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DDiillddee YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl›› 
YYaassaa vvee TTüüzzüükk ÖÖnneerriissii

n EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi((**))  

(*) Avukat, Yaz› ‹flleri Müdürü

Bilim, deneysel yöntemlerle do¤rulanm›fl  belirli olgu, konu ya
da olaylara iliflkin bilgiler bütünüdür(1). Bilimin, tarih boyunca var-
say›mlara dayal›, kan›tlanmas› olanaks›z   kiflisel inançlara daya-
l›  düflüncelerle, bilgilerle genellikle çeliflti¤i, uzlaflmad›¤›  bilin-
mektedir.

Bilimin; herkesin  d›fl›nda toplumun tümünü kapsayan, herke-
se ayn› uzakl›kta ama, herkese eflit olan bir kavram oldu¤u da bi-
linmektedir. ‹nsanl›¤›n , ortak yararlar›n›, ortak zararlar›n›, ortak
do¤rular›n› gösterir. Tüm insanl›¤› kapsay›c› bu özelli¤inden do-
lay›, insanl›k yaflant›s›nda büyük etkileri olan, insanl›¤›n mutlulu-
¤una büyük katk›lar koyan, toplum yaflant›s›na yön veren,  iz b›-
rakan  büyük liderlerin bilimi tan›mlamalar› ve bilime önem ver-
meleri de  bunu do¤rulamaktad›r. Örne¤in; yaflamda en gerçek
yol gösterici bilimdir;  bilim bilim demektir, bilim kendini bilmektir,
gibi … özlü sözler bu gerçe¤i anlatmaktad›r.

Ak›l ise, bilmeyi, yarg›lamay› ve ilkelere göre davranmay› sa¤-
layan insana özgü yetidir. Do¤ru davranmay›, do¤ru karar verme-
yi sa¤layan, düflünme biçimleri toplam›d›r(2), Dünyada  tüm insan-
lar›n farkl› özelliklerde  yarat›ld›klar›, dolays›yla farkl› ak›l yap›la-
r›n›n oldu¤u  bilinen bir gerçektir. Bu nedenle de dünyada ne ka-
dar insan yafl›yorsa, o  kadar da farkl› düflünce biçimi  vard›r. Bi-
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lim, tüm bu farkl›l›klar›n birleflti¤i  noktad›r. Bu nedenle ; herkese
ayn› uzakl›ktad›r, ama herkese eflittir ve  herkesin  birleflti¤i do¤-
rulard›r.

Bruni, ‹bni Sina, Tu¤rai,  Calinos, Copernicus, Kepler, Galileo,
Bacon, Veslius, Bacon, Nevton ve  Leibnitz gibi tüm insanl›¤›n
yaflam›n› kolaylaflt›r›c› bulufllar›n sahibi  bilim insanlar›n›n tespit-
leri, tüm insanlar›n tart›flmas›z kabul etti¤i do¤rulard›r.  Ça¤lar›n-
da devrim yapan bu insanlar›n bilimsel çal›flmalar›, bulufllar›  tüm
dünya insanl›¤›n›n  yaflam kalitesinde büyük s›çramalar yapma-
s›n› sa¤lam›flt›r. 

1923 Cumhuriyet devriminin temeli de  "Dünyada  her fley için,
uygarl›k için, yaflam için, baflar› için,  en gerçek yol gösterici bi-
limdir, tekniktir. Bilim ve tekni¤in d›fl›nda bir yol gösterici aramak
, densizliktir, bilgisizliktir, sapk›nl›kt›r "(3) düflüncesine dayan›r. Ve
Bat›’ dan 300 y›l kadar geç de olsa,   ‹slam co¤rafyas›nda ilk ve
halen  tek olan bir   örnektir. Bizlere de "manevi miras›m ak›l ve
bilimdir"(4) denilerek  emanet edilmifltir. Bilime ve akla dayal› hu-
kuk yaflant›s›n› sürdürmek, gelifltirmek ve bizden sonraki kuflak-
lara aktarmak insanl›k borcumuzdur. 

Bu derginin bir amac› da, bu u¤rafla k›smen de olsa katk›da
bulunabilmektir.

*              *               *

Bilge Konfüçyüs’ e sormufllar: Bir ülkeyi  yönetmeye ça¤›r›l-
sayd›n›z yapaca¤›n›z ilk ifl ne olurdu?

Konfüçyüs yan›t vermifl: "‹fle önce dili gözden geçirmekle bafl-
lard›m. Çünkü dil kusurlu olursa, sözcükler düflünceyi iyi anlata-
maz. Düflünce iyi anlat›lamazsa , yap›lmas› gereken ödevler
do¤ru yap›lamaz. Ödevler gere¤i gibi do¤ru yap›lmazsa , töre ve
kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa  adalet yanl›fl yola sapar.
Adalet yoldan ç›karsa flaflk›nl›k içine düflen halk  ne yapaca¤›n›,
iflin nereye varaca¤›n›  bilemez. ‹flte bunun içindir ki,  bir toplum
için hiçbir fley dil kadar önemli de¤ildir." demifl.(5)

Bu öneminden dolay› 1923 Ayd›nlanma Devrimimizin liderle-
rince,  1930’lu y›llarda kurulan Türk Dil Kurumu ve  kabul edilen
Dil Bayram›n›n 74. y›l›nda ne yaz›k ki, televizyonlarda sunulan
reklamlarda, dizilerde, e¤lence pro¤ramlar›nda, gazete ve dergi-



lerde, günlük konuflmalarda  her gün  Türkçe’nin giderek bozul-
mas›na üzülerek tan›k olmaktay›z.  

E¤itimci yazar Zeki BÜYÜKTANIR, avukat stajyerlerimizle
yapt›¤› söyleflide, günümüz ozanlar›ndan Yusuf YANÇ’ ›n bir fli-
irini okuyarak, dildeki yozlaflmaya  örnek gösterdi. fiiirin ad›,  "Ka-
raman O¤lu Mehmet Beyi Ar›yorum". Ozan bu fliirinde; Dede Kor-
kut, Yunus Emre, Karacao¤lan, Dadalo¤lu, Köro¤lu, Pir Sultan
Abdal, Afl›k Veysel  gibi halk ozanlar›m›z›n, ve türkülerimizdeki
özümüzü yans›tan yal›n sözcüklerimizin  yerine, bugün hangi ya-
banc› sözcüklerin kullan›larak, dilde kirlenmenin yozlaflman›n na-
s›l sürdü¤ünü anlatm›flt›r. Örne¤in;

Tan›t›m Demo Sevimsiz Antipatik
Sunucu Spiker Sevimli Sempatik
Gösterici   Soowman Vurguncu Spekülatör
Radyo sunucusu Discjokey Özlem Nostalji
Dükkan Store Parasal destek Finansör
Bakkal Market ‹fl han› Plaza
Torba Poflet Bedesten Galleria
Ma¤aza Supermarket, Sergi yeri Center room, 

Hipermarket, Soow room
Grossmarket

Büyük flehir       Megakent Yemek adlar Menü
Ucuzluk           Damping Hesap ka¤›d› Adisyon
Duyuru Tahtas› Billbord ‹ki katl› ev Dubleks
Say› Tabelas› Skorboard Üç katl› ev Tripleks
Bilgi sunumu Brifing Köflk Villa
Bildirge Deklarasyon Çiçek Flora
Hofl geldin Well comme Gerçek Realite
Güle güle Good bye Koruma Boyd guard
Meslek öncüsü Duayen Sayg›nl›k Prestij
Alan                  Platform Merkez Center 
Büyük Mega Küçük Mikro
Son                   Final Sonuç Skor gibi …
yabanc› sözcüklerin dilimizi ne kadar bozdu¤u, çirkinlefltirdi¤i
aç›kt›r. Ayn› ve benzeri karmafl›k sözcüklerin ifl yeri adlar›nda da
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gün geçtikce yayg›nlaflmas›, hukuka s›çramas› endifle verecek
boyuta gelmifltir.

Dilde önderlik ve örneklik yapan Yüksek Mahkemelerimizin;
"Türk uyruklu¤undaki kifli ve kurulufllar, her tür ifllem, sözleflme,
hesap ve defterlerini Türkçe tutmak zorundad›r. Buna ayk›r› ola-
rak düzenlenen belgeler ortakl›k ve kurulufl yarar›na göz önüne
al›namaz"(6) gibi …  kararlar›, Barolar›m›z›n yaz›flmalar›nda kul-
land›klar› dil,  ulusumuz ad›na henüz onur verecek aç›k ve se-
çikliktedir. Bu nedenle  bu özgün özverili  tutumlar› nedeni ile
tüm hukukçular›m›z halk›m›za örnek olmaktad›rlar. Mesle¤e ye-
ni  kat›lacak   hukukçular›m›z›n da bu üstatlar›m›z›n  yolunda yü-
rümelerini diliyoruz. Anayasam›z›n 3/2 maddesinin gere¤i de bu-
dur. Çünkü dilimiz bizim ses bayra¤›m›zd›r(7). 

*                *                   *
Dilimizdeki  bozulma, kirlenme ve  yozlaflma,  az da olsa bir-

kaç duyarl›   ulus sever , yurt  sever millet vekillerimizce de fark
edilmifl. An›lan millet vekillerimizin  yasal düzenleme çal›flmala-
r›n› bafllatt›klar› sevinçle karfl›lanm›flt›r.

Bir milletvekilimizin yasa önerisi gerekçesindeki; 2923 say›l›
Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanununda yer alan baz› ifade-
ler,  as›l amac› yabanc› dil e¤itimini  ve ö¤retimini düzenlemek
olan bu  kanunun, yabanc› dille e¤itim ve ö¤retimi düzenleyen
bir kanun  fleklinde alg›lanm›fl olmas› nedeni ile   pek çok okul-
da yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yap›lmas›na izin verilmifltir.
Uygulamadaki baflar›s›zl›¤›n faturas› ise Türkçe’ ye ç›km›flt›r.
Ana dilimize yapt›¤›m›z bu haks›zl›¤a bir an önce son vermek
gerekmektedir. Bu nedenle  kanundaki bu yanl›fl anlamlara yol
açan ifadelere aç›kl›k kazand›r›lmas› gerekmektedir. 

Özellikle yabanc› dille e¤itim veren okullarda çoktan seçmeli
test yöntemine dayanan yar›flma sistemi,  uslamlama yetisinden
muhakeme kabiliyetinden yoksun kolay bir ezbercili¤e neden ol-
mufltur. Bu nedenle bir ülkenin e¤itim dilinin,  o ülkenin ana dili
ile olmas› gibi çok basit bir bilimsel do¤ruyu görebilmek için ba-
z› kuflaklar› harcamak (nesiller heba etmek) gerekmifltir. Bu yan-
l›fltan bir an önce dönülmelidir.

Bu pedagojik do¤ru yan›nda, dil, ana kültürün,  Atatürk’ ün
dedi¤i gibi, tam ba¤›ms›zl›k duygusunun ve ulusal birli¤in teme-



lidir.
Üstelik Türkçe’mizin, ça¤dafl bilim  ve  teknolojiyi  ö¤renme-

ye ve gelifltirmeye yetecek zenginlikte bir dil oldu¤u , bir çok ya-
banc› dil bilimci taraf›ndan dile getirilmektedir.

Uluslararas› onurumuz, dilimize verdi¤imiz öneme ba¤l›d›r.
Dil, bayrak gibi, yurt gibi, ba¤›ms›zl›k gibi gurur duydu¤umuz,

simgemiz olan de¤erler aras›ndad›r. Türkçe, ses bayra¤›m›zd›r.
Çocuklar›m›z› bilgili yetifltirmek için Türkçe, ana dilimiz ola-

rak, en yararl› araç oldu¤u gibi, Türk olman›n ulusal bilinç (milli
fluur) ve kültürün gere¤i olarak da gelifltirilmeli, iyi ö¤retilmelidir.

Ticari  kurulufllar›n ad ve unvanlar›nda , mal, ürün ve hizmet-
lerin adlar›nda, k›saltmalar›nda ve sunulmas›nda; resmi yaz›fl-
ma ve toplant›larda Türkçe kullan›lmas›na özen gösterilmelidir.

Geliflmifl, ça¤dafl ülkelerde toplumsal birli¤i sa¤layan, co¤raf-
yay› vatanlaflt›ran  temel unsur dildir. ‹nsanl›k tarihinin bu ortak
özelliklerini  kendi tarihimizde, toplum hayat›m›zda somut flekil-
de gözlemleyebiliyoruz. Türkçe’miz yüzlerce y›ll›k kültür yaflan-
t›m›z›n, uygarl›¤›m›z›n dayana¤›d›r. Yazar,  Yahya Kemal BE-
YATLI’ n›n deyimi ile "Annemizin sütüdür".

Dilimizin korunmas›na, geliflmesine, toplumun çimentosu ol-
ma özelli¤ini koruyarak gelecek kuflaklara iletilmesine büyük
özen göstermeliyiz. Çünkü, dili yozlaflan,  bilim ve e¤itimde geri
kal›r.

Son zamanlarda  cadde, sokak  ve meydanlarda dolafl›ld›¤›n-
da,  dükkan ve iflletmelerin adlar›na bak›ld›¤›nda,  nas›l bir kir-
lenme yaflad›¤›m›z rahatl›kla  görülür,  gibi … de¤erlendirmele-
rine kat›lmamak olanaks›z.(8)

Yine di¤er bir millet vekilimizin yasa önerisi gerekçesinde; ül-
kemizde Türk dilinin ö¤renim ve kullan›lmas›nda büyük bir kay›t-
s›zl›k ve umursamazl›k oldu¤u aç›kt›r. Liseyi,  hatta yüksek ö¤-
renimi bitiren gençler dillerinin önemini kavramadan yetiflmekte,
dili kullanma becerisini kazanmadan meslek hayat›na at›lmakta-
d›rlar.

Türkçe’ nin önemini ve güzelli¤ini kavramayan insanlar›n ona
karfl› dikkatli ve özenli olmalar› beklenemez.

Türkçe’ ye karfl› kay›ts›zl›k, ifl adamlar›n› ve esnaf› da etkile-
mekte; üretilen mal ve ürünlerin adlar›nda, ticari unvanlar›nda ve
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adlar›nda yabanc›laflma süratle artmaktad›r. Ülkemiz adeta
Türkçe kullan›lmayan bir ülke görünümüne bürünmektedir.

Dilin,  milleti oluflturan en önemli unsurlardan biri oldu¤u bi-
linmektedir. Dolays›yla dildeki çözülme, bozulma ve yabanc›lafl-
ma milletin oluflumunu da etkiler. Yurttafllar› birbirine ba¤layan
dil, önemini yitirdikçe yurttafllar aras›ndaki ba¤ ve yak›nl›k da za-
y›flar. Bunun sonucu, çözülme ve ayr›lma isteklerine kadar gi-
der, gibi  … de¤erlendirmelerine de kat›lmamak olanaks›z.(9)

Di¤er bir milletvekilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹ç Tü-
zük de¤iflikli¤i önerisi gerekçesinde; yaflant›n›n her alan›nda,
baflta yasalarda kendi dilini egemen k›lmayan uluslar, kendileri-
ni baflkalar›n›n istençlerine göre yaflamaya mahkum ederler. Bu
nedenle yasa öneri ve tasar›lar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baflkan› taraf›ndan komisyonlara gönderilmesinden sonra  met-
nin öncelikle uzman kurulufl olan Türk Dil Kurumuna gönderil-
mesi ve bu kurum gözetiminden geçmesi, ç›kacak yasalar›n
hem Türkçe sözlü¤e ve hem de Türk Dil Bilgisine uygunlu¤u
sa¤lanmas› uygun olacakt›r(10) gibi …  de¤erlendirmelerine de
kat›lmamak olanaks›z.

Her üç milletvekilimizin, yukar›da aç›klanan çok önemli ve ör-
nek olan yasa ve tüzük  önerilerinin,  k›sa sürede kabul edilme-
sini,  tüm hukukçular›m›z›n özenle uygulamalar›n› diliyoruz.

(1) Büyük Larrus Ansiklopedik Sözlük.
(2) Büyük Larrus Ansiklopedik Sözlük.
(3) ATATÜRK, Mustafa Kemal:22.09.1924, Samsun Ticaret Okulu Konuflmas›.
(4) ATATÜRK, Mustafa Kemal:29.10.1933, Cumhuriyet Bayram› Konuflmas›.
(5) ÖZDEM‹R, Emin: E¤lenceli Dil Bilgisi, Köflk Yay›nc›l›k, 2003, S:168
(6) Yarg›tay 13. Hukuk D., 1979/33009 E., 1979/5469 K.
(7) DA⁄LARCA, Faz›l Hüsnü:fiair, Dil Bilimcisi.
(8) KESK‹N, Fahri: Eskiflehir Milletvekili, TBMM’ne sunulan,  Türkçe Kullan›lma-
s› ve Korunmas› Kanunu ile Dil Ö¤renimine ‹liflkin Kanun Teklifleri.
(9) AKGÜN, Mevlüt: Karaman Milletvekili, TBMM’ne sunulan, Türkçe Kullanma
ve Yabanc› Dil Ö¤renimine ‹liflkin Kanun Teklifi. 
(10) BAfiO⁄LU, Atilla: Adana Milletvekili, TBMM’ne sunulan, Yasa Tasar› ve
Önerilerinin  Türk Dil Kurumunun Sözcük ve Dil Bilgisi Gözetiminden Geçme-
sine ‹liflkin TBMM ‹ç Tüzük De¤ifliklik Önersisi. 



II.. GGEENNEELL OOLLAARRAAKK

Eski yasan›n 132. maddesi terk nedeniyle boflanma davas›-
n›n aç›labilmesi için terk olay›n›n üzerinden üç ay geçmifl olma-
s› koflulunu aramaktayd›. Terk edilen efl, terk olay›n›n üzerinden
iki ay geçtikten sonra terk eden efli eve davet etmek, bu davetin
üzerinden bir ay geçti¤i halde sonuç vermezse, dava açmak
hakk›na sahip oluyordu. 

Yeni yasan›n 164. maddesinde üç ayl›k süreyi alt› aya ç›kart-
m›fl, terk edilen efle terk olay›n›n üzerinden dört ay geçince eve
davet ihtar›nda bulunmas› gerekti¤i, bunu takip eden iki ay için-
de ihtar sonuçsuz kal›rsa dava hakk›n›n do¤aca¤› kabul edilmifl-
tir. Dolay›s›yla ihtardan sonra dava aç›labilmesi için aranan sü-
re bir aydan iki aya ç›kar›lm›flt›r.

Yasa koyucu, eski yasadaki üç ayl›k süreyi evlilik birli¤inin
son bulmas› için yeterli görmemifl; Türk toplumunda evin terk
edilmesi halinde yak›n akrabalar›n ve dostlar›n devreye girmek
suretiyle aile oca¤›n›n y›k›lmas›n› önleme yönünden çaba gös-
terme gelene¤ine sahip oldu¤unu, bu tür çabalar›n ço¤u kez so-
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nuç verdi¤ini, ancak yasada ön görülen üç ayl›k sürenin bu tür
çabalar için yetersiz oldu¤unu kabul etmifltir1.

Kanundaki sürenin uzat›lmas›, ortak konutu terk etmifl olan
efle düflünme süresi olarak daha fazla zaman sa¤layacakt›r.
Kaynak Kanun’da bu süre 2 y›l olarak öngörülmüfltür2.

Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hak-
k›ndaki Kanun’un 9. maddesine göre, evlili¤in kurulmas› ve so-
na ermesi Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi olacakt›r. Do-
lay›s›yla Türk Medeni Kanunu yürürlü¤e girmeden önce kurul-
mufl evliliklerin boflanma nedeni ile sona ermesinde Türk Mede-
ni Kanunu hükümleri uygulanacakt›r.

IIII.. ““TTEERRKK”” KKAAVVRRAAMMII

Taraflar›n serbest iradelerinin birleflmesi ile meydana gelen
evlenme ile aile birli¤i de kendili¤inden oluflmufl olur. Bu birli¤in
vücut bulup devaml› bir flekilde yaflayabilmesi için ilk koflul eflle-
rin bir arada bulunmalar›d›r3. Hatta birlikte yaflam zorunlulu¤u
evlili¤in efllere yükledi¤i karfl›l›kl› görevlerin en bafl›nda gelmek-
tedir. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin III. f›k-
ras›na göre, efller birlikte yaflamak zorundad›rlar. Evlilik birli¤inin
kurulmas›yla birlikte efllerin ortak konutta birlikte yaflama yü-
kümlülü¤ü do¤maktad›r4. Bu düzenleme evlili¤in genel hüküm-
leri içerisinde yer almakta olup, emredici niteliktedir. 

Bu düzenleme karfl›s›nda efller Türk Medeni Kanunu’nun
186. maddesine göre beraberce seçecekleri konutta birlikte ya-
flamak, ayn› çat› alt›nda ortak yaflam› paylaflmak zorundad›rlar.
Evlenme gerçekleflmekle birlikte, henüz ortak yaflam sa¤lana-
madan efller beraber yaflayacaklar› konutun seçiminde anlafl-
mazl›¤a düflerlerse, evlilik birli¤inin korunmas› hükümleri çerçe-
vesinde (md.195) hakimin müdahalesini talep edebileceklerdir.

1) KK››ll››ççoo¤¤lluu,, AA: Medeni Kanunumuzun Aile-Miras-Eflya Hukukuna Getirdi¤i Yenilikler,
Ankara 2003, s. 12. 
2) TTuuttuummlluu,, MM.. AA: Evlili¤in Butlan›, Boflanma, Ayr›l›k Sebepleri ve Boflanman›n Hukuki
Sonuçlar›, Ankara 2002, s. 196.
3)  ‹‹nnaall,, NN: Niflanlanma, Evlenme, Mal Rejimi, Boflanma, Velayet, Nafaka ve Eflya Da-
valar, Kartal Yay›nevi, Ankara.
4)  AAyyaann,, SS: Evlilik Birli¤inin Korunmas›, Ankara 2004, s. 49.



Makul ve menfaatlere uygun bir çözüme yanaflmayan, evlilik bir-
li¤inin kendisine yükledi¤i görevleri yerine getirmemek amac›
güden efle karfl› terk sebebiyle boflanma davas› da aç›labilecek-
tir.  

Yukar›daki aç›klamalar›n ›fl›¤› alt›nda terk, efllerden birinin
iradi olarak ortak hayata devam etmemek üzere ortak konuttan
ayr›larak di¤er efli b›rak›p gitmesi veya hakl› sebep olmaks›z›n
ortak konuta dönmemesidir5. Gerçekten, TMK. m 164 ‘e göre,    

"Efllerden biri, evlilik birli¤inden do¤an yükümlülüklerini
yerine getirmemek maksad›yla di¤erini terk etti¤i veya
hakl› bir sebep olmadan ortak konuta dönmedi¤i takdirde
ayr›l›k, en az alt› ay sürmüfl ve bu durum devam etmekte
ve istem üzerine hakim taraf›ndan yap›lan ihtar sonuçsuz
kalm›fl ise; terk edilen efl boflanma davas› açabilir. Di¤eri-
ni ortak konutu terk etmeye zorlayan veya hakl› bir sebep
olmaks›z›n ortak konuta dönmek istedi¤i halde dönmesini
engelleyen efl de terk etmifl say›l›r.

Dava hakk› olan eflin istemi üzerine hakim, esas› incele-
meden yapaca¤› ihtarda terk eden efle iki ay içinde ortak
konuta dönmesi gerekti¤ini ve dönmemesi halinde do¤a-
cak sonuçlar hakk›nda uyar›da bulunur. Bu ihtar gerekti-
¤inde ilan yoluyla yap›l›r. Ancak, boflanma davas› açmak
için belirli  sürenin dördüncü ay› bitmedikçe ihtar istemin-
de bulunamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava
aç›lamaz." 

Görüldü¤ü üzere di¤er efli ortak konutu terke zorlayan veya
di¤er efl ortak konuta dönmek istedi¤i halde hakl› sebep olmak-
s›z›n eve dönmesini engelleyen efl de terk eden efl olarak kabul
edilmifltir. Maddeye yeni eklenen bu cümle terk sebebiyle bo-
flanmaya getirilmifl yeni bir unsur ya da flart de¤ildir. Sadece ter-
kin bir fleklini göstermektedir. Burada terk eden efl, an›lan ey-
lemleri gerçeklefltiren efltir. Yani, ortada sözlük anlam›nda bir
terk (b›rakmak, ayr›lmak) eylemi bulunmamaktad›r. Hangi mad-
di vak›alar›n terk etmifl say›lma kavram›na dahil olaca¤›n› hakim
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5)  KKaaççaakk,, NN: Boflanma – Nafaka - Mal Rajimleri – Velayet, Ankara 2004, s. 85; ÖÖzzttaann,,
BB: Aile Hukuku, Ankara 2004, s. 392.



1144

Eda ÖZTÜRK

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

takdir edecektir. Örne¤in, hakk›nda konuttan uzaklaflt›r›lma ka-
rar› verilen efl, terk edilmifl say›lamaz6 . Ayn› flekilde, birlikte ya-
flama hakim karar›yla ara verilmesi halinde ortak konut efllerden
birine tahsis edilmifl ise bu durumda lehinde tahsis yap›lan eflin
di¤er efli konuta almama hakk› do¤maktad›r. Bu eylem terk et-
mifl say›lma olarak nitelendirilemez7.  

IIIIII.. TTEERRKK SSEEBBEEBB‹‹YYLLEE BBOOfifiAANNMMAA DDAAVVAASSII AAÇÇAABB‹‹LLMMEEKK
‹‹ÇÇ‹‹NN GGEERREEKKLL‹‹ KKOOfifiUULLLLAARR

Terk sebebiyle boflanma davas› açabilmek için gerekli olan
flartlar› yukar›daki madde (md.164) hükmünden yola ç›karak
afla¤›daki flekilde aç›klamak mümkündür.

11)) OOrrttaakk HHaayyaattaa SSoonn VVeerrmmee
Efller ortak konutu paylaflmakla birlikte, darg›n olsalar, ko-

nuflmasalar, cinsel iliflkide bulunmasalar, yatak odalar›n›, yemek
masalar›n›, oturma odalar›n› ay›rm›fl olsalar dahi, Kanun’un be-
lirtti¤i anlamda bir "terk" kavram›ndan bahsedilemez8. Zira, bu
gibi durumlarda efller ayn› konutta olduklar›ndan, ortak hayat az
çok devam etmekte ve bu itibarla normal halin geri gelmesi da-
ima mümkün bulunmaktad›r9.

Demek ki, terkten söz edebilmek için, efllerden birinin ortak
hayata son vermifl, birlikte oturulan ortak konuttan (aile konutun-
dan) kaçm›fl veya hakl› bir sebep olmaks›z›n ortak konuta dön-
memifl olmas› flartt›r. 

Fakat, efllerden birinin ortak konuttan kovulmas›, ortak konu-
tu terk etmeye zorlanmas›, ortak konuta al›nmamas› durumunda
ortak konutu terk eden de¤il, terk etmeye zorlayan efl konutu
terk etmifl say›l›r10 . 

6) KKaaççaakk, age, s. 93.
7) KKaaççaakk, age, s. 94.
8) RRuuhhii,, AA.. CC: Boflanma ile ‹lgili Yabanc› Mahkeme ‹lamlar›n›n Türkiye’de Tan›nmas› ve
Tenfizi. s. 35.
9) AAkk››nnttüürrkk,, T: Aile Hukuku, ‹stanbul 2002, s. 245.
10) "Olayda, taraflar›n kendilerinin seçtikleri ba¤›ms›z bir konut bulunmamaktad›r. Bu
durumda; ba¤›ms›z ortak konut seçiminden kaç›narak, eflini r›zas› hilaf›na kendi anne ve
babas›yla oturmaya mecbur b›rakan koca, eflini terk etmifl say›l›r. Terk edilen kad›nd›r.
Bu halde terk sebebiyle boflanma davas› açma hakk›n›n kad›na ait oldu¤u aç›k ve tar-
t›flmas›zd›r. Toplanan delillerden; taraflar›n 6.9.2001 tarihinden beri ayr› yaflad›klar›, da-
vac› kad›n›n 8.1.2002 tarihinde mahkemeye baflvurarak eflinin ihtar edilmesini istedi¤i



Ortak hayat henüz kurulmam›flsa, hatta ortak yaflam›n sürdü-
rülece¤i konut seçilememiflse (Türk Medeni Kanunu’nun 186.
maddesi gere¤ince efller oturacaklar› konutu birlikte seçecekler-
dir) ne olacakt›r? Resmi nikahtan sonra, henüz bir arada fiili ya-
flama bafllamadan, konutun seçimi konusunda efller anlaflama-
m›fl ve bu nedenle fiili bir ayr›l›k durumu oluflmuflsa, bu durum-
da terkin ön flart› gerçekleflmedi¤inden terk nedeniyle boflanma-
y› talep hakk› do¤mayacakt›r. Fakat Yarg›tay bir karar›nda ni-
kahtan sonra fiilen bir araya gelip kar›koca olarak yaflamayan
eflin dahi terk sebebi ile boflanma davas› açabilece¤ini kabul et-
mifltir11. Fakat, Kanun’daki yeni düzenlemeler karfl›s›nda12

terkten söz edebilmek için öncelikle ortak yaflam›n sürdürülece-
¤i konutun seçilmifl olmas› gerekecektir. E¤er resmi nikahtan
sonra, henüz fiilen bir arada yaflama bafllamadan, konutun se-
çimi konusunda efller anlaflamam›fl ve bu nedenle fiili bir ayr›l›k
durumu oluflmuflsa, terkin ön flart› gerçekleflmedi¤inden boflan-
may› talep hakk› do¤mayacakt›r13.
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ihtar karar›n›n daval›ya 21.1.2002 tarihinde tebli¤ edildi¤i davan›n ise 26.3.2002 tarihin-
de aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Terk olgusunun gerçekleflti¤i tarihten itibaren 4 ay geçtikten
sonra ihtar iste¤inde bulunuldu¤u ve ihtar karar›n›n tebli¤inden itibaren 2 ay geçtikten
sonra dava aç›ld›¤›na göre mahkemenin ‘ihtardan önceki ayr›l›k süresinin 6 ay olmas›
gerekti¤inden ve kanuni süre geçmeden ihtar çekildi¤inden’ bahisle davay› reddetmesi
do¤ru de¤il ise de; daval›ya gönderilen ihtar  "daval›n›n ortak konuta dönmesi gerekti¤i-
ne’ iliflkin olmay›p, daval›ya ‘sosyal ve ekonomik durumuna uygun ba¤›ms›z ev temin et-
mesi ve bu eve davac›y› ça¤›rmas›na’ iliflkindir. Türk Medeni Kanunu’nun yürürlü¤e gir-
mesiyle art›k, ortak konutu seçmek münhas›ran kocan›n yükümlülü¤ünde olan bir husus
de¤ildir (TMK md. 186/1). Efller oturacaklar› konutu birlikte seçerler. Efllerin birlikte seç-
tikleri bir konut bulunmad›¤›na göre, ihtar geçersizdir. Davan›n reddi aç›klanan gerekçe
ile do¤rudur." Y. 2.HD. 16.7.2003 t., 9149/ 10891 say›l› karar› . Karar için bkz. Ergün, Z:
Boflanma, fiubat 2004, s. 208.
11) "Evlenme akdi kanuni usul ve flartlara uygun olarak yap›ld›ktan sonra taraflar›n fiilen
bir araya gelmemeleri ve ortak yaflam› bafllatmamalar›, Medeni Kanunun 132. maddesi-
ne göre boflanma davas› açmaya engel de¤ildir. Onun için davadan önce yap›lan ihtar,
ortak yaflam› bafllatma arzusunun kaç›n›lmaz sonucudur. Bu husus göz önünde tutulma-
dan terkin unsurlar›n›n oluflmad›¤›ndan söz edilerek ve hiçbir inceleme yap›lmadan, da-
van›n reddedilmesi isabetsizdir. Oysa mahkemece yap›lacak ifl, taraflar›n delillerinin top-
lanmas›, davan›n Medeni Kanunun 132. maddesi kapsam›nda incelenmesi ve sonuca
göre bir karar verilmesinden ibarettir. Bu yönün gözetilmemifl olmas› yanl›flt›r".(Y. 2.
HD.nin 24.3.1987 günlü ve 1577/2554 say›l› karar›). Karar için bkz. fiener, age, s. 159. 
12) Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 186. maddesinin birinci f›kras›na göre efller birlik-
te oturacaklar› konutu birlikte seçerler. Maddenin gerekçesinde özet olarak; Kad›nlara
Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi ve bu sözleflmede kad›n›n yerleflim
yeri seçimi konusunda erkek ile eflit haklara sahip olaca¤› belirtilmifltir.
13) TTuuttuummlluu, age, s. 199.
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Nikahtan sonra ve fakat birlikte yaflama geçilemeden, efllerin
ortak konutu seçme konusunda anlaflamamalar› durumunda efl-
lerden biri, tek tarafl› olarak seçti¤i bir konutu aile konutu olarak
di¤er efle kabul ettiremez14. Bu halde, Medeni Kanunu’nun 195.
maddesinin 1. f›kras›nda düzenlenen evlilik birli¤inin korunmas›
hükmü çerçevesinde hakimin müdahalesi istenebilir15. Bu du-
rumda hakim, maddenin son f›kras›na göre eflleri uzlaflt›rmaya
çal›flacak, gerekirse uzman kiflilerin yard›m›n› isteyecektir. Fa-
kat hakim, efllerin yerine geçerek karar veremez16. Kan›mca, bu
flekilde evlilik birli¤inin korunmas› hükümleri çerçevesinde de or-
tak konut belirlenemeyip, ortak yaflam kurulamam›flsa, art›k or-
tak yaflam›n kurulmas› ve evlilik birli¤inin devam› beklenemeye-
ce¤inden efllerin 166. madde hükümlerine dayanarak boflanma-
y› talep edebilmelidirler. Efller birlikte yaflayacaklar› konutu se-
çemeden ve ortak yaflam kurulamadan boflanma noktas›na ge-
linmifl olaca¤›ndan, bu durumda terk nedeniyle boflanma dava-
s› aç›lmas› mümkün olamayacakt›r.  

Yarg›tay’›n yeni tarihli kararlar›nda çeliflkisiz bir flekilde, eflle-
rin nikahtan sonra bir araya gelememeleri durumunda ortak ha-
yat› temelinden sarsacak derecede ve birli¤in devam›na imkan
vermeyecek nitelikte bir geçimsizli¤in mevcut bulundu¤u kabul
edilmifltir17.

14) Önceki Medeni Kanun’un 152. maddesinin ikinci f›kras›na göre ortak konutun seçi-
mi kocaya aitti. Koca, tek bafl›na ortak konutu seçme hakk›na sahipti. Kad›n›n koca ta-
raf›ndan seçilen ve efllerin haline uygun eve gelmemesi ise ortak konutu terk etmesi ni-
teli¤inde görülüyordu.
15) AAyyaann,, SS: Evlilik Birli¤inin Korunmas›, Ankara 2004, s. 52.
16) fifi››ppkkaa,, fifi: Aile Konutu ‹le ‹lgili ‹fllemlerde Di¤er Eflin R›zas›, ‹stanbul 2002, s. 74.
17)  "..taraflar›n nikahtan sonra fiilen bir araya gelmedikleri ve ortak hayat›n kurulamad›-
¤›, daval›n›n eflini al›p kendi memleketi olan Keflan’a gitmek istedi¤i, ancak davac›n›n
gitmedi¤i, daval›n›n ayr›ca davac›n›n babas›n›n iflyerine giderek davac›n›n k›z olmad›¤›-
n› söyledi¤i, baflka erkeklerle iliflkisinin bulundu¤unu ileri sürdü¤ü, davac›n›n da daval›-
y› istemedi¤ini söyledi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu halde taraflar aras›nda ortak hayat› temelin-
den sarsacak derecede ve birli¤in devam›na imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik
mevcut ve sabittir. Bu flartlar alt›nda eflleri birlikte yaflamaya  zorlaman›n art›k kanunen
mümkün görülmemesine göre, boflanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, ye-
tersiz gerekçe ile davan›n reddi do¤ru bulunmam›flt›r" Y. 2. HD. 24.4.2003 t. ve 2003/
4504 E. 2003/ 5940 K. Numaral› karar›. Karar için bkz. EErrggüünn, age, s. 110; "..daval›n›n
birlik görevlerini yerine getirmedi¤i, ba¤›ms›z müflterek konut teminine yanaflmad›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Bu halde taraflar aras›nda ortak hayat› temelden sarsacak derecede ve
birli¤in devam›na imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayla-



E¤er efller evlendikten sonra bir akraban›n yan›nda, otelde
ya da ortak konut say›lamayan herhangi bir yerde bir süre otur-
mufllar ve bunu kabul etmeyen efl daha sonra ayr›lm›flsa, bu ey-
lemin de terk olarak nitelendirilmesi yanl›fl olacakt›r. Zira, terkten
söz edebilmek için öncelikle ortak yaflam›n sürdürülece¤i konu-
tun seçilmifl olmas› flartt›r18.

Öte yandan evlilik birli¤i fiilen kurulduktan ve birlikte seçilen
konuttan eflin zorunlu sebeplerle (atama, ifl yeri de¤iflikli¤i) ay-
r›lmas› halinde de evlilik ödevlerinden kaç›nmak kast› bulunma-
d›¤› için boflanma sebebinin varl›¤›ndan söz edilemeyecektir19.  

22)) EEvvlliilliikk BBiirrllii¤¤iinnddeenn DDoo¤¤aann YYüükküümmllüüllüükklleerrii YYeerriinnee GGeettiirr--
mmeemmeekk MMaakkssaadd›› vveeyyaa HHaakkll›› NNeeddeenn BBuulluunnmmaakkss››zz››nn OOrrttaakk KKoo--
nnuuttaa DDöönnmmeemmeekk

Bu flart, evi terk eden veya eflini eve almayan kar› veya ko-
can›n kast›na iflaret etmektedir. Efl, ortak konutu, evlilik birli¤inin
yükledi¤i görevlerini yerine getirmemek kast›yla terk etmifl olma-
l›d›r20.Terk, ortak yaflam› sona erdirme amac›na dayal› olsa bi-
le, hakl› bir sebepten kaynakland›¤› sürece boflanma nedeni
olarak kabul edilmeyecektir. Hakl› sebep, hukuka uygun bir se-
bep anlam›ndad›r21.  

Efllerden birinin ortak konuttan ayr›larak baflka bir yerde otur-
mas›, onun mutlaka da ortak hayattan kaçt›¤› anlam›na gelmez.
Evlilik birli¤inden do¤an yükümlülüklerini hakl› bir sebep olmak-
s›z›n yerine getirmemek amac›n›n bulunmas› gerekir. 

Önceki Medeni Kanun’un 152. maddesinin ikinci f›kras›, ortak
konutu seçme hakk›n› sadece kocaya tan›yordu. Buna paralel
olarak, ayn› kanunun yasal yerleflim yerine (kanuni ikametgaha)
iliflkin 21. maddesinde, evli kad›n›n yerleflim yeri kocan›nkine
ba¤lanm›flt›. Türk Medeni Kanun’da ise, kad›n›n yerleflim yerinin
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r›n ak›fl› karfl›s›nda davac› dava açmakta hakl›d›r. Bu flartlar alt›nda eflleri birlikte yafla-
maya zorlaman›n art›k kanunen mümkün görülmemesine göre, boflanmaya (TMK md.
166/1 karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davan›n reddi do¤ru bulunmam›flt›r". Y.
2. HD. 27.3.2003 t. ve 3191/ 4310 say›l› karar›. Karar için bkz. Ergün, age, s. 168.
18)  TTuuttuummlluu, age, s. 199.
19)  TTuuttuummlluu, age, s. 199-200.
20)  ÖÖzzuu¤¤uurr, A.‹: Boflanma ve Ayr›l›k, Ankara 2000, s. 100.
21) TTuuttuummlluu, age, s. 202.
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kocan›nkine ba¤l› tutulmas›na iliflkin bir kurala yer verilmeyerek,
hakl› sebepler varsa her iki efle de, ayr› bir yerleflim yeri edinme
olana¤› sa¤lanm›flt›r22. Böyle bir durum varsa, örne¤in kad›n efl
ifli yüzünden y›l›n birkaç ay›n› baflka bir flehirdeki evinde geçiri-
yorsa ve ortak yaflam bir flekilde devam ettiriliyorsa terk eyle-
minden bahsedilemeyecektir. 

Bu itibarlad›r ki, askerlik hizmeti, ö¤renim, hastal›k23, esirlik,
hüküm giymifl olma (mahkumiyet) gibi sebeplerle ortak konuttan
ayr› bir yerde oturmak terk de¤ildir. Zira bu hallerde ayr› yafla-
yan efl de, "evlilik birli¤inden do¤an yükümlülükleri yerine getir-
meme maksad›" yoktur. Zaten bu haller ayn› zaman da m. 164
anlat›m›nda birer "hakl› sebep" tirler. Bu gibi durumlarda ihtar,
hakl› sebebin (hastal›k, ifl seyahati vs.) ortadan kalkmas›ndan
sonra yap›labilecektir. Aksi durumlarda hüküm ifade etmeyecek-
tir.

O halde ortak konuttan ayr›larak baflka bir yerde oturman›n
teknik anlamda terk say›labilmesi için, bunun hakl› bir sebebe
dayanmam›fl veya evlilik birli¤inden do¤an yükümlülükleri yerine
getirmemek maksad›yla gerçekleflmifl bulunmas› flartt›r. Demek
ki önemli olan, ayr› yaflamak de¤il, ayr› yaflayan eflin "maksad›
ve niyeti"dir24. 

Bir ifl veya araflt›rma ve denetim görevine ç›kmak veya has-
tal›k dolay›s›yla uzun bir süre tedavi alt›nda kalmak terk de¤il-
dir25.

MK. m. 197 deki flartlara uygun olarak birlikte yaflamaya ara
verilmifl (ortak hayat›n tatil edilmifl) olmas›,  efllerin karfl›l›kl› an-
laflmayla bir süre ayr› yaflamakta olmalar› gibi hallerde terkten

22)  fifi››ppkkaa,, age, s. 74.
23)  "..Kocan›n iste¤i ile tedavi için ‹stanbul’a giden kad›n›n tedavi süresince evden fiilen
ayr› kalm›fl olmas› MK.nun 132. maddesi bak›m›ndan ayr› yaflama say›lamaz.." (Y. 2.
HD. 14.03.1977 t. 897/ 2133 say›l› karar›) Karar için bkz. fiener, E: Boflanma, Ankara
1994, s. 154.
24) AAkk››nnttüürrkk, age, s. 246.
25)  "Davac› taraf›ndan aç›lm›fl ihtar davas›, kar›s›n›n devam eden hastal›¤› sebebiyle
ayr› oturmaya hakk› bulundu¤undan dolay› reddedilmifl ve bu kere aç›lan dava s›ras›n-
da, yapt›r›lan muayenesinde, hastan›n daha alt› ay s›k› tedaviye ihtiyac› oldu¤una dair
rapor verilmifl ve bu suretle dava tarihinde dava edilenin müflterek eve dönmemekle
hakl› oldu¤u anlafl›lm›fl olmas›na göre, Yarg›tay Özel Dairesi karar›nda belirtilen bozma
karar›na uyulmak icap eder." YHGK 19.3.1952 2/181-32 (‹nal, age, s. 177).



söz edilemez. Efllerin ayr› yaflamak konusunda mutab›k kalma-
lar›na neden olan durum ve koflullar devam etti¤i sürece terkten
bahsedilemeyecektir.

197. maddenin ikinci f›kras› uyar›nca, ayr› yaflamakta hakl›
oldu¤unu kan›tlayan efl lehine hükmedilen tedbir nafakas› bu-
lunmaktaysa (boflanma davas› aç›lmadan önceki döneme rast-
layan tedbir nafakas›), nafaka alan efl aleyhine ihtar talebinde
bulunulamayacakt›r. Yarg›ç tedbir nafakas›n›n kald›r›lmas›na ka-
rar verir (veya tedbir için öngörülen süre sona ererse) ve bu ka-
rar kesinleflirse ondan sonra geçecek dört ay›n bitiminden itiba-
ren ihtar talebinde bulunmas› ve ihtar karar›n›n tebli¤inden itiba-
ren iki ay sonunda terk sebebiyle boflanma davas›n›n aç›lmas›
gerekir. Fakat Yarg›tay’›n boflanma davas› olmaks›z›n aç›lan
tedbir nafakas› davas›n›n aç›l›fl tarihinden itibaren dört ay geç-
meden ihtar talep edilemeyece¤ine iliflkin kararlar› bulunmakta-
d›r26. 

Koca ortak konuta baflka bir kad›n getirir ve hep birlikte yafla-
may› arzularsa, kar› ortak konutu terk edebilir ve bunda da hak-
l› say›l›r. Bir Yarg›tay karar›nda ayr› bir evde bile olsa kad›n›n ko-
cas›n› baflka bir kad›nla paylaflmak zorunda olmad›¤›n› belirt-
mifltir27. Bu durumda koca m. 164 e dayanarak boflanma dava-
s› açamayacakt›r. 

Boflanma veya ayr›l›k davas› aç›ld›ktan sonra efllerden her
biri dava devam ettikçe di¤erinden ayr› yaflama hakk›n› haizdir.
O halde eflinin açm›fl bulundu¤u bir boflanma veya ayr›l›k dava-
s›na muhatap olan efl, ortak yaflamdan ayr›labilir. Bu hak, bo-
flanma veya ayr›l›k davas›n›n red edilip kesinleflmesine kadar
devam eder. Kesinleflme tarihinden sonra baflka bir neden de
yoksa art›k o eflin eve dönmesi gerekecektir. Eve dönmeyen efle
sürelere riayet edilerek ihtar çekilebilecektir28.

1199‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

Eda ÖZTÜRK

26)  EErrggüünn, age, s. 47-48.
27)  fifieenneerr, age, s. 214. 
28)  GGeennççccaann, age, s. 76-77; ‘Aleyhine boflanma davas› aç›lan efl, ayr› yaflamak hakk›-
n› kazan›r. Evvelce koca efli hakk›nda boflanma davas› açm›fl, dava reddedilmifl ve hü-
küm ihtar tarihinde kesinleflmemifltir.Böylece kanunda öngörülen iki ayl›k süre dolmadan
ihtar istenmifltir. Oysa ihtar›n geçerli olmas› için hükmün kesinleflmesinden itibaren iki ay
geçmesi zorunludur. Olayda bu flarta uyulmadan ihtar istenmifltir. Bu bak›mdan ihtar ge-
çersiz olup davan›n reddi sonucu itibariyle do¤ru görülmemifltir’. Y. 2. HD, 4.3.1991 t.,
E.1645/ 3849K. Karar için bkz. fifieenneerr, age,  s. 114. 
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Fakat ihtar karar›n›n tebli¤inden sonra karfl› tarafça aç›lan
boflanma davas›, ihtar› geçersiz hale getiremez29. Bir görüfle
göre, terk eden eflin açt›¤› boflanma davas› incelenmelidir. Özel-
likle hak düflürücü süreye ba¤l› özel boflanma nedenlerine da-
yal› olarak aç›lm›fl bulunan davalarda kan›tlar incelenmeden bir
yorum yap›lamaz. Aç›lan dava mutlaka dikkatle incelenmeli ge-
rekirse sonucu beklenmelidir30. 

Evlenmenin iptali davas›nda da yukar›daki paragrafta aç›kla-
nan durum geçerlidir31.

Yarg›tay, terk sebebiyle aç›lan boflanma davas›n›n reddedile-
bilmesi için, eve dönmemekte hakl› olmak koflulunu aramakta-
d›r32. Davan›n daval› taraf›, hakl› bir sebebe dayal› olarak dave-
te uymad›¤›n› ispat etmelidir33. ‹ki durumu da kapsayan bir du-

29) "Boflanma davas›n›n devam› süresince efller ayr› yaflamak hakk›na sahiptirler. Ne
var ki bütün haklar›n kullan›lmas›nda oldu¤u gibi, bu hakk›n kötüye kullan›lmas›n› kanun
korumaz (MK 2). fiöyle ki; boflanma davas› sebebiyle ayr› yaflamak hakk› mutlak olarak
kabul edilirse, bundan sonra hiçbir efl, terk sebebiyle boflanma davas› açmak imkan›na
sahip olmaz. Çünkü ihtar› tebellü¤ eden efl, bir ayl›k süre içinde bir boflanma davas› aça-
rak terke dayal› boflanma davas›n›n reddini sa¤layacak ve sonra da kendi davas›ndan
vazgeçecek ve böylece terk sebebiyle boflanma davas› fiilen kanundan ç›kar›lm›fl ola-
cakt›r. Böyle bir uygulamaya cevaz vermek mümkün de¤ildir.." Y. 2. HD. 30.9.1986 t.,
7441/ 8121 say›l› karar›. (fifieenneerr, age, s. 163-164) 
30)  Bu görüfl için bkz. GGeennççccaann, age, s. 
31) "..Aleyhinde evlenmesin feshi davas› aç›lan efl, ayr› yaflamak hakk› kazan›r. Çünkü
bir taraf evlenme sözleflmesini geçersiz k›lmak için çaba harcarken, karfl› taraftan ortak
hayata devam etmesini beklemek hayat›n ola¤an ak›fl›na ayk›r› düfler. Bunun için
MK’nun 162. maddesinde boflanma davas› sebebiyle öngörülen kural›n olayda k›yas yo-
luyla uygulanmas› uygun düfler.." (Y. 2. HD., 26.2.1974 t., 1030/1146) bkz. fifieenneerr, age,
s. 206.
32)  "Terk sebebiyle boflanma davas›n›n reddedilebilmesi için birli¤i terk eden eflin evi
terkte hakl› oldu¤u de¤il, davete uymamakta hakl› oldu¤unu ispatlamas› zorunludur. Bu
sebeple mahkemece daval› eflin evi terkte hakl› oldu¤undan söz edilerek iste¤in reddi
yanl›flt›r. Daval›n›n ihtar iste¤inden 3 y›l gibi uzun bir süre önce kocas› taraf›ndan dövü-
lerek evden ayr›lm›fl olmas› davete uymamak hakk› vermez"’ (Y. 2.HD., 13.3.1996 t.,
2466 E. 2691 K) Karar için bkz. fiener, age, s. 146; "Terk sebebiyle aç›lan boflanma da-
vas›nda daval›, hakl› sebeple ihtara uymad›¤›n› ispat ile yükümlüdür. Mahkemece bu ku-
ral gözetilmeden ispat yükünün davac›da bulundu¤unun kabul edilmesi ve daval›n›n ih-
tara uymamakta haks›zl›¤›n›n davac›n›n ispat edemedi¤inden söz edilip iste¤in red olun-
mas› yanl›flt›r" ( Y. 2. HD., 24.6.1986 t., 6104/ 6333) Karar için bkz. fiener, age, s. 167.   
33) ‹htar sebebiyle aç›lan boflanma davas›n›n reddedilebilmesi için daval›n›n hakl› bir
sebebe dayal› olarak davete uymad›¤›n› ispat etmesi gerekir. Daval› kad›n›n eve dön-
mesi halinde dövülece¤ini ispat etmesi gerekir. Dosyada bu konuda bir delil ve olgu yok-
tur. O halde boflanmaya karar verilmesi gerekir" ( Y. 2. HD, 17.6.1986 t., 5911 E./ 6056
K.) Karar için bkz. fifieenneerr, age, s. 147.  



rum olarak, kad›n›n dövülmesi ve evi terk etmesi durumunda  ih-
tara uyup da eve döndü¤ü takdirde mutlaka dövülece¤i, ona kar-
fl› insafs›zca davran›laca¤› ispatlanmad›kça ihtara uymamas›
halinde "hakl› sebep olmaks›z›n eve dönmedi¤i" kabul edilmifltir.
Buna karfl›l›k, kad›n›n (dövülen eflin) dövme olay›n›n etkisi orta-
dan kalkmadan (sinirler yat›flmadan) eflinin evine dönmesini
beklemek de iyi niyet kurallar›na uygun bulunmam›flt›r34.  

Ortak konutun ba¤›ms›z olmad›¤› durumlarda, örne¤in eflin
r›zas› olmaks›z›n di¤er eflin ailesi ile birlikte oturmak zorunda ol-
mas› halinde, konutu terk eden eflin eyleminde haks›zl›k ö¤esi
bulunmamaktad›r. Nitekim ortak konut manevi ve maddi anlam-
da ba¤›ms›z olmal›d›r35.   

33)) AAyyrr›› YYaaflflaammaann››nn EEnn aazz AAlltt›› AAyy DDeevvaamm EEttmmiiflfl OOllmmaass›› 
Efllerden birinin ortak hayata son vermek üzere evlilik birli¤in-

den do¤an yükümlülüklerini yerine getirmemek maksad›yla di-
¤erini terk etmesi veya hakl› bir sebep olmadan ortak konuta
dönmemesi halinde, terk edilen efl hemen boflanma davas› aça-
maz. Boflanma davas›n› açabilmesi için, ayr› yaflaman›n en az
alt› ay sürmüfl ve devam etmekte olmas› flartt›r. 

Önceki kanunda (m. 132) üç ay olarak ön görülmüfl olan bu
ayr›l›k süresi, yeni kanunda efllerin bar›flma ümitlerini uzatabil-
mek, efllerin çabalar›n›n sonuca ulaflmas› ve kendilerine daha
uzun süre düflünmek f›rsat› tan›mak amac›yla alt› aya ç›kar›l-
m›flt›r36. Sürenin yeni kanunda artt›r›lm›fl olmas› bir bak›ma ani
k›zg›nl›klara, pek de önemli olmayan sorunlardan kaynaklanan
tepkilerle gerçeklefltirilen terk olay›n›n, k›sa bir sürede boflan-
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34)  Bu yöndeki Yarg›tay karar› için bkz. fiener, age, s. 212.
35)  "..davac› daval›y› ana ve babas› ile oturdu¤u eve davet etmifltir. Ana ve baban›n da-
vac›n›n bak›m›na muhtaç oldu¤u ispatlanamam›flt›r. Bu durumda evin manevi ba¤›ms›z-
l›¤›n› kabul emek mümkün de¤ildir.." (Y. 2. HD.,2.11.1995 t., 10539 E./ 11507 K.) Karar
için bkz. Tutumlu, age, s. 231; "Oysa ihtar s›ras›nda davac› kocan›n, baflka bir kad›nla
yaflamas›ndan olma 18 yafl›ndan büyük çocuklar› ile birlikte oldu¤u eve eflin davet etti-
¤i gerçekleflmifltir. Daval›, kocas›n›n baflka kad›ndan olma reflit çocu¤u ile birlikte otur-
mak zorunda de¤ildir. Onun için haz›rlanan ve davet edilen evin manevi aç›dan ba¤›m-
s›z olmad›¤› anlafl›lmakla davan›n reddi gerekirken delilerin takdirine yan›lg›ya düflüle-
rek taraflar›n boflanmalar›na karar verilmesi usul ve kanuna ayk›r›d›r". Y. 2. HD. 4.2.1986
t., 885/ 1080 say›l› karar› için bkz. fiener, age, s. 135.
36)  Ak›ntürk, age, s. 247; K›l›ço¤lu, age, s. 13.
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maya dönüflmesini önlemektir. Yani aileyi ayakta tutmak düflün-
cesi a¤›r basm›flt›r37.  

Yeni Kanun ile art›k terk eyleminden itibaren 4 ay geçmesi,
4. ay›n bitiminden sonra di¤er efle iki ay içinde eve dönmesi hu-
susu ihtar edilmesi ve ihtar› tebli¤ alan eflin tebli¤ tarihinden iti-
baren 2 ay içinde eve dönmemesi halinde 2. ay›n bitiminde bo-
flanma davas› aç›lmas› gerekecektir38. Sürelere uyulup uyulma-
d›¤› hakim taraf›ndan kendili¤inden dikkate al›nmal›d›r39. 

Terkten itibaren toplam 6 ayl›k sürenin kesintisiz geçmesi ge-
rekecektir. Bu itibarlad›r ki, alt› ayl›k süre sona ermeden terk
eden efl, tekrar ortak konuta geri döner ve birlikte yaflam bafllar-
sa, bu süre kesilmifl olur. Ayn› efl sonradan tekrar ortak konutu
terk ederse, bu tarihten itibaren yeni bir alt› ayl›k süre ifllemeye
bafllar. Pek tabiidir ki, böyle bir durumda hakk›n kötüye kullan›l-
mas› hükmü sakl›d›r40. Alt› ayl›k sürenin dolmas›na çok az bir
süre kala (örne¤in 1-2 gün) ortak konuta dönen ve 1-2 gün son-
ra konutu yeniden terk eden eflin bu davran›fl›n›n dürüstlük ku-
ral› ile ba¤dafl›p ba¤daflmad›¤›n› duyarl›l›kla irdelemek gerekir.
Olumsuz sonuca var›ld›¤›nda da süre koflulunun gerçekleflti¤ini
kabul etmek gerekir41.  Nitekim Yarg›tay karar›nda ihtarla davet
edilerek kendisine verilen anahtarla eve giren eflin, evde kalma-
s›n› engelleyici bir olay bulunmad›¤› halde evden ayr›lmas›, hak-
l› bir sebep olmaks›z›n evlilik birli¤inin kendisine yükledi¤i görev-
leri yerine getirmemek amac› olarak görülmüfltür42. Yarg›tay,
baflka bir karar›nda, eve gelip dört gün sonra sebebini ispatlaya-
madan evi terk eden eflin ihtar› semeresiz b›rakmak amac› ile
eve gelmifl bulundu¤unu kabul etmifltir43.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ortak yaflam›n tekrar

37)  TTuuttuummlluu, age, s. 205.
38)  ‹sviçre Medeni Kanunu’nun 140. maddesinde terkin en az iki y›l sürmesi gerekti¤in-
den baflka, 6 ay da ihtar ya da ilan süresi öngörülmüfl, böylece toplam 2,5 y›l›n dolmas›
boflanma davas›n›n aç›lma koflulu olarak kabul edilmifltir.  
39)  KKaaççaakk, age, s. 101.
40)  AAkk››nnttüürrkk, age, s. 247. 
41)  TTuuttuummlluu, age, s. 206.
42)  Y. 2. HD., 4.7.1986 t., 5666/ 6820 say›l› karar›.  Karar için bkz. Tutumlu, age, s. 206,
dn.12. 
43)  Y. 2. HD., 17.2.1986 t., 11181/ 1553 say›l› karar›. Karar için bkz. fifieenneerr, age, s. 178.



kurulup kurulmad›¤›d›r. Terk eden eflin konuta k›sa bir süre için
u¤ramas› halinde süre kesilmez, ifllemeye devam eder. Fakat,
terk eden efl eve geri dönmüfl ve ortak yaflam dolay›s›yla aile
birli¤i yeniden kurulmuflsa evin yeniden terk edilmesi halinde ye-
ni bir ihtar gönderilmesi gerekecektir44. 

Kanun’da düzenlenen süreler kesindir. Sürelerin niteli¤i gere-
¤i taraflar›n iradeleriyle veya hakimin takdiriyle azalt›l›p ço¤alt›l-
mas› da mümkün de¤ildir45. 

Terke dayal› boflanma davas› aç›ld›¤›nda süreler hakim tara-
f›ndan kendili¤inden incelenecek, ihtar›n süresinde yap›lmad›¤›
veya davan›n süresinde aç›lmad›¤›n› tespit etmesi durumunda
baflkaca bir incelemeye gerek olmaks›z›n davan›n reddine karar
verilecektir46. 

Ancak aç›klanan süreler asgari sürelerdir. Dolay›s›yla dava
açma hakk› olan efl bu hakk›n›, ortak yaflam kurulmam›fl olduk-
ça diledi¤i zaman kullanabilir.

Süreler ay olarak kabul edilmifltir. Bu nedenle, çekilen ihtarda
sürenin gün (örne¤in 30), ya da hafta olarak belirtilmesi ihtar›n
geçersizli¤ine neden olacakt›r47.   
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44)  "Dosya kapsam›ndan, daval›n›n ihtar dönemi içinde ve 8.2.1990 tarihinde müflterek
eve geldi¤i, taraflar›n asgari 20 gün bir arada yaflad›klar› gerçekleflmifltir. Bu durumda
aile birli¤inin yeniden kuruldu¤unun ve k›sa da olsa birli¤in bir süre devam etti¤inin ka-
bulü zorunludur. O halde daval›n›n 1.3.1990 tarihinde tekrar evi terk etmesi, flüphesiz
ayr› bir boflanma davas›n›n konusunu oluflturur. Bu yön gözetilmeden daval›n›n bu dav-
ran›fl›n›n, ihtar› semeresiz b›rakmak amac› ile evine dönüp amac›na ulaflmas› üzerine,
tekrar evi terk etmesi fleklinde yorumlanmas› do¤ru de¤ildir." (Y. 2. HD., 18.6.1991 t.,
5532/ 9464) Karar için bkz. fifieenneerr, age, s. 111. 
45)  "MK’nun 132. maddesinde yaz›l› süreyi hakim ve taraflar k›saltamaz (HUMK md.
159). Bu kurala uyulmadan aç›lan davan›n reddi gerekir". (Y. 2. HD., 6.6.1989 t., 4103/
5549). 
46)  "Kanunda belirtilen süreler dava flart› olup, kamu düzenini ilgilendirdi¤inden hakim
taraf›ndan resen dikkate al›nmas› ve araflt›r›lmas› gerekir. Aç›klanan sürenin dolmas›
halinde ise davac›n›n art›k boflanma davas› açma hakk› do¤maktad›r. Yani davac› bu sü-
relerin geçmesinden sonra diledi¤i zaman dava açma hakk›na sahiptir." (Y. 2. HD.,
8.4.1992 t., 4031/ 4236) Karar için bkz. TTuuttuummlluu, age, s. 236. 
47)  "Kanunda belirtilen süreyi hakim ve taraflar de¤ifltiremezler. ‹htar karar› 26.7.1990
tarihinde daval›ya tebli¤ edilmifltir. ‹htar karar›nda 1 ay yerine 30 günlük süre verilmifltir.
Karar›n tebli¤ olundu¤u ay 31 gün oldu¤u için 30 günlük süre 25.8.1990 günü akflam›
mesai saatinin sonunda biter. Oysa süre ay olarak takdir edilseydi, müddet 26.08.1990
günü akflam› mesai saatinin sonunda bitecekti. Böylece olayda tebli¤ tarihi sebebiyle ka-
nuni süre azalt›lm›fl olmaktad›r. Öyleyse ihtar geçersiz olup, buna dayan›larak boflanma-
ya karar verilmesi yanl›flt›r" . (Y. 2. HD., 19.9.1991 t., 7688/ 11087). Karar için ve Ayn›
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Bundan baflka ihtar karar›yla eflin eve dönüfl saatleri de s›-
n›rlanamaz48.

44)) TTeerrkk EEddeenn EEflflee ‹‹hhttaarrddaa BBuulluunnuullmmaass››

Terk eden efl boflanma davas› açmadan önce hakime baflvu-
rarak, ondan terk eden efle ihtarda bulunmas›n› talep etmek zo-
rundad›r. ‹htar›n amac› terkin sonuçlar›n› terk eden efle bir kere
daha hat›rlat›lmas›d›r. Terk edilen eflin ne zaman hakime baflvu-
rabilece¤ini m. 164/II hükmü belirtmifltir. 

Gerçekten m. 164/II ye göre, terk edilen efl hakime en erken
terk olay›ndan sonraki dördüncü ay›n sonunda baflvurabilir49.
Dört ayl›k sürenin hesaplanmas›nda BK. m. 77 hükmü uygulan-
maz. Çünkü bu süre, eflin ortak konuttan ayr› yaflayaca¤› en az
(asgari) süredir ve mutlakt›r. Bu itibarla her türlü tatil günleri dört
ayl›k süreye dahildir. Sürenin son gününün tatile rastlamas› ha-
linde süre uzamaz50.

konuda Y. 2. HD. 15.5.1986 t. 4916/ 5148; Y. 2. HD., 11.2.1985 t., 793/ 1168; Y. 2. HD.
11.2.1985 t., 799/ 1168 say›l› kararlar için bkz. fifieenneerr, age, s. 110, 134, 135, 157. 
48) "MK’nun 132 maddesinde eve dönmek için bir ayl›k mutlak süre tan›m›flt›r. Kanunun
tespit etti¤i süreleri taraflar ve hakim de¤ifltiremez. Buna ra¤men ihtar karar›nda, dava-
c›n›n memur olmas› sebebiyle hergün saat 18’den sonra eflini evde bekleyece¤i için,
an›lan saatten sonra kad›n›n eve dönmesine karar verilmifltir. Bu yoldaki karar daval›n›n
kanuni haklar›n› s›n›rlay›c› oldu¤u için geçersiz olup, davan›n reddi gerekirken boflanma-
ya karar verilmesi yanl›flt›r." Y. 2. HD. 10.3.1977 t., 1974/ 2105 say›l› karar› için bkz. fifiee--
nneerr, age, s. 201.
49) " 4722 Say›l› Yasa’n›n 1. maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i tarih-
ten önceki olaylar›n hukuki sonuçlar›na, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçek-
leflmiflse o kanun hükümlerinin tatbik edilece¤ini, 20. maddesi de; hak düflürücü sürele-
rin Türk Medeni Kanunu’nun belirledi¤i süreden uzun olmas› halinde bu kanundaki sü-
renin uygulanaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. ‹htar karar› 5.6.2001 de kaleme al›nm›fl,
20.9.2001 de daval›ya tebli¤ edilmifltir. Dava ise, 11.1.2002 de aç›lm›flt›r. Davaya 743
Say›l› Medeni Kanun’un 132. maddesinin uygulanmas› gerekir. Mahkemece deliller bu
çerçevede de¤erlendirilip sonucu uyar›nca karar verilmesinin düflünülmemesi usul ve
yasaya ayk›r›d›r" Y. 2. HD. 09.12.2002 t. 2002/12515 E. 2002/13489 K: say›l› karar› için
bkz. EErrggüünn, age, s. 207.  
50) "Daval›ya gönderilen ihtar karar›n›n içerdi¤i 1 ayl›k süre kesin olup, takip eden ay›n
ayn› günü akflam› sona erer. Son günün hafta ya da bayram tatiline rastlamas› süreyi
uzatmaz. Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinin burada uygulanmas› imkan› yoktur. Zira
eve dönecek kad›n için tatil bir engel de¤ildir". Y. 2. HD., 11.6.1985 t., 5592/ 5765). Ka-
rar için bkz. fifieenneerr, age, s. 184.



aa.. ‹‹hhttaarr››nn NNiitteellii¤¤ii
‹htar bir dava de¤ildir51. ‹htar ba¤›ms›z yarg›sal sonuç do¤ur-

mayan ve boflanma davas› öncesinde hakim kanal› ile yapt›r›l-
mas› gereken bir ifllem niteli¤indedir52. Ancak uygulamada buna
"ihtar davas›" denilmektedir.

‹htar, 27.03.1957 tarih ve 10521/ 11385 say›l› Yarg›tay ‹çtiha-
d› Birlefltirme Karar› uyar›nca mahkeme kanal›yla yap›lmal›d›r.
Noter eliyle yap›lan ihtara dayan›larak aç›lan boflanma davas›
dava flart› bulunmad›¤›ndan reddedilmelidir.

‹htar, 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre PTT va-
s›tas› ile gönderilir. Ancak ortak konutu terk eden eflin tebligata
yarar aç›k adresinin bilinmemesi ve bulunamamas› halinde ayn›
yasan›n 31. maddesine göre ilanen tebligat yap›l›r.

‹htar›n nihai karar özelli¤i bulunmad›¤›ndan Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu’nun 427 inci maddesine göre ihtar karar›na
karfl› yasa yolu kapal›d›r. Ancak 27.03.1957 tarih ve 10521/
11385 say›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar› sadece ihtar ya-
p›lmas›na dair kararlar›n kesin oldu¤unu belirtmifltir. Konulan bu
k›s›tlama ihtar isteminin reddine iliflkin kararlarda söz konusu
de¤ildir. Baflka bir anlat›mla ihtar isteminin reddine iliflkin karar-
lar temyiz edilebilir.

bb.. ‹‹hhttaarrddaa GGöörreevvllii vvee YYeettkkiillii mmaahhkkeemmee,, HHaakkiimmiinn ‹‹hhttaarr TTaa--
lleebbii KKaarrflfl››ss››nnddaa DDuurruummuu

‹htar›n gönderilmesinde görevli mahkeme Aile Mahkemesi-
dir53.    

‹htar bir dava olmad›¤›ndan, Türk Medeni Kanunu’un 168.
maddesindeki boflanma ve ayr›l›k davalar› için düzenlenmifl yet-
ki kural› ihtar› kapsamayacakt›r. Dolay›s›yla, yetki kurallar› ile
ba¤l› olunmaks›z›n herhangi bir yer mahkemesinden talepte bu-
lunulabilecektir54.

‹htar istemi bir dilekçe ile mahkemeye sunulacak ve mahke-
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51) Y.2.HD. 11.5.1976 t., 3754/ 4043 say›l› karar için bkz. GGeennççccaann, age, s. 86.
52)  ‹htar ‹sviçre’de idari bir ifllem olarak de¤erlendirilmektedir. 
53) Ak›ntürk, age, s. 248; TTuuttuummlluu, age, s. 212.
54) Y. 2. HD., 11.5.1976 t.,  3754/ 4043, YKD 1977, S. 10, s. 1368.
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menin de¤iflik ifller defterine kaydolacakt›r. Baflvuru harc› ve nis-
bi harç da al›nmayacakt›r55. 

Yukar›da belirtilen ‹çtihad› Birlefltirme Karar›na göre hakim
kendisine baflvuruldu¤u zaman terkin koflullar›n›n bulunup bu-
lunmad›¤›n› araflt›ramaz. Hakim terk eden efle ihtarda bulun-
makla yükümlüdür. Türk Medeni Kanunu’un 164. maddesinin 2.
f›kras›n›n ilk cümlesinde davaya hakk› olan eflin istemi üzerine
hakimin, esas› incelemeden ihtar yapaca¤› belirtilmifltir. Bu fle-
kilde an›lan içtihad› birlefltirme karar› yasa hükmü haline gelmifl-
tir. Zira Önceki Kanun’un 132. maddesinde "esas› incelemeden"
fleklinde bir ibare yer alm›yordu. Bu nedenle eski dönemde ö¤-
retide hakimin, en az›ndan ihtar iste¤ine iliflkin dilekçeyi incele-
yerek ihtar karar› vermesi gerekti¤i, ihtar isteminde bulunan eflin
dilekçesinde terkin üzerinden dört ay geçmedi¤i aç›kça beyan
edilmiflse ihtar karar› verilmemesi gerekti¤i fleklinde görüfller bu-
lunmaktayd›56.  

Di¤er bir görüfle göre ise, ihtar talep edilen hakim, kendisine
baflvuruldu¤unda esasa girmeden, yani terkin flartlar›n›n ger-
çekleflip gerçekleflmedi¤ini incelemeksizin ihtar karar› vermekle
yükümlüdür. Ancak hakim dört ayl›k ayr› yaflama süresi dolma-
dan ihtar isteminde bulunuldu¤unu tespit etmiflse ihtar göndere-
mez. Bu görüfle göre, kanunda belirtilen süreler dava flart olup
kamu düzenini ilgilendirdi¤inden hakim taraf›ndan resen dikkate
al›nmal›d›r. Kan›mca bu görüfle kat›lmak mümkün de¤ildir. Çün-
kü, ihtar bir dava olmad›¤›ndan ortada bir dava flart› da bulun-
mayacakt›r. Bu husus aç›lan boflanma davas› s›ras›nda göz
önünde bulundurulmas› gereken bir husustur.

Kat›ld›¤›m görüfle göre, süre ve di¤er terk koflullar›n›n ger-
çekleflip gerçekleflmedi¤i hususlar› boflanma davas› s›ras›nda
inceleme yeri bulacakt›r. Yani henüz ihtar talebi dilekçesi havale
aflamas›ndayken, dilekçedeki beyanlardan süre koflulunun ger-
çekleflmedi¤i anlafl›lsa dahi hakim di¤er taraf› uyaramayacakt›r.
Zira ihtar aflamas›nda henüz bir uyuflmazl›k bulunmamaktad›r.
Bu nedenle ihtar gönderilen efl, tüm itiraz haklar›n› ancak bo-

55)  Y. 2. HD., 23.10.1998 t., 9769/11338 say›l› karar›.  
56)  Görüfller için bkz. GGeennççccaann, age, s. 87; Tekinay, s. 221 



flanma davas›nda öne sürebilecek, itirazlar›n›n reddi halinde,
dava sonunda verilecek hükme karfl› temyiz yoluna gidebilecek-
tir58.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, hakim ihtar talebinin reddine ka-
rar verirse bu karar temyiz edilebilecektir. Çünkü 164. madde
hakimi ihtar karar› vermekle yükümlü tutmufltur. Bu konuda ha-
kime bir takdir yetkisi ya da red imkan›  tan›mam›flt›r. Buna ra¤-
men hakim talebi reddederse ortaya hukuka ayk›r› bir karar ç›-
kacak ve bu karar›n temyiz olunamayaca¤› sonucuna var›l›rsa
di¤er eflin boflanma davas› açma hakk› ortadan kalkm›fl olacak-
t›r. Konuya menfaatler dengesi ilkesi ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda ihtar
talebinin kabulü halinde bu karar›n temyiz yolunun kapal› olma-
s› muhatap efl aç›s›ndan bir hak kayb›na neden olmaz. Zira mu-
hatap, yasaya ayk›r› oldu¤unu düflündü¤ü bir davete uymak zo-
runda de¤ildir. Öte yandan; aç›lacak boflanma davas›nda tüm
itiraz haklar›n› kullanabilece¤i gibi; ihtar›n yasal flartlara uygun
olup olmad›¤› hakim taraf›ndan resen incelenecektir. Oysa red
karar›n›n temyiz edilemedi¤i düflünüldü¤ünde ihtar talebinde bu-
lunan eflin hiçbir yarg› merciine baflvurma hakk› kalmamaktad›r.
Menfaat dengesi onun aleyhine bozulmaktad›r. Buradan yola ç›-
karak yukar›da belirtilen Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda
"ihtar karar› temyiz olunamaz" derken ihtar talebinin reddi ihti-
malinin akla gelmedi¤i ihtimali düflünülebilir59.

Hakim arac›l›¤›yla yap›lan ihtar›n asilin bizzat kendisine ya-
p›lmas› gerekti¤inden vekile yap›lan ihtar geçerli bir ihtar say›l-
maz. Yap›lan ihtar üzerine, müflterek konuta gitmek keyfiyeti biz-
zat konutu terk eden veya hakl› bir neden olmaks›z›n müflterek
konuta dönmeyen efl taraf›ndan yerine getirilmesi gereken bir
durumdur59. Asil, vekiline yap›lm›fl olan ihtardan haberdar oldu-
¤unu buna ra¤men de davete uymad›¤›n› kabul eder ve söyler-
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57) TTuuttuummlluu, age, s. 223-224; EErrggüünn, age, s. 55.
58) Bkz. TTuuttuummlluu, age, s. 225, dn. 46.
59)  "‹htar üzerine eve gitmek durumu bizzat kad›n taraf›ndan yerine getirilebilecek bir
keyfiyettir. Vekile tebligat ancak vekilin yapaca¤› muamelelere inhisar eder. Kad›n yeri-
ne vekil eve gitmeyece¤ine göre, ihtara dayanan tebligat›n da usulüne uygun yap›lma-
d›¤› nazara al›narak, flartlar› do¤mam›fl olan ihtara müsteniden boflanmaya karar veril-
mifl olmas› yolsuz oldu¤undan karar›n bozulmas›na.." Y. 2. HD. 30.04.1959, 1276/ 2311
say›l› karar için bkz. ‹‹nnaall, age, s. 188.
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se o zaman ihtar›n usulen yap›lm›fl oldu¤unun kabulü gerekir60. 
Müflterek konutu terk eden veya hakl› bir sebep olmaks›z›n

müflterek konuta dönmeyen eflin adresi bilinmiyorsa tebligat ila-
nen yap›l›r.

cc.. ‹‹hhttaarr››nn KKaappssaamm›› vvee UUnnssuurrllaarr›› 
‹htar›n içeri¤i "evlilik birli¤inden do¤an yükümlülüklerini yerine

getirmemek maksad›yla di¤erine terk eden veya hakl› bir sebep
olmadan ortak konuta dönmeyen eflin" aile birli¤ini devam ettir-
mek arzu ve iste¤i ile ortak konuta davet edilmesidir. 

‹htar karar›nda davete iki ay içinde uyulmas›61 ve ortak konu-
ta dönülmesi gerekti¤i, davete uyulmamas› halinde do¤uraca¤›
sonuçlar aç›klanmal›d›r62. Bu flekildeki bir ça¤r› ve uyar› yasal
zorunluluktur. Gönderilen ihtar karar›, ihtara uyulmamas› duru-
munda boflanma davas› aç›laca¤›na iliflkin uyar›y› tafl›m›yorsa
boflanma davas›n›n dinlenebilirlik koflulu yoktur. O halde bu bi-
çimde düzenlenmifl bir ihtar karar›na dayal› boflanma davas›
reddedilmelidir.

‹htar karar›nda yer almas› gereken unsurlar›n neler oldu¤u
konusunda ne eski ne de Türk Medeni Kanunu’nda ve bu yasa-
lar›n gerekçelerinde aç›k bir hüküm bulunmamaktad›r. Unsurlar
mahkeme kararlar› ve Yarg›tay içtihatlar› ile belirgin hale getiril-
mifltir. 

Kan›mca ihtar›n içeri¤i 164. maddenin amac›n› gerçeklefltir-
meye uygun olmal›d›r. Bu husus ço¤u zaman dolayl› olarak ih-
tarda bulunan eflin samimiyetini ve ciddiyetini de gösterebilecek-
tir.

60) "‹htar kara› vekile tebli¤ olunmufltur. Vekile ancak bizzat vekil taraf›ndan yap›labile-
cek muameleler hakk›nda tebligat yap›labilir. Eve gitmek konusu daval›dan bizzat isteni-
len bir husustur. Vekile yap›lan bu yoldaki bir tebligat muamelesi ancak asil muhatab›n
ö¤rendi¤ini kabul etti¤ini beyan eyledi¤i tarihte vaki olmufl addedilmesi icap eder..." Y. 2.
HD. 30.4.1959 t., 1276/ 2311 say›l› karar› için bkz. ‹nal, age, s. 187-188.
61) " ...hakim davac›n›n iste¤i olsun olmas›n, karfl› taraf›n eve dönme müddetini ihtar ka-
rar›nda belirtmek zorundad›r.." Y. 2. HD., 28.2.1986 t., 1851/ 2150 say›l› karar› için bkz.
fiener, age, s. 128.
62)  Y. 2. HD., 1.4.1993 t., 2312/ 3130 say›l› karar›.



Önceki Medeni Kanun dönemindeki uygulamada yukar›da
belirtilen unsurlardan baflka afla¤›daki unsurlar da aran›yordu.
Önceki Medeni Kanuna göre koca evlilik birli¤inin baflkan›d›r;
evin seçimi; kar› ve çocuklar›n uygun flekilde bak›m› ona aittir
(MK.152). Evlilik birli¤i koca taraf›ndan temsil olunur (MK 154).
Bu hükümler gere¤i ve buna ek olarak evi terk eden eflin daha
çok kad›n efl oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda Yarg›tay içtihatlar›-
n›n da neden bu yönde olufltu¤u anlafl›lmaktad›r. Türk Medeni
Kanunu ise evlilik birli¤inin yürütülmesinde efllere eflit haklar ta-
n›m›fl ve eflit yükümlülükleri yüklemifltir. Dolay›s›yla yeni düzen-
lemeler karfl›s›nda yukar›da aç›klanan ihtar unsurlar›n›n yeniden
de¤erlendirilmesi zorunlulu¤u do¤mufltur63. Afla¤›da hem eski
düzenleme hem de yeni düzenlemeler karfl›s›nda yap›lmas› ge-
rekenler hakk›ndaki görüfller bulunmaktad›r.  

- Dönülecek Evin Aç›k Adresi
‹htar karar›nda davet edilen eflin davet edildi¤i evin aç›k ve

ayr›nt›l› adresi gösterilmesi gerekir. Yarg›tay uygulamas›nda ih-
tar karar›nda davet edilen evin adresi yaz›lmam›fl olmas›, davet
edilen evin adresinin yer ald›¤› ihtar dilekçesi ihtar karar› ile bir-
likte terk eden efle tebli¤ edildi¤i tebli¤ mazbatas› ile anlafl›l›yor-
sa bir eksiklik olarak kabul edilmemektedir.64 Yarg›tay bir kara-
r›nda, ihtar karar›nda eflin davet edildi¤i evin aç›k adresinin ve-
ya hiç olmazsa bulunmas›n› kolaylaflt›racak baflka bir kayd›n
gösterilmesi gerekti¤ini, bu flartlar› içermeyen ihtar›n geçerli ol-
mayaca¤›n› belirtmifltir65.

fiimdi ise efller oturacaklar› konutu birlikte seçecekleri için ko-
nutun seçiminde veya belirlenmesinde kendi tercih ve iradesinin
de rol oynad›¤› eflin terk etti¤i bu ortak konutun adresini bilme-
di¤i düflünülemez. Ancak, baflka bir yere tayin ç›kmas›, tahliye
nedeniyle baflka bir yere tafl›n›lmas›, tabii afetler nedeni ile evin
de¤ifltirilmifl olmas› gibi hallerde en do¤ru hareket tarz›n›n ortak
konutun adresinin ihtarda aç›kça yaz›lmas› oldu¤u söylenmeli-
dir. 
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63)  TTuuttuummlluu, age, s. 215.
64)  GGeennççççaann, age, s. 87. 
65)  Y. 2.HD. 29.5.1986 t., 5314/ 5559 Karar için bkz. fifieenneerr, age, s. 169. 
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- Evin Anahtar›n›n Nerede Oldu¤unun Belirtilmesi
Koca evini bir ayl›k eve dönme süresince kad›n›n eve her an

gelebilece¤ini dikkate alarak gereken koflullar› haz›rlamakla yü-
kümlüdür. Koca her an evde haz›r bulunamayacaksa evin anah-
tar›n› komfluya, muhtara, karakola b›rakabilir66. Böyle bir du-
rumda ihtar karar›na anahtar›n b›rak›laca¤› yer aç›kça yaz›lma-
l›d›r. Kad›n davet edilen eve bir kez gelip de eve girememiflse
dava reddedilir. Kad›na "daha süren vard›, baflka gün de gelebi-
lirdin" denemez. Ortak konuta gelip içeri giremeyen kad›n›n bu
durumu duruflmada "her türlü delille"kan›tlamas› olanakl›d›r. Ka-
d›n eve girememesini bir tutanakla da belgelendirebilir. Belge-
lendirme ifllemi noter, muhtarl›k, zab›ta arac›l›¤› ile yap›labi-
lir.belgelendirme ifllemi hakime bafl vurarak HUMK.368 inci ve
sonraki maddeleri uyar›nca delil tespiti yoluyla da yap›labilir.

Yeni düzenleme karfl›s›nda da terk eden eflte ev anahtar›n›n
bir eflinin bulunmamas›, bulunup da sonradan kaybedilmesi ve-
ya yan›nda götürülmemesi olas›l›klar› nazara al›narak, ihtar ka-
rar›nda anahtar›n bulunabilece¤i yerin (adresin) gösterilmesi uy-
gun bir hareket tarz› olacakt›r67.

- Eve dönülmemesi halinde boflanma davas› aç›laca¤› husu-
su

Evi terk eden efle çekilecek ihtarda iki ayl›k sürenin sonunda
ortak konuta dönülmemesi halinde boflanma davas› aç›laca¤›
hususu da yer almal›d›r68. 

- Yol gideri
Muhatap, bulundu¤u yerden baflka bir yere ça¤r›l›yorsa yol

giderini karfl›layacak paran›n gönderildi¤inin de ihtar karar›nda
belirtilmesi gerekmektedir69. Yol giderinin daval› efl taraf›ndan

66)  ".. boflanmaya karar verilebilmesi için ihtar karar›nda davet edilen evin anahtar›n›n
nerede oldu¤unun belirtilmesi gerekir.Bu hususu ihtiva etmeyen ihtara dayanarak bo-
flanmaya karar verilmesi do¤ru de¤ildir." Y. 2. HD., 6.12.1992 t., 8655/ 9084 say›l› kara-
r› için bkz. TTuuttuummlluu, age, s. 214. 
67)  TTuuttuummlluu, age, s. 218.
68)  Y. 2.HD. 1993/2313 E 1993/3130 K numaral› ve 01.04.1993 tarihli karar› için bkz.
Özu¤ur, age, s. 120. 
69)  "Muhatap, bulundu¤u yerden baflka bir yere ça¤r›l›yorsa yol giderini karfl›layacak
paran›n gönderildi¤inin de ihtar karar›nda belirtilmesi gerekir" (Y. 2.HD., 7.11.1998 t.,
10521/ 11385 say›l› karar›) Karar için bkz. Tutumlu, age, s. 215. 



al›nd›¤› günden itibaren davet edilen eflin eve dönme süresi ifl-
lemeye bafllar.  

Yarg›tay’›n uygulamas›nda yol paras›n›n amac›na uygun ola-
rak öncellikle muhatab›n bulundu¤u yerde ödemeli gönderilme-
si70 ve miktar itibar›yla muhatab›n ve nezdindekilerin gidifl, dö-
nüfl ve en az bir gece konaklama giderlerini karfl›lamas› gerek-
ti¤i kabul edilmekte ve bu hususun da boflanma davas›nda da-
va flart› olarak hakim taraf›ndan kendili¤inden araflt›r›lmas› is-
tenmektedir. 

Borçlar Kanunu’nun 73/I maddesine göre borçlunun borcun-
dan kurtulmak için borcunu alacakl›n›n oturdu¤u yerde ödemek
zorunda olmas› gibi eflini davet eden taraf da gerekli yol gideri-
ni "konutta ödemeli" göndermek zorundad›r. 

Yol gideri konutta ödemeli gönderilmedi¤i için efl postaneye
giderek yol giderini almak zorunda bulunmad›¤› için, adli posta
havalesi ile para gönderilmifl oldu¤undan al›c›s›n›n haberi olsa
bile postaneden almad›¤› zaman ihtar hukuksal bir sonuç do¤ur-
mayacakt›r. Buna karfl›l›k konutta ödemeli yol gideri PTT memu-
runun eve gelip muhatab› bulamay›p kap›ya ihtar b›rakmas› du-
rumunda hukuksal sonuç do¤urur. 

Koca yurt d›fl›nda ise, çal›flt›¤› (bulundu¤u) yerde haz›rlad›¤›
konuta kar›s›n› davet etmelidir. Koca ihtar dilekçesine eflinin yurt
d›fl›nda kalmas› için "sürekli oturma izni" belgesini eklemeli ve
bu belge daval›ya ihtar karar› ile birlikte tebli¤ edilmelidir. Davet,
vizeyi öngören ülkelerden birine yap›l›yorsa davet mektubu ve
yerel konsoloslukça düzenlenecek muvafakat belgesinin de ih-
tar karar› ile tebli¤i gerekir71. 

Ancak 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu ile efllerin birli¤in gi-
derlerine güçleri oran›nda kat›lacaklar› ilkesi kabul edildi¤i için,
ihtar çeken eflin hiçbir ifli ve geliri yok ise yol paras› göndermek-
le yükümlü tutulamayacakt›r. ‹htar edenin durumu var fakat da-
vet edilen eflin geliri yok ise giderlerin tümünü davet edenin kar-
fl›lamas› uygun olacakt›r; her iki eflin de geliri varsa eve dönüfl
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70)  Y. 2.HD. 1998/ 3351 E. 1998/ 5107 K. numaral› ve 30.04.1998 tarihli karar› için bkz.
Özu¤ur, age, s. 125.
71) Kaçak, age, s. 115.
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için gereken masraf›n 1/2sinin davet eden taraf›ndan ödemeli
olarak gönderilmesi uygundur.72

dd.. ‹‹hhttaarr››nn SSoonnuuççllaarr››
Terk sebebine dayanarak aç›lan boflanma davas›n› gören

mahkeme kendisinden önce ihtara karar veren hakimin efle teb-
li¤ etti¤i ihtarnamenin Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi-
nin öngördü¤ü gayeyi temin eder nitelikte bulunup bulunmad›¤›-
n› aramak zorundad›r. 

E¤er yukar›da aç›klanan tüm koflullar gerçekleflmiflse hakim
baflkaca bir sebep aramaks›z›n boflanmaya karar verecektir. Zi-
ra terk mutlak bir boflanma sebebidir.

Kendisine ihtar gönderilen efl hakl› bir sebeple ortak konuta
dönmüyorsa, terk sebebiyle boflanma davas›n›n flartlar› tamam-
lanm›fl olmaz. Mamafih ortak konutu terk etmekte hakl› olan eflin
hayat boyu ayr› yaflamak hakk› yoktur. Makul bir sürenin sonun-
da hakl›l›k ortadan kalkar. Bu sebeple eflin terk etmekte de¤il,
dönmemekte hakl› oldu¤unu ispat etmesi gerekir; aksi halde bo-
flanmaya karar verilebilir.

‹htar üzerine efller ister bir araya gelsinler, ister ayr› yaflamla-
r›n› sürdürsünler her iki halde de sonradan ortaya ç›km›fl olan
yeni olaylara dayan›larak boflanma davas› açabilir. ‹htardan
sonra efller iki ayl›k süre içinde bir araya gelmifller ve bu dönem-
de yeni olaylar olmuflsa, ihtar yapt›rm›fl olan efl, dilerse terk se-
bebine, dilerse evlilik birli¤inin sars›lmas› sebebine dayanarak
boflanma davas› açabilir. 

‹htar›n geçerli olmas› için samimi bir arzunun ifadesi olmas›
gerekir73. Bu nedenle iki ayl›k eve dönme süresi içerisinde kad›-

72)  TTuuttuummlluu, age, s. 219; KKaaççaakk,  age, s. 104.
73)   "..Haklar, iyiniyetli kullan›ld›¤› zaman hukuki sonuç do¤urabilir (MK.2). Bu kurala ay-
k›r›l›k halinde kanuni himaye mümkün de¤ildir. Onun için ihtar, samimi bir arzunun ürü-
nü olmal›d›r. Oysa davac› bir yandan arada fliddetli geçimsizli¤in bulundu¤unu beyan
edip boflanmak isterken, öte yandan, eflini eve davet etmektedir. fiu durumda ihtar›n iç-
tenlikle (samimi bir arzunun mahsulü olarak) yap›ld›¤›n› kabul etmek mümkün de¤ildir.
Onun için ihtar, geçersiz say›larak davan›n reddi zorunludur.." Y. 2. HD., 9.5.1985 t.,
4226/ 4501 say›l› karar› için bkz. fiener, age, s. 153; "Kad›n kocas›n›n zinadan cezalan-
d›r›lmas› için flikayette bulunmufl ve hakk›nda kamu davas› aç›lm›flt›r. Eflinin cezaland›-
r›lmas›n› isteyen kad›n›, eflinin eve davet etmesi samimi bir arzunun ürünü olamaz. O



na arac›larla "eve gelmesin, piflman ederim; iftira atar›m, ben
zaten boflanmak için dava ettim" biçiminde tehditlerde bulun-
mak, bu dönemde baflka biriyle niflanlanmak, iliflki kurmufl oldu-
¤u kad›nla iliflkisini devam ettirdi¤inin anlafl›lmas› gibi durumlar-
da davet, iyi niyet ürünü olmad›¤›ndan aç›klanan durumlar›n ka-
n›tlanmas› koflulu ile boflanma davas› reddedilir74.

- ‹spat Yükü

Türk Medeni Kanun’ un 164. maddesine dayal› olarak aç›lan
boflanma davas›n›n reddedilebilmesi usule uygun ihtara ra¤men
davete uymamaktaki hakl›l›¤›n sabit olmas› gerekir. Bu nedenle
davete uymaman›n hakl› nedenlere dayanmas› flart olup bunu
da ispat yükü daval›ya aittir75.
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halde ihtar geçersizidir". Y.2. HD., 5.11.1992 t., 10228/10846 say›l› karari için bkz. fie-
ner, age, s. 100; "‹htar›n hukuki sonuç do¤urabilmesi için, iste¤in herfleyden önce sami-
mi bir arzunun ürünü olmas› gerekir. Oysa daval› kad›n ihtar iste¤i üzerine eve dönme-
ye haz›rlan›rken, davac› ile anas›n›n daval›n›n kald›¤› yere geldikleri ve yüksek sesle
"eve geldi¤in takdirde ne olaca¤›n› görürsün o..." diye ba¤›rd›¤› anlafl›lmaktad›r. fiu du-
rumda daval›n›n eve dönmemekte hakl› oldu¤u flüphesizdir". Y. 2. HD., 30.10.1986 t.,
9079/ 9544 say›l› karar› için bkz. fifieenneerr, age, s. 162; "Dava, terk ve geçimsizlik sebebi
ile boflanmaya iliflkindir. Davac› koca ihtar iste¤inde bulunmakla o tarihten önceki olay-
lar› hoflgörü ile karfl›lam›fl, aile birli¤inin temelli sars›nt›ya u¤ramad›¤›n› ve ortak hayat›n
çekilebilir oldu¤unu kabul etmifl say›l›r. Öte yandan efli ile geçinemedi¤ini, birlikte yafla-
ma bilincinin ortadan kalkt›¤›n› ileri sürerek boflanmak isteyen kiflinin, ortak hayat› de-
vam ettirmek üzere efline ihtarda bulunmas› iyiniyet kural› ile ba¤daflmaz. ‹htardan son-
raki dönemde yeni olaylar›n varl›¤› ise iddia ve ispat olunmam›flt›r. O halde davan›n red-
di gerekirken, boflanmaya karar verilmesi yanl›flt›r". Y. 2. HD., 3.6.1985 t., 5160/5393 sa-
y›l› karar› için bkz. fifieenneerr, age, s. 184.
74)  KKaaççaakk, age, s. 139 vd.
75) "Daval› hakl› sebeple davete uymad›¤›n› ispat etmedikçe, dava red olunmaz. ‹htara
dayal› boflanma davas›n›n reddedilebilmesi için eflin hakl› sebeple davete uymamas› ge-
rekir. Dosya kapsam›ndan, taraflar›n 1980 tarihinden bu yana ayr› yaflad›klar› gerçeklefl-
mifltir. Daval› ise birlikte yaflama devam ederken kocan›n eve sarhofl gelip kendisine ezi-
yet etti¤ini, eve dönmesi halinde ayn› durumun devam edece¤ini bildirmifltir. ‹htar 1984
tarihinde istenildi¤ine göre, kocaya atfedilen bu olaylar sabit olsa bile etkilerinin geçece-
¤inin kabulü zorunludur. Döndü¤ü takdirde ayn› davran›fllar›n devam edece¤i de ispat
edilmemifltir. Öyle ise boflanmaya karar verilmesi gerekirken olaya uymayan sebep ve
düflüncelerle davan›n reddedilmesi usul ve kanuna ayk›r›d›r." Y. 2. HD. nin 24.2.1986
günlü ve 1460/1871 say›l› karar›; "Kad›n›n flikayeti sebebiyle ceza davas› devam eder-
ken kocan›n onu eve ça¤›rmas› samimi bir arzunun ürünü say›lmaz ise de, ceza mah-
kemesinde dava sonuçland›ktan 4 ay kadar sonra eflin davet edilmesi hukuka uygundur.
Çünkü bu kadarl›k süre, olay›n karfl›l›kl› olarak ba¤›fllanmas› ve hoflgörü ile karfl›lanma-
s› için makul ve yeterli bir süredir. Zaten aksini düflünmek bir kere dövülen eflin, ömür
boyu ayr› yaflamas›na imkan vermek olur ki, böyle bir düflünce biçimi bizzat aile (ortak
yaflam) kavram› ile ba¤daflamayaca¤› gibi, karfl› tara aç›s›ndan da hakk› kötüye kullan-
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-  ‹htar Döneminde Oluflan Mazeretler
‹htar dönemi içinde daval› hastalanarak tedavi görmeye bafl-

layabilir. Kuflkusuz her türlü hastal›k ihtara uymamay› hakl› gös-
termez. Hastal›¤›n niteli¤inin yan› s›ra gidilecek uzakl›k, mevsim
koflullar›, davet edilen eflin yafl› gibi unsurlar da hakl›l›¤› belirle-
meye yard›mc›d›r. Yap›lacak ifllem davet edilen eflin bir sa¤l›k
kuruluna sevk edilerek var olan hastal›¤› göz önüne al›narak bu-
lundu¤u yerden davet edildi¤i yere (bu yer müzekkerede özellik-
le aç›klanmal›d›r), eve dönme tarihleri de belirtilerek sa¤l›k, yafl
ve mevsim koflullar› da gözetilerek seyahat etmesini engelleyen
bir durumun bulunup bulunmad›¤›n› hakk›nda görüfl al›nmal›d›r.
Kad›n aç›lacak olan boflanma davas›nda haks›z duruma düflme-
mek için bu ifllemi ihtar karar›n› al›r almaz gerçeklefltirmeli ve
olanakl›ysa ihtara yan›t dilekçesi düzenleyerek ekinde bu yöne
iliflkin sa¤l›k kurulu raporunu davet eden kocaya tebli¤ ettirmeli-
dir. Böyle bir durumda resmi sa¤l›k kurulu raporunu gören koca
en az›ndan bofl yere giderler yaparak boflanma davas› açmak
zorunda kalmayaca¤› gibi davet edilen de böyle bir davaya mu-
hatap olmaktan kurtulmufl olur.

Davet edenin hastal›k nedeniyle hastanede yat›yor oluflu
onun eflini davet etmesini engeller mi? Davac›n›n hastanede ya-
t›yor oluflu, ceza evinde tutuklu bulunmas›, askerde olmas›, me-
muriyetin gere¤i geçici bir görevle ayr› bir yerde bulunmas›, ifl
seyahati dolay›s›yla yurt d›fl›nda bulunuyor olmas› onun eflini or-
tak konuta davetini engellemez. Davet eden efl, eve dönme sü-
resinde bizzat davet edilen evde bulunma zorunlulu¤u yoktur.
Evin davet edilen eflin girifline haz›r halde bulundurulmas› yeter-
lidir. Baflka bir anlat›mla, eve dönme süresini kapsayan tarihler-
de davet eden eflin yurt d›fl›nda, cezaevinde, hastanede veya
askerde oldu¤u biçimindeki savunmas› sonucu de¤ifltirmez. Bu-
rada ancak tek koflul davet edilen kad›n ise, evin güvenli¤inin
bulunmas›d›r. Kocan›n geçici görevinin sona ermesi, cezaevin-
den tahliye olmas›, hastanede tedavisi sona ererek taburcu ol-
mas›, askerden terhis olma tarihine kadar kad›n›n evde yaln›z

ma durumu teflkil eder. O halde davac› kocan›n ihtar› geçerli olup, kad›n kanunen korun-
maya de¤er bir sebep olmaks›z›n davete uymad›¤› için  boflanma karar› verilmesi zorun-
ludur". Y. 2. HD., 28.6.1983 t., 5733/ 5867 say›l› karar›.  



kalmas› gerekece¤inden evin mutlak güvenli bir yerde bulunma-
s› gerekir. Baflka bir anlat›mla kad›n›n gece ve gündüz hiçbir
kayg› tafl›madan rahatl›kla girip ç›kabilece¤i ve geceleri de evin-
de güven ve huzur içinde oturabilece¤i bir konuta davet edilme-
lidir76.    
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Bu maddede «tafl›n›r mallara iliflkin ihale bedelinin ne flekilde
ve ne zaman ödenece¤i» ve «tafl›n›r mallara iliflkin ihale bedeli-
nin ödenmemesinin sonuçlar›» düzenlenmifltir.

I- Kural olarak sat›fl peflin para ile yap›l›r. Yani, al›c› sat›fl be-
delini peflin olarak ödemek zorundad›r.

Maddede, ödemenin «peflin para» ile yap›lmas› öngörülmüfl
oldu¤undan, ihale bedelinin nakit olarak icra veznesine yat›r›l-
mas› gerekir. Sat›fl bedeli olarak «nakit» yerine, hisse senedi,
borç senedi, çek, teminat mektubu verilemez.1

Sat›fl bedelinin icra veznesine yat›r›lmas› gerekti¤inden, icra
dairesi d›fl›nda (haricen) alacakl›ya yap›lan ödeme, geçerli bir
ödeme say›lmaz.2

‹hale bedeli k›smen icra (sat›fl) dosyas›na, k›smen alacakl›ya
(ortakl›¤›n giderilmesi sat›fllar›nda; hissedarlara) yat›r›labilir mi?
DDookkttrriinnddee3 tart›flmal› olan bu konuda, yyüükksseekk mmaahhkkeemmeemmii--

TTaaflfl››nn››rr MMaallllaarraa ‹‹lliiflflkkiinn ‹‹hhaalleelleerrddee
‹‹hhaallee BBeeddeelliinniinn ÖÖddeennmmeemmeessii vvee ‹‹hhaallee
FFaarrkkllaarr››nn››nn TTaahhssiillii 
((‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 111188))

n TTaalliihh UUYYAARR ((**))  

(*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi

1) Bknz: 12. HD. 16.1.1986 T. E: 6624, K. 305 
2) AKYAZAN, S. Cebri ‹crada ‹hale ve ‹halenin Feshi, 1959, s: 52 – KURU, B. ‹cra ve
‹flas Hukuku, 1990, C: 2, s. 1333 – ARSAN, R. ‹hale ve ‹halenin Feshi, 1984, s: 216
3) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bknz: ‹leride; UYAR, T. ‹hale ve ‹halenin Bozulmas›, 2002,
C:1, s:729 vd.



zziinn4 içtihatlar› da tam bir istikrara kavuflmufl de¤ildir.

IIII-- fifiaarrttnnaammeeddee5 «al›c›ya ait oldu¤u» (al›c› taraf›ndan öden-
mesi gerekece¤i) vurgulanan KDV,6 tellaliye ücreti7 ve ihale
damga pulu bedelleri8’nin ihale kesinlefltikten sonra8 icra mü-
dürlü¤ünce bunlar›n -makul bir süre içinde- yat›r›lmas› için gön-
derilecek bildiri (muht›ra) üzerine10 yat›r›lmas› gerekir.

Uygulamadaki önemi nedeniyle hemen flu hususu belirtelim
ki; yüksek mahkeme önceleri11 -23.3.1955 T. E: 1, K: 5 say›l› ‹çt.
Bir. K. uyar›nca- «ihale flartnamesinde müflteriye ait oldu¤u
aç›klanan tellaliye bedelinin (resminin) derhal veya verilen süre
içinde ödenmemesi halinde, ihalenin icra memurlu¤unca feshe-
dilmesi gerekece¤ini» belirtmekteyken, son içtihatlar›nda
«23.5.1995 tarihli ‹çt. Bir. K.’da at›f yap›lan 1.7.1948 tarihli 5237
say›l› Belediye Gelirleri Kanununun 26.5.1981 tarihli ve 2464 sa-
y›l› Belediye Gelirleri Kanunu ile yürürlükten kald›r›ld›¤›n›, bu ka-
nunun 68. maddesinde ‘tellall›k harc›n› mal ve ürünlerini satan
gerçek ve tüzel kiflilerin (yani; borçlular›n) ödemekle yükümlü ol-
du¤unu»12 ve «flartnamede tellaliye bedelinin (harc›n›n) al›c›ya
ait olaca¤›n›n belirtilmesinin, yasan›n emredici hükmü nedeniy-
le sonuç do¤urmayaca¤›n›»13 ancak «flartnamede al›c›ya ait ol-
du¤u öngörülen tellaliye bedelinden (harc›ndan) asl›nda 2464
say›l› Kanunun 68. maddesi uyar›nca borçlu sorumlu oldu¤un-
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4) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bknz: ‹leride; UYAR, T. age. C:1, s:774 vd.
5) Bknz: Örnek 24 «Tafl›n›r›n Aç›k Art›rma fiartnamesi ve Tutana¤›» (UYAR, T. Uygula-
mal› ‹cra ve ‹flas Hukuku, 1993, C: 1, s. 696 vd.)
6) Bknz: 12. HD. 13.9.2004 T. E: 14227, K: 19111; 15.4.2004 T. E: 6625, K: 9384;
2.5.2003 T. E: 7117, K: 9947 
7) Bknz: 12. HD. 18.6.2002 T. E: 12211, K: 13086 
8) Bknz: 12. HD. 24.2.2006 T. E: 26572, K: 3610; 27.10.2005 T. E: 17060, K: 20995;
2.5.2003 T. E: 7117, K: 9947 
9) Bknz: 12. HD. 24.2.2006 T. E: 26572, K: 3610; 27.10.2005 T. E: 17060, K: 20995 –
12. HD. 14.4.2005 T. E: 4169, K: 8062; 27.1.2005 T. E: 24821, K: 1083  – 12. HD.
13.9.2004 T. E: 14227, K: 1911; 15.4.2004 T. E: 6625, K: 9384 
10) Bknz: 12. HD. 16.5.2005 T. E: 6868, K: 10768; 18.10.2004 T. E: 16358, K: 21332 
11) Bknz: 12. HD. 2.2.1998 T. E: 248, K: 525  – 14.12.1987 T. E: 9866, K: 9433;
12.7.1982 T. E: 6137, K: 69 14 vs.  
12) Bknz: 12. HD. 24.2.2006 T. E: 26572, K: 3610; 9.2.2006 T. E: 24848, K: 1997;
2.2.2006 T. E: 24756, K: 1210 
13) Bknz: 12. HD. 16.12.2003 T. E: 21326, K: 24901 – Ayn› do¤rultuda: Bknz: Dan›fltay
9. Daire, 2.3.2000 T. ve E: 3220, K: 759 
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dan, daha sonra borçluya yükletilmek üzere ‘tellaliye bedelini
yat›rmas›’n›n icra müdürlü¤ünce al›c›dan talep edilmesinde ka-
nuna ayk›r›l›k bulunmad›¤›n›»14 belirtmeye bafllam›flt›r.

Yüksek mahkemenin bu yeni içtihatlar› do¤rultusunda art›k
icra müdürlüklerince haz›rlanan «flartname»lerde «tellaliye be-
delinin al›c›ya ait oldu¤u»nun de¤il -birikmifl vergiler gibi- «sat›fl
bedelinden ödenece¤i»nin öngörülmesi isabetli olacakt›r... Buna
ra¤men, eski al›flkanl›klar›n sürdürülerek «flartname»lerde yine
-KDV ve damga pullar› gibi- «tellaliye bedelinin de al›c›ya ait ola-
ca¤›»n›n öngörülmüfl olmas› halinde kan›m›zca -alacakl›, borçlu
gibi- ilgililerin -ihaleden önce- icra mahkemesine baflvurarak «bu
koflulun ihaleye kat›l›m› azaltaca¤›n› ve 2464 say›l› Belediye
Gelirleri Kanununun 68. maddesinin emredici hükmüne ayk›r› ol-
du¤unu» belirtip, flartnamenin yeniden düzenlenmesini sa¤la-
malar› gerekecektir...

«‹halenin feshedilmesi» halinde, al›c› yat›rm›fl (ödemifl) oldu-
¤u tellaliye bedelinin kendisine geri verilmesini isteyebilir mi? Bu
konuda yüksek mahkemenin iki dairesi aras›nda görüfl ayr›l›¤›
vard›r. YYaarrgg››ttaayy 1122.. HHuukkuukk DDaaiirreessii15 -ihalenin al›c›n›n kusuru
olmaks›z›n feshi halinde- «tellaliye bedelinin al›c›ya iadesi gere-
kece¤ini» belirtmiflken, YYaarrgg››ttaayy 44.. HHuukkuukk DDaaiirreessii16 ise «önce-
ki -feshedilen- ihalede yat›r›lan tellaliye bedelinin, al›c›ya iade
edilemeyece¤ini» ifade etmifltir...

Yüksek mahkeme «tellaliye bedeli» hakk›nda ayr›ca;
√ «Tellaliye bedeline iliflkin flikayetlerin temyizinin mümkün

olmad›¤›n›»17

√ «Al›c› taraf›ndan süresinde icra dairesine yat›r›lan tellaliye
bedelinin, icra memuru taraf›ndan belediyeye gönderilmemesi-
nin veya geç gönderilmesinin, ihalenin feshine neden olmayaca-
¤›n›»18

belirtmifltir...
«‹hale damga pullar›»n›n, ihale tutana¤›na ihale kesinlefltik-

14) Bknz: 12. HD. 18.6.2002 T. E: 12211, K: 13086 
15) Bknz: 12. HD. 18.4.2000 T. E: 2510, K: 6175  – 23.12.1993 T. E: 15692, K: 20139 
16) Bknz: 4. HD. 22.5.2005 T. E: 13966, K: 1658 
17) Bknz: 12. HD. 5.4.2004 T. E: 2845, K: 8190 
18) Bknz: 12. HD. 31.10.1983 T. E: 6417, K: 8188 



ten sonra yap›flt›r›lmas› gerekirse de,19 e¤er ihale yap›ld›ktan
hemen sonra, ihale tutana¤›na yap›flt›r›lm›flsa, «ihalenin feshi
halinde, bu pul bedellerinin al›c›ya iadesi gerekece¤ini» Dan›fl-
tay 11. Dairesi20 bir karar›nda belirtmifltir...

«Katma de¤er vergisi»ni ödeme yükümlülü¤ü, ihalenin kesin-
leflmesi ile bafllarsa da,21 e¤er katma de¤er vergisi henüz ihale
kesinleflmeden önce al›c›dan al›nm›flsa, talep halinde al›nan bu
verginin al›c›ya iadesi gerekir...22

Yüksek mahkeme «katma de¤er vergisi» hakk›nda ayr›ca;
√ «‹hale kesinlefltikten sonra icra müdürlü¤ünce katma de¤er

vergisini yat›rmas› için al›c›ya süre verilmemesi, sadece ihtarda
bulunmakla yetinilmesi halinde, ihalenin feshine karar verileme-
yece¤ini»23

√ «‹hale kesinlefltikten sonra al›c›ya katma de¤er vergisini
(tellaliye bedelini ve damga vergisini) yat›rmas› için makul bir sü-
re verilip, muht›ra edilmeden, icra müdürlü¤ünce ihalenin feshi-
ne karar verilemeyece¤ini»24

√ «‹halenin kesinleflmesinden sonra ‘KDV.ni yat›rmas›’ konu-
sunda icra müdürlü¤ünce gönderilen bildiriye (muht›raya) ra¤-
men verilen süre içinde bunu yat›rmamas›n›n, ihalenin ‘icra mü-
dürü taraf›ndan’ feshini gerektirece¤ini»25

√«Yap›lan sat›flta, tapu kayd›ndaki duruma göre KDV.nin
miktar›n›n (oran›n›n) icra müdürlü¤ünce hesaplanaca¤›n›»26

√ «Adliyede ç›kan yang›n nedeniyle takip dosyas›n›n ihya
edilip kesinleflmesinden sonra al›c› taraf›ndan KDV.nin yat›r›l-
mas›nda bir usulsüzlük bulunmad›¤›n›»27
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19) Bknz: Yuk. dipn. 8
20) Bknz: Dan›fltay 11. D. 18.3.1971 T. E: 2312, K: 603 
21) Bknz: Yuk. dipn. 6
22) Bknz: 12. HD. 20.1.1994 T. 16562/553 
23) Bknz: 12. HD. 27.10.2005 T. E: 17060, K: 20995 
24) Bknz: 12. HD. 16.5.2005 T. E: 6868, K: 10768; 18.10.2004 T. E: 16358, K: 21332 
25) Bknz: 12. HD. 14.4.2005 T. E: 4169, K: 8062; 27.1.2005 T. E: 24821, K: 1083 
26) Bknz: 12. HD. 11.3.2005 T. E: 1676, K: 5097 
27) Bknz: 12. HD. 17.2.2005 T. E: 24555, K: 2942 
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√ «‹halenin kesinleflti¤inden bahisle, icra müdürlü¤ünce al›c›-
ya KDV.ni yat›rmas› için makul bir süre verilmeden, icra müdür-
lü¤ünce ihalenin feshedilemeyece¤ini»28

√ «Kesinleflen ihale bedeli nedeniyle, KDV alaca¤›na gecik-
me zamm› yürütülüp yürütülmeyece¤ine icra dairesinin de¤il,
vergi dairesinin karar verece¤ini»29

belirtmifltir...
IIIIII-- «Al›c›», ayn› zamanda borçludan «alacakl›» ise, kendi

alaca¤› ile yat›rmak zorunda oldu¤u ihale bedelini takas edebi-
lir.30-31 Alaca¤›na mahsuben sat›fla konu tafl›nmazlar› ihalede
sat›n alm›fl olan alacakl›ya, icra müdürlü¤ünce «ihale bedelini
nakit olarak yat›rmas›» için süre verilmesi halinde, alacakl› bu
hatal› iflleme karfl› süresiz flikayet yoluna baflvurabilir...32

‹halede sat›lm›fl (sat›n al›nm›fl) tafl›nmaz (tafl›n›r) üzerinde
alacakl›n›n yapt›¤› takip nedeniyle koydurdu¤u hacizden önce
konulmufl baflka haciz(ler) varsa, alacakl›n›n alaca¤›na mahsu-
ben tafl›nmaz› (tafl›n›r›) almas› nas›l mümkün olacakt›r? Yüksek
mahkeme, önceki içtihatlar›nda33 «bu durumda alacakl›n›n, ala-
ca¤›na mahsuben -dosyaya ihale bedelini yat›rmadan- tafl›nma-
z› (tafl›n›r›) sat›n alamayaca¤›n›» belirtmiflken, son içtihatlar›n-
da34 «bu durumda ileride s›ra cetveli yap›laca¤›ndan ve henüz
s›ra cetveli yap›lmam›fl oldu¤undan, alacakl›n›n alaca¤›n›n iha-
le bedelini karfl›lay›p karfl›lamad›¤› saptan›p, alacakl› aleyhine
fark do¤du¤u tesbit edilmeden (ve alacakl›dan önce haciz koy-
durmufl olan üçüncü kiflilerin alacaklar›n›n miktarlar› saptanma-

28) Bknz: 12. HD. 26.4.2004 T. E: 5912, K: 10308; 5.3.2004 T. E: 27839, K: 5094 
29) Bknz: 12. HD. 13.5.2002 T. E: 8891, K: 9965 
30) ARSLAN, R. age. s: 215 – ÜSTÜNDA⁄, S. ‹cra Hukukunun Esaslar›, 2004, s: 276 –
POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku Esaslar›, s: 503 – ERTURGUT, M. ‹cra ve ‹flas Hukukun-
da Menkullerin Paraya Çevrilmesi, 2000, s: 125 – KURU, B. age. C:2, s: 1336 vd. –
GÖKÇE, Z. Tüm Yönleriyle ‹zalei fiuyu Dava ve Takipleri, 2000, s: 733 vd.
31) Bknz: 12. HD. 13.12.2004 T. E: 21794, K: 25796; 28.9.2004 T. E: 18538, K: 20389;
10.4.2003 T. E: 4645, K: 7837 
32) Bknz: 12. HD. 31.5.2001 T. E: 9157, K: 9712 
33) Bknz: 12. HD. 12.10.1995 T. E: 11818, K: 13486; 6.5.1994 T. E: 5942, K: 6108 
34) Bknz: 12. HD. 8.3.2005 T. E: 1474, K: 4654; 21.1.1998 T. E: 14512, K: 272;
27.11.1996 T. E: 12741, K: 15312 



dan) al›c› alacakl›ya ihale bedelini yat›rmas› için süre verileme-
yece¤ini» ifade etmifltir.

Yukar›da «ihale bedelinin mahsubu» konusunda belirtilenler
ortakl›¤›n sat›fl suretiyle giderilmesine iliflkin karar uyar›nca ya-
p›lan sat›fllarda da aynen geçerlidir. Yani, bu karar uyar›nca ta-
fl›nmaz›n paydafllardan birisine (veya daha fazla paydafla) sat›l-
m›fl olmas› halinde, sat›n alan paydafl(lar), sat›fl bedelinden pa-
y›na düflecek miktar oran›nda, sat›fl dosyas›na eksik ödemede
bulunur.35

Al›c›ya verilecek süreyi icra müdürü, yedi günü geçmemek
üzere -bir gün, 3 saat vb. flekilde- saptar. Verdi¤i yedi günden az
süreyi, daha sonra yedi günü geçmemek üzere uzatabilir.

IIVV-- Sat›fl bedelinin kural olarak «peflin» yat›r›lmas› gerekirse
de, al›c›ya 7 günü geçmemek üzere bir süre tan›nabilir.36 Bu sü-
re kesin olup, memur taraf›ndan uzat›lamaz.37 fiartnamede,
«artt›rmaya girecek al›c›lar süre verilebilece¤i» konusunda bir
taahhüt yer almam›flsa ihaleden sonra al›c›ya böyle bir süre ve-
rip vermemek sat›fl memurunun (icra müdürünün) takdirine ba¤-
l›d›r.38 YYüükksseekk mmaahhkkeemmee39 ise; bir olayda «sat›fl ilan›nda ‘sat›-
fl›n peflin para ile yap›laca¤›’n›n belirtilmemifl olmas› halinde ic-
ra müdürünün sat›fl s›ras›nda gelen müflterilere ‘sat›fl›n peflin
para ile yap›laca¤›n›’ bildirmesinin, ihalenin feshine neden ola-
ca¤›n›» belirtmifltir. Memur, gerek görürse, al›c›ya bir güvence
(teminat) karfl›l›¤›nda -örne¤in kendisinden kefilli ya da kefilsiz
bir bono alarak- -7 günü aflmamak üzere- süre verilir40 (‹‹K.
mad. 131, c: 3). Memurun bu konudaki karar›na karfl› icra mah-
kemesine flikayet yoluyla baflvurulabilir.

E¤er, flartnamede «al›c›ya süre verilece¤i» konusunda bir ta-
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35) Bknz: 12. HD. 26.9.1985 T. E: 7637, K: 7490 
36) Bknz: 12. HD. 28.3.2005 T. E: 3644, K: 6451; 15.4.2004 T. E: 2869, K: 8199 
37) Bknz: 12. .HD. 13.2.1986 T. E: 1985/8153, K: 1637 
38) ARSLAN, R. age. s: 220 – AKYAZAN, S. age. s: 53 – ASLAN, E. K. ‹cra ve ‹flas
Hukukunda Tafl›nmaz Mallar›n Aç›k Art›rma Yolu ile Paraya Çevrilmesi, s: 131– GÖKÇE,
Z. age. s: 737 – KURU, B. El Kitab›, 2004, s. 576
39) Bknz: 12. HD. 14.11.1988 T. E: 1987/14021, K: 13537 
40) ARSLAN, R. age. s: 214 – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 255 – ANSAY, S. fi. Hukuk ‹cra
ve ‹flas Usulleri, 1960, s: 136 – KURU, B. age. 2, s: 1340
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ahhüt varsa, sat›fl memuru, istenen süreyi vermek zorundad›r.
Burada da, memurun bu karar› aleyhine icra mahkemesine flika-
yet edilebilir. Al›c›ya verilecek süre, 7 günü geçemez. Bu 7 gün-
lük süre bir defada verilebilece¤i gibi, önce 7 günden az verilip,
daha sonra 7 güne tamamlanabilir.41-42 Ancak bu flekilde al›c›-
ya verilen sürelerin toplam› hiçbir flekilde 7 günü geçemez.

Al›c›ya verilen süre, ihale tarihinden itibaren hesap edilir.43

Ancak, «gün olarak tayin edilen müddetlerle ilk gün hesaba ka-
t›lmayaca¤›ndan» (‹‹K. mad. 19/I), ihale günü, sürenin hesab›n-
da «ilk gün» olarak say›lmaz. «Müddetin son günü bir tatile te-
sadüf ederse müddet, tatili takip eden günde» bitece¤inden (‹‹K.
mad. 19/IV), bu gibi durumlarda al›c›ya verilen süre, yasa gere-
¤i uzat›lm›fl say›l›r. Örne¤in, ihale 19.10.2006 tarihinde yap›lm›fl
ve al›c›ya 10 günlük süre verilmiflse, bu süre 29.10.2006 günü
tatil saatinde biter. Ancak, 29 ekim resmi tatil günlerinden oldu-
¤undan, al›c›ya verilen 10 günlük süre, bu tatil gününü izleyen
30.10.2006 günü tatil saatinde sona erer.

‹cra müdürlü¤ünce al›c›ya yedi günden daha uzun bir süre
verilmifl ve fakat al›c› yasal yedi günlük süre içinde ihale bedeli-
ni yat›rm›flsa ihale bedeli süresinde yat›r›lm›fl say›l›r.44-45 Fakat,
ihale bedeli al›c› taraf›ndan icra müdürlü¤ünce verilen yedi gün-
den daha uzun süre içinde yat›r›lm›fl olursa, bu durumda ihale-
nin icra müdürlü¤ünce do¤rudan do¤ruya feshedilmesi gere-
kir...46

‹cra müdürlü¤ünce ihale al›c›s›na, ihale bedelini yat›rmas›
için herhangi bir süre verilmemifl ve ihale bedeli al›c› taraf›ndan
ihaleden sonra 8 gün içinde yat›r›lm›flsa, ihalenin bu durumda
icra müdürlü¤ünce feshedilmesi gerekir...47

VV-- Art›rmaya birden fazla kimse birlikte kat›lm›fl ve ihale bun-
lara birlikte yap›lm›flsa, art›rma flartnamesinde bu gibi durumlar-

41) Bknz: 12. HD. 20.2.2006 T. E: 26438, K: 3047  – ‹‹D. 1.10.1956 T. E: 4785, K: 4851
42) ASLAN, E. K. age. s: 131 – ERTURGUT, M. age. s: 123 vd.
43) Bknz: 12. HD. 29.1.2004 T. E: 23702, K: 1669 
44) Bknz: 12. HD. 14.4.1987 T. E: 8331, K: 5202  – 28.3.2005 T. E: 3642, K: 6450 
45) Ayn› görüflte: KURU, B. age. C: 2, s: 1339 – KURU, B. El Kitab›, s: 576
46) Bknz: 12. HD. 20.2.2006 T. E: 26438, K: 3047 
47) Bknz: 12. HD. 7.11.2005 T. E: 21409, K: 21372 



da al›c›lar›n her birinin sat›fl bedelinin tamam›ndan sorumlu ola-
caklar›na dair bir kay›t yoksa, ya da bu kiflilerden böyle bir taah-
hüt al›nmam›flsa, ihaleden sonra al›c›lar›n her biri sat›fl bedelin-
den kendi pay› oran›nda sorumlu olur.48 Ancak, bu durumda da,
ihale bedelinin tamam›n›n «hemen» ya da «al›c›lara yedi günü
geçmemek üzere süre verilmiflse bu süre içinde» yat›r›lmas› ge-
rekir. ‹hale bedelinden pay›na düfleni ödemifl olan al›c›, süresi
içinde di¤er al›c›n›n da pay›n› öderse «ihale bedelinin ödenme-
mesi nedeniyle ihalenin bozulmas›n›» önlemifl olursa da «ihale-
nin bölünmemesi» kural› gere¤ince, tafl›nmaz›n tamam›na sahip
olamaz. Tafl›nmaz›n mülkiyetini, birlikte adlar›na ihale edilenler
kazan›r. Çünkü, ihaleye kat›lanlardan birinin sat›fl bedelinin ta-
mam›n› yat›rmas›, bütün al›c›lar ad›na say›l›r.49 ‹hale bedelinin
tamam›n› ödeyen kifli, pay›n› ödemeyen kifliden ancak ödedi¤i-
ni paray› isteyebilir.50-51-52

Sat›lan mal, ihale kesinleflmeden al›c›ya teslim olunmaz. Al›-
c›, ihale bedelini «peflin» ödemifl olsa bile ihale kesinleflmedik-
çe -yani, ihale hakk›ndaki flikayet süresinin geçmesine ya da fli-
kayet edilmiflse, flikayetin kesin olarak reddedilmesine kadar-
sat›lan mal, al›c›ya teslim edilemez.53 Çünkü, «ihale» ile mülki-
yeti, «teslim» ile zilyetli¤i kazanm›fl olan al›c›dan, o fleyi iyi niyet-
le sat›n alan üçüncü kifli; MK. mad. 763 gere¤ince, onun maliki
olacakt›r. Bu durum ise, ileride «ihalenin bozulmas›» halinde,
bozma karar›n›n fiilen uygulanmaz durumda kalmas›na yol açar.
4949 say›l› Kanun ile -17.7.2003 tarihinde- yap›lan de¤ifliklik s›-
ras›nda, ‹‹K’nun 118. maddesine bu konuda -eski madde met-
ninde bulunan «sat›lan mal bedeli ödenmeden al›c›ya teslim
olunmaz» fleklindeki hükmün uygulamada yol açt›¤› hatal› yo-
rumlara son vermek amac›yla- «sat›lan mal ihale kesinleflmeden
teslim olunamaz» fleklinde aç›k hüküm konulmufltur...
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48) AKYAZAN, S. age. s: 56
49) Bknz: 12. HD. 18.10.1982 T. 6899/7348 - Karfl: ‹‹D. 23.2.1959 T. 938/1081 
50) BERK‹N, N. ‹cra Hukuku Rehberi, 1980, s: 344
51) Bknz: 12. HD. 2.3.1976 T. 1982/2176 
52) Karfl: ‹‹D. 23.2.1959 T. 938/1081 
53) AKYAZAN, S. age. s: 24 – BERK‹N, N. age. s: 314 – KURU, B. age. C: 2, s: 1211 –
ERTURGUT, M. age. s: 128
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Sat›lan mal borçluda yediemin olarak bulunmakta ise, ihale-
den sonra kendisinden al›n›p üçüncü bir kifliye -ihale kesinleflin-
ceye kadar- teslim edilmesi yerinde olur. ‹hale kesinlefltikten
sonra icra dairesi taraf›ndan, bu kifliden mal al›narak al›c›ya tes-
lim edilir.

Al›c›n›n mal› almak için üçüncü kiflilere karfl› dava açmas›na
gerek yoktur.54

Artt›rma ile yap›lan sat›fllarda, mülkiyet ihale ile al›c›ya geçti-
¤inden (BK. mad. 231), bu andan itibaren -mal fiilen teslim edil-
memifl dahi olsa- mal›n nef’i ve hasar› al›c›ya ait olur.55 Bu ne-
denle, teslim edilinceye kadar, mal›n k›ymetinin azal›p ço¤alma-
s›ndan, mal›n telef olmas›ndan -örne¤in yanmas›ndan- mal›n
semerelerinden -örne¤in, sat›lan hayvan›n yavrusundan- al›c›
yararlan›r ya da zararl› sonuca katlan›r. Bu gibi durumlarda, al›-
c›n›n, mal›n yok olmas›na ya da zarar görmesine neden olmufl
kifliler hakk›nda tazminat davas› açma hakk› sakl›d›r. E¤er, ma-
l›n korunmas›nda icra müdürünün kusuru varsa, al›c›, idare
(Adalet Bakanl›¤›) aleyhine «tazminat davas›» açabilir (‹‹K. mad.
5).

II-- Al›c›, sat›fl bedelini verilen süre içinde -e¤er süre verilme-
miflse, hemen- tamamen yat›rmazsa, ihale, icra müdürü taraf›n-
dan feshedilir56 (ihale karar› geri al›n›r) ve haczedilen mal yeni-
den art›rmaya ç›kar›l›r.

‹hale bedelinin ödenmemesi halinde, icra müdürü ihaleyi ken-
dili¤inden (=resen) feshetmek («ihale karar›n› geri almak») zo-

54) ARAR, K. ‹cra ve ‹flas Hükümleri, C: 1, 261 – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 255
55) KURU, B. age. s: 1217 – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 255 – BERK‹N, N. age. s: 315 –
ERTURGUT, M. age. s: 126 vd.
56) Tafl›n›rlara iliflkin ihalelerde, ihale bedelinin al›c› taraf›ndan ödenmemesi halinde, ‹‹K.
mad. 118/I, C: 4’de «‹cra dairesince mal›n yeniden art›rmaya ç›kar›laca¤›» belirtilirken,
bunun ne zaman -yani; ihale bedelinin ödenmemesi üzerine, «hemen»mi, yoksa «ihale
bedelinin ödenmemesinden üç ay, befl ay sonra»m›- yap›laca¤› ayr›ca belirtilmemifltir.
Halbuki; tafl›nmazlara iliflkin ihalelerde, ihale bedelinin al›c› taraf›ndan ödenmemesi (ve
al›c›dan önce en yüksek teklifte bulunan›n tafl›nmaz› almay› kabul etmemesi) üzerine,
‹‹K. mad. 133/I, C: 3’de «tafl›nmaz›n icra dairesince hemen art›rmaya ç›kar›laca¤›»
öngörülmüfltür. Bu farkl› gibi görünen düzenlemeye ra¤men gerek uygulamada ve
gerekse doktrinde (bknz: ‹leride; dipn. 72 civar›), «tafl›n›r ihalelerinde de, ihale bedelin-
in ödenmemesi üzerine icra dairesinin gecikmeden tafl›n›r› yeniden art›rmaya ç›karmas›
gerekti¤i» kabul edilmektedir...



rundad›r. Bu konuda icra hakimi de¤il, icra müdürü yetkili k›l›n-
m›flt›r.57

fiu hususu hemen belirtelim ki; ‹‹K. mad. 118’de -tafl›nmaz
mallara iliflkin ihale bedelinin ödenmemesini düzenleyen ‹‹K.
mad. 133 I/c: 1’den farkl› olarak- «ihale bedelinin ödenmemesi
halinde» ihalenin feshedilece¤ine iliflkin bir hüküm yoktur. Mad-
denin ikinci f›kras›nda «ihaleye kat›l›p daha sonra ihale bedelini
yat›rmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olma»dan bahse-
dilmektedir. Maddenin birinci f›kras›n›n üçüncü cümlesinde de
sadece «mal›n yeniden artt›rmaya ç›kar›laca¤›ndan» söz edil-
mektedir. Buna ra¤men; ihale bedeli ödenmeyen mal›n yeniden
art›rmaya ç›kar›labilmesi için önceden ihalenin feshedilmesi zo-
runlu oldu¤undan, maddeyi bu flekilde -‹‹K. mad. 133’de aç›kça
ifade edildi¤i flekilde- yorumlamak gerekir.

‹hale bedelinin ödenmemesi üzerine, icra müdürünün -kendi-
li¤inden- takip dosyas›na «al›c› taraf›ndan ihale bedeli yat›r›lma-
d›¤› için, ihaleyi feshetti¤ini, ‹‹K. mad. 118 gere¤ince tafl›n›r ma-
l› tekrar sat›fla ç›kard›¤›n›» karar fleklinde yazmas› gerekir.

Doktrinde,58 ihale bedelinin süresi içinde yat›r›lmamas› halin-
de icra müdürünün «ihaleyi feshetmesi»nin yap›lan ifllemin hu-
kuki niteli¤ine uygun düflmeyece¤i, bu durumda icra müdürünün
‘ihaleye (ihale karar›n›) geri almas›’n›n daha uygun olaca¤›» be-
lirtilmifltir. ‹sviçre ‹cra ve ‹flas Kanununda de¤ifliklik yap›lmas›
için haz›rlanan tasla¤›n 143. maddesinde de «ödeme, zaman›n-
da yap›lmazsa, ihale geri al›n›r» sözcükleri yer alm›flt›r...59

‹cra müdürü, ihale bedelinin süresinde ödenmemesi halinde
ihaleyi kendili¤inden60 feshetmeyip (bozmay›p) geçerli sayarsa,
icra müdürünün bu ifllemi (eylemi) ilgililerin flikayeti üzerine icra
mahkemesi taraf›ndan bozulur. Burada, «bir hakk›n yerine geti-
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57) Bknz: 12. HD. 15.11.1993 T. E: 13876, K: 17850; 27.12.1983 T. 12432, K: 11840 
58) ARSLAN, R. age s: 213
59) ARSLAN, R. age. s: 213, dipn. 7
60) Bknz: 12. HD. 6.12.2005 T. E: 19792, K: 24177; 8.11.2005 T. E: 17609, K: 21459 –
17.12.2002 T. E: 25389, K: 26844; 1.6.1998 T. E: 5847, K: 6340 vb. 
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rilmemesi» (‹‹K. mad. 16/II) söz konusu oldu¤u için, flikayet sü-
resizdir.61-62

‹hale bedelinin süresinde ödenmemesi (veya süresinden
sonra ödenmesi63) üzerine, ihale icra müdürlü¤ünce feshedil-
mezse, ilgililerin icra müdürlü¤üne baflvurarak ihalenin feshini
istemeleri gerekir. ‹lgililerin bu baflvurusu bir süre ile s›n›rl› de¤il-
dir, her zaman bu baflvuru yap›labilir.64 ‹cra müdürü, bu baflvu-
ruyu reddederse veya uygun bir süre içinde olumlu bir karar ver-
mezse, ilgililer bu olumsuz tutuma karfl› icra mahkemesine flika-
yet yolu ile baflvurabilirler...65-66-67

‹cra mahkemesinin bu baflvuru üzerine «ihalenin feshine»
de¤il «ihalenin icra müdürlü¤ünce feshi gerekti¤ine» karar ver-
mesi gerekir.68

IIII-- ‹hale yap›ld›ktan sonra icra mahkemesine baflvurularak
«ihalenin feshi»nin flikayet yoluyla istenmifl olmas›, al›c›n›n iha-
le bedelini yat›rma yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz (‹‹K. mad.
134/IV, c: 1).

‹hale bedelinin süresi içinde «hiç yat›r›lmamas› veya noksan
yat›r›lmas›», ihalenin -‹‹K. mad. 118 gere¤ince- feshine neden
oldu¤u gibi, «ihale bedelinin süresinden sonra yat›r›lmas›» da
ihalenin feshini gerektirir.69 ‹hale bedelinin noksan yat›r›lmas› ic-
ra (sat›fl) memurunun yanl›fl hesap yapm›fl olmas›ndan da kay-
naklansa, yine ihalenin icra (sat›fl) memurun taraf›ndan feshedil-
mesine engel teflkil etmez...70

61) KURU, B. age. C: 2, s: 1212 – KURU, B. El Kitab›, s: 531 – ARSLAN, R. age. s: 215
– ERTURGUT, M. age. s: 131 – POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku Esaslar›, 1982, s: 504
62) Bknz: 12. HD. 28.10.2003 T. E: 17054, K: 2101; HGK. 18.12.1971 T. E: ‹c. ‹f. – 690,
K: 757 
63) Bknz: ‹‹D. 6.11.1969 T. E: 11204, K: 10424
64) Bknz: 12. HD. 28.10.2003 T. E: 17054, K: 21011, HGK. 18.12.1971 T. E: 1970/‹c. ‹f.
- 690, K: 757 
65) Bknz: 3.7.1995 T. E: 9522, K: 9970 
66) KURU, B. age. s: 1387 vd.
67) Karfl: ERTURGUT, M. age. s: 133
68) Bknz: 12. HD. 5.4.1995 T. E: 4586, K: 5049 
69) Bknz: 12. HD. 25.10.1993 T. E: 11138, K: 16146 
70) Bknz: 12. HD. 5.4.1995 T. E: 4586, K: 5049 



YYüükksseekk mmaahhkkeemmee, «ihale bedelinin süresinden sonra yat›r›l-
mas›na ihalede yarar› bulunan tüm ilgililerin izin vermeleri halin-
de, ihalenin -‹‹K. mad. 118 uyar›nca- feshine gerek kalmayaca-
¤›n›»71 belirtmifltir.

IIIIII-- ‹halenin bozulmas›ndan sonra, ikinci art›rman›n ne zaman
yap›laca¤›n› kanun koyucu maddede belirtmemifltir. Doktrinde72

«ikinci artt›rman›n, birinci artt›rma tarihine göre, ekonomik koflul-
larda aleyhte bir fark meydana gelecek kadar süre geçmeden
önce, en k›sa zamanda yap›lmas› yerinde olur. E¤er bu artt›rma,
‹‹K. mad. 116/I hükmü örneksemeyle uygulanarak, bozulan art-
t›rmadan sonra beflinci gün yap›l›rsa, ad›na yap›lan ihalenin bo-
zulmas›na karar verilmifl olan al›c› her halde ‘ekonomik koflulla-
r›n de¤iflmifl oldu¤unu’ ileri süremez. Bu süre geçtikten sonra
yap›lan yeni artt›rmalarda ise, al›c› ‘ekonomik koflullarda de¤i-
fliklik oldu¤unu ve bu durumun mal›n daha ucuza sat›lmas›na
neden oldu¤unu’ ileri sürüp bunu kan›tlama hakk›na sahiptir. Bu
iddias›n› kan›tlayabildi¤i oranda, kendisi sorumluluktan kurtulur»
denilmifltir. Örne¤in, sat›fla konu makineler bedeli ödenmemesi
nedeniyle feshedilen ihale ile daha sonra yap›lan yeni (tamam-
lay›c›) ihale aras›nda geçen süre içinde özenle korunmay›p, bo-
zulmufl ve yeniden çal›flabilir hale gelmesi için esasl› bir bak›ma
muhtaç durumuna gelmifl ya da orada geçen süre içinde geliflen
teknoloji nedeniyle demode olduklar› için önemli ölçüde de¤er
kayb›na u¤ram›fllar, ve bu nedenle yap›lan yeni (tamamlay›c›)
art›rmada, önceki art›rmadan daha düflük bedelle sat›lm›fllarsa,
daha önce ihale bedelini yat›rmayarak ihalenin feshine neden
olan al›c›, aradaki bu bedel fark›ndan sorumlu tutulamaz.

Ancak hemen belirtelim ki, yüksek mahkeme ((YYaarrgg››ttaayy 1122..
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71) Bknz: 12. HD. 5.2.1979 T. E: 341, K: 828 
72) KURU, B. age. C: 2, s: 1213 – KURU, B. El Kitab›, s: 532 – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s:
256 – ASLAN, E. K. ‹cra ve ‹flas Hukukunda Tafl›nmaz Mallar›n Aç›k Art›rma Yolu ile
Paraya Çevrilmesi, s: 171 – BERK‹N, N. ‹cra Hukuku Dersleri, s: 141 – POSTACIO⁄LU,
‹. age. s: 477 – Ö⁄ÜTÇÜ, T./Ç‹TO⁄LU, A. Uygulamal› ‹cra ve ‹flas Kanunu, s: 592 –
GÖKÇE, Z. age. s: 572 vd. – ARSLAN, R. age. s: 225 – OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. Kazai
ve ‹lmi ‹çtihatlarla Türk ‹cra ve ‹flas Kanunu, 1965, s: 910 – ERTURGUT, T. age. s: 138
– PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.S./ÖZEKES, M. ‹cra ve ‹flâs Hukuku, 2005,
s: 217 vd.
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HHuukkuukk DDaaiirreessii))73 icra mahkemesinin «bu tür uyuflmazl›klar› in-
celeyebilmesinin görevi d›fl›nda bulundu¤unu, bu konuda önce-
ki al›c›n›n sundu¤u delilleri de¤erlendirip gerekti¤inde bilirkifli in-
celemesi yapt›ramayaca¤›n›» gözönünde bulundurarak, daha
çok iki ihale aras›ndaki süre fark›n› dikkate alarak «ilk ihale tari-
hinden ‘5,5 ay’, ‘10 ay’, ‘12 ay’, ‘18 ay’, ‘20 ay’, ‘24 ay’, ‘28 ay’,
‘70 ay’ sonra ihalenin feshedilmesini ‹‹K’nun 133 (ve 118) mad-
desine ayk›r›» bulmufltur...

KKaann››mm››zzccaa, takip hukuku bak›m›ndan icra mahkemesinin,
karar› ile iki ihale bedeli aras›ndaki farktan -flikayet üzerine ver-
di¤i- sorumlu tutulan -önceki ihaledeki ihale bedelini ödememifl
olan- al›c›, daha sonra, icra müdürlü¤ünce fark› ödememek için
açt›¤› olumsuz tesbit davas›nda (‹‹K. mad. 72) (ya da; istenen
fark› ödedikten sonra açt›¤› istirdat davas›nda (‹‹K. mad. 72/VI,
VII) «iki ihale bedeli aras›ndaki farktan sorumlu olmad›¤›n›, de-
¤iflen ekonomik koflullar nedeniyle yap›lan yeni ihaledeki sat›fl
bedeli ile kendisinin ödemedi¤i ihale bedeli aras›ndaki fark›n
kendisinden istenemeyece¤ini» genel mahkemede iddia ve is-
pat edebilir...

IIVV-- ‹halenin bozulmas›ndan sonra yap›lacak art›rmada, ‹‹K.
mad. 116/II hükmü uygulanacakt›r (‹‹K. mad. 118/I, c: 4). Bu yol-
lamadan iki sonuç ç›kmaktad›r:

aa)) Yeni art›rmada; ileri sürülen peyin (teklif olunan bedelin),
«mal›n rüçhan› olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas› ve
bundan baflka paraya çevirme ve paralar›n paylaflt›r›lmas› mas-
raflar›n› geçmesi» gerekecektir.

‹hale bedelinin al›c› taraf›ndan ödenmemesi (ve ihalenin icra
müdürü taraf›ndan feshedilmesi) ister birinci ister ikinci art›rma-
da olsun, yap›lacak tamamlay›c› art›rmada, en çok pey sürene
ihale yap›labilmesi için ‹‹K. mad. 118/I.c: IV’deki, ‹‹K. mad.
116/II’ye yap›lan at›f nedeniyle «ikinci art›rma koflullar›»n›n ger-

73) Bknz: 12. HD. 22.6.2004 T. E: 12479, K: 16491; 19.4.1999 T. E: 4428, K: 4946;
31.3.1997 T. E: 1451, K: 3961; 14.11.1996 T. E: 12903, K: 14307; 11.3.1996 T. E: 3017,
K: 3201; 27.10.1994 T. E: 12283, K: 13114; 29.6.1996 T. E: 7852, K: 11775; 24.12.1986
T. E: 12821, K: 15075 



çekleflmesi -yani; % 40 + paraya çevirme ve paylaflt›rma mas-
raflar›n›n (ve varsa rüçhanl› alacaklar›n) karfl›lanmas›- gereke-
cektir...74-75

bb)) Bir görüfle göre;76 yap›lacak yeni artt›rma için, önceden
ilana da gerek yoktur. Çünkü, «ikinci artt›rmada dahi, artt›rman›n
yap›laca¤› yer gün ve saatin daha önce ilan edilece¤ine» iliflkin
‹‹K. mad. 118/I’de yollama yap›lmam›fl, sadece ‹‹K. mad.
118/II’ye yollama yap›lmakla yetinilmifltir. Kat›ld›¤›m›z di¤er bir
görüfle göre77 ise; her ne kadar ‹‹K. mad. 118/I’de, sadece ‹‹K.
mad. 116/II’ye at›f yap›lmakla yetinilmiflse de, yani, ‹‹K. mad.
116/I’e ve dolay›s› ile ‹‹K. mad. 114’e at›fta bulunulmam›flsa da,
aç›k art›rman›n niteli¤i gere¤i, burada yap›lacak yeni art›rmada
(tamamlay›c› art›rmada) da ilân yap›lmal›d›r.

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee78 «ihale bedelinin yat›r›lmamas› nedeniy-
le ihalenin icra memurlu¤unca feshinden sonra yap›lacak yeni
(tamamlay›c›) ihalede ilân yap›lmas›n› ortadan kald›ran bir yasa
hükmü bulunmad›¤›n›» belirterek, ikinci görüfle kat›lm›flt›r...

‹‹K. mad. 118’e göre yap›lan yeni ihaleye, ihale bedelini yat›r-
mayarak önceki ihalenin bozulmas›na sebep olan al›c›lar da gi-
rebilirler mi? Yüksek mahkeme, önceki kararlar›nda bu soruya
olumlu cevap vererek, «ihale bedelini ödemeyerek (önceki) iha-
lenin feshine sebep olan al›c›lar›n da 118. madde uyar›nca yap›-
lacak olan ihaleye girebilecekleri»79 hatta «önceki ihalede teklif
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74) ÖZEKES, M. ‹hale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yap›lan Art›rma «Tamamlay›c›
Art›rma» (Dokuz Eylül Ünv. Huk. Fak. D. 2003, S: 1, s: 179)
75) Halbuki; tafl›nmaz sat›fllar›nda; 4949 say›l› Kanun ile ‹‹K’nun 133. maddesinin birin-
ci f›kras›n›n ikinci cümlesinde yap›lan de¤ifliklikle, birinci art›rmada, ihale bedelinin öden-
memesi nedeniyle tamamlay›c› ihale yoluna gidilmiflse, ihalenin yap›labilmesi için; birin-
ci art›rma koflullar›n›n gerçekleflmesi -yani; % 60 + paraya çevirme ve paylaflt›rma mas-
raflar›n›n (ve varsa; rüçhanl› alacaklar›n) karfl›lanmas›- gerekecek, buna karfl›n, ikinci
art›rmada ihale bedeli ödenmemifl ve tamamlay›c› ihale yoluna gidilmiflse, bu durumda
ihalenin yap›labilmesi için; ikinci art›rma koflullar›n›n gerçekleflmesi -yani; % 40 + paraya
çevirme ve paylaflt›rma masraflar›n›n (ve varsa rüçhanl› alacaklar›n) karfl›lanmas›-
gerekecektir... 
76) AKYAZAN, S. age. s: 25
77) KURU, B. age. s: 1212 – ARSLAN, R. age. s: 226 – ERTURGUT, M. age. s: 137
78) Bknz: 12. HD. 10.3.2003 T. E: 1442/4748 
79) Bknz: 12. HD. 29.4.1979 T. E: 6811, K: 7162 
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ettikleri bedelden daha düflük bedel teklif etmeleri halinde dahi -
teklifleri ‹‹K. mad. 118/II’nin öngördü¤ü koflullara uygun olmas›
halinde- kendilerine ihalenin yap›lmas› gerekece¤ini»80 belirt-
miflti. Ancak bu durumda, «iki ihale aras›ndaki fark»›n kendile-
rinden al›nmas› gerekecekti.

Yeni kararlar›nda yyüükksseekk mmaahhkkeemmee81 bu görüflünü terk ede-
rek «birinci ihalede sat›n ald›¤› tafl›n›r›n ihale bedelini yat›rma-
yan kiflinin, ayn› tafl›n›r›n yeniden ihaleye ç›kar›lmas› sonucun-
da, ikinci ihalede daha düflük bir bedelle sat›n al›nmas› halinde,
bu davran›fl›n dürüstlük kurallar›na ayk›r› olaca¤›n›, bu nedenle
ihalenin feshine karar verilmesi gerekece¤ini» belirtmifltir. Kan›-
m›zca, bu durumda, önceki ihale bedelini yat›rmayarak ihalenin
feshine neden olan al›c›, yine ihale üzerine kald›ktan sonra iha-
le bedelini yat›rmayarak, ihaleyi sürüncemede b›rakabilece¤in-
den, peflin para ile ihaleye girebilmesine izin verilmesi daha isa-
betli bir yol olur...

‹‹K. 118’e göre yap›lan ihale sonucunda sat›lan› alan al›c› iha-
le bedelini ödemeyerek, ihalenin feshine neden olursa, art›k ta-
fl›n›r mal›n tekrar sat›labilmesi için alacakl›n›n (ya da borçlunun)
yeniden sat›fl talebinde bulunmas› gerekir.82 Yani bu durumda,
tekrar ‹‹K. 118’in uygulanmas› söz konusu olmaz... Sat›fl talebi
üzerine,tüm art›rma haz›rl›klar›n›n yeniden yerine getirilmesi ge-
rekir.

V- Bu maddede, «sat›fl bedelinin ödenmemesi nedeni ile»
bozulan ihaledeki sat›fl bedeli ile «yeniden yap›lan ihaledeki»
sat›fl bedeli aras›ndaki farktan, sat›fl bedelini ödememifl olan ilk
ihaledeki «al›c› ve kefillerinin» sorumlulu¤u düzenlenmifl oldu-
¤undan, ihalenin «yasal bozma sebeplerine dayan›larak» icra
mahkemesi taraf›ndan bozuldu¤u durumlarda, ilk sat›fl bedelini
yat›rmam›fl olan al›c›n›n «iki ihale bedeli aras›ndaki farktan» so-

80) Bknz: 12. HD. 22.1.1988 T. E: 1987/1769, K: 319; 15.12.1983 T. E: 9081, K: 10460;
22.1.1981 T. E: 1980/9478, K: 532 
81) Bknz: 12. HD. 28.10.2003 T. E: 18936, K: 21078; 19.2.2002 T. E: 2784, K: 3678;
HGK. 6.11.1996 T. E: 12-580, K: 738 
82) KURU, B. age. s: 1213 vd. – ÜSTÜNDA⁄, S. age. 256 – POSTACIO⁄LU, ‹. age. s:
507 – ARSLAN, R. age. s: 230 – ERTURGUT, M. age. s: 140



rumlulu¤u söz konusu olmaz.
Uygulamada, çok kez icra mahkemeleri, -yasal bozma se-

beplerine dayan›larak- kendilerine yap›lan baflvurular›, «icra
memurlu¤unca, sat›fl bedelinin ödenmemifl olmas› nedeniyle
ihalenin bozulmufl oldu¤undan» bahisle, incelemeden ret et-
mektedirler. Bu uygulama hatal›d›r. ‹hale, icra memurlu¤unca
«ihale bedelinin ödenmemifl olmas› nedeniyle» bozulmufl dahi
olsa icra mahkemesi, ilgililerin di¤er yasal sebeplere dayanan
ihalenin bozulmas› istemlerini inceleyip olumlu ya da olumsuz
bir karar vermelidir.83-84 Çünkü ihalenin «yasal sebeplerle
bozulmas›» halinde, art›k al›c›n›n «iki ihale bedeli aras›ndaki
farktan» sorumlulu¤u söz konusu olmayacakt›r...

Ayn› flekilde, yap›lan ihale hakk›nda icra mahkemesinde
«ihalenin bozulmas›» konusunda -‹‹K. mad. 134’e göre- dava
aç›lm›fl olmas›, icra memurunun 118. maddeyi uygulayarak
«ihale bedelinin ödenmemifl olmas› nedeniyle» ihalenin bozul-
mas›na karar vermesini engellemez.85-86

VVII-- Al›c›n›n bedelini yat›rmayarak feshine sebep oldu¤u ihale
ister birinci, ister ikinci ihale olsun, icra memurunun ‹‹K. mad.
118/I’i uygulayarak bedeli yat›r›lmayan ihaleyi -kendili¤inden-
feshetmesi ve tafl›n›r› tekrar ihaleye ç›karmas› gerekir.

VVIIII-- ‹cra memuru taraf›ndan ihalenin ‹‹K. mad. 118/I gere¤in-
ce feshinden sonra, ihale bedelini yat›rmayan önceki al›c›n›n,
«iki ihale bedeli aras›ndaki fark ve geçmifl günler faizinden
dolay›» olan sorumlulu¤u ancak ilgililerin «talebi halinde» söz
konusu olur87 ve bu fark ve faizin ödenmesi için önceki al›c› hak-
k›nda yeni bir takip yap›l›p kendisine ödeme ya da icra emri gön-
derilmesine gerek yoktur.88 Bu fark ve faizi icra memuru -il-
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83) Bknz: 12. HD. 2.12.2005 T. E: 19788, K: 23840; 28.9.2004 T. E: 15696, K: 20359,
16.4.2004 T. E: 4457, K: 9572
84) ARSLAN, R. age. s: 223 – POSTACIO⁄LU, ‹. age. s: 515
85) Bknz: 12. HD. 6.2.2003 T. E: 2421, K: 2305; 15.3.1991 T. E: 10375, K: 3241 
86) KURU, B. age. C: 2, s: 1216 – POSTACIO⁄LU, ‹. age. s: 514 - ARSLAN, R. age. s:
223
87) Bknz: 12. HD. 18.10.1994 T. E: 13097, K: 12528; 4.12.1990 T. E: 5002, K: 12488 
88) Bknz: 12. HD. 16.2.1988 T. E: 1987/3401, K: 1519; 13.10.1986 T. E: 2920, K: 10394;
20.5.1985 T. E: 1984/14581, K: 4842; 9.5.1985 T. E: 1984/14522, K: 4432 
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gililerin talebi üzerine- önceki al›c›dan do¤rudan do¤ruya tahsil
eder.

Bu konuda dava aç›lmas›na gerek olmamas›na ra¤men,
dava aç›lm›flsa, aç›lan davan›n «hukuki yarar yoklu¤u» nedeniy-
le reddedilmesi gerekir.89

‹hale bedelinin ödenmemesi nedeniyle ihalenin feshine karar
verilen durumlarda, «buna sebep olan tüm al›c›lar ve kefilleri90,
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli aras›ndaki farktan ve
di¤er zararlardan ve ayr›ca gecikme faizinden müteselsilen
sorumludurlar» (‹‹K. 118/II).

‹hale bedelini yat›rmayarak ihalenin feshine neden olan
al›c›lar›n sorumlulu¤unun hukuki niteli¤i bir haks›z fiil sorum-
lulu¤udur.91-92

3494 say›l› Yasa ile 25.11.1988 tarihinde ‹‹K. 118/II hükmün-
de yap›lan de¤iflikli¤in amac›, «ihaleye kat›l›p da ihale bedelini
ödemeyen ve ihalelerin feshine neden olan al›c›lar› bundan
sorumlu tutmak» oldu¤undan, teklif ettikleri bedeli yat›rmam›fl
olan tüm al›c›lar, ihale konusu mal sat›l›ncaya kadar, kendi tek-
lifleri ile son ihale bedeli aras›ndaki farktan -kaç kez ihale yap›l›r-
sa yap›ls›n- mutlak olarak sorumludurlar.

- Yeniden yap›lan ihale üzerine, sat›fl bedeli, birinci ihale
bedelinden fazla olursa, bu farktan (fazlal›ktan) alacakl› yarar-
lan›r. ‹lk ihaledeki -ihale bedelini yat›rmam›fl olan- al›c›, bu fark›n
kendisine ödenmesini isteyemez.93

- Yeniden yap›lan ihaledeki bedel, birinci ihale bedelinden
noksan ise, önceki ihalede mal›n kendisine ihale edildi¤i kimse -
ve varsa kefilleri- bu «noksanl›ktan» (farktan) ve «di¤er zararlar-
dan», «temerrüt faizi ile birlikte» sorumlu olurlar.

89) KURU, B. age. s: 1214 – ERTURGUT, M. age. s: 158
90) Uygulamada, «al›c›»lardan ayr›ca kefil göstermeleri istenmemektedir.
91) UYAR, T. ‹hale ve ‹halenin Bozulmas›, 2. Bas›, s: 132 vd. – UMAR, B. Hukuki Müta-
la (Bknz: UYAR, T. age. 2. Bas›, s: 155, dipn. 44)- Ayn› görüflte: ERTURGUT, M. age. s:
141
92) Karfl: Burada «kanundan do¤an borç» söz konusu oldu¤u hk. bknz: ÜSTÜNDA⁄, S.
age. s: 283-283, dipn. 912 b.
93) BERK‹N, N. age. s: 315



Faiz, sat›fl bedelinin, ilk ihale üzerine vezneye yat›r›lmas›
gereken tarihten itibaren hesaplan›r. Ancak, ihalesi bozulan
al›c›, ikinci artt›rmaya kadar geçen sürede iflleyecek faizden
sorumlu ise de, bu artt›rma yasal bir engel yokken geciktirilmifl-
se, ihalesi bozulan al›c›, «gecikme faizi»nden sorumlu tutula-
maz. Sorumluluk, kusuru ile zaman›nda art›rmay› yapmam›fl
olan memur ve alacakl›ya ait olur.94

‹halesi bozulan al›c›n›n ve kefillerinin, iki ihale aras›ndaki
«fark»tan ve «di¤er zararlar»dan sorumlu olabilmesi için;

1- ‹kinci art›rman›n da ayn› ekonomik koflullar alt›nda yap›l-
m›fl olmas› gerekir.95

2- Her iki sat›fl›n da ayni tür sat›fl olmas› gerekir. Örne¤in,
birinci sat›fl «aç›k artt›rma ile» ikinci sat›fl «pazarl›kla» yap›lm›fl-
sa, iki sat›fl aras›nda do¤an farktan, ilk al›c› sorumlu tutulamaz. 

3- Yap›lan ihale -yasal sebeplerle (‹‹K. mad. 134)- icra mah-
kemesi taraf›ndan feshedilmemifl olmal›d›r. E¤er ihale, icra mah-
kemesi taraf›ndan da feshedilirse, art›k al›c› ve kefillerinin «iki
ihale bedeli aras›ndaki fark ve di¤er zararlar»dan sorumlulu¤u
söz konusu olmaz.

- Süresinde ihale bedelinin yat›r›lmamas› üzerine ihaleyi ken-
dili¤inden icra (sat›fl) memurunun sorumlulu¤u da gündeme
gelebilir. YYüükksseekk mmaahhkkeemmee96 icra (sat›fl) memurunun buradaki
sorumlulu¤unun haks›z fiil (BK. 41) kurallar›na göre saptanmas›
gerekece¤ini belirtmifltir. Yani; icra (sat›fl memurunun, kusurlu
davranarak, bedeli ödenmeyen ihaleyi hemen feshetmemesi ve
tafl›n›r› (tafl›nmaz›) yeniden sat›fla ç›karmamas› halinde, bun-
dan zarar gören ilgililer Adalet Bakanl›¤› aleyhine ‹‹K. mad. 5 vd.
göre tazminat davas› açabilirler...

- Bu konu ile ilgili olarak, uygulamadaki önemi nedeniyle ay-
r›ca belirtelim ki; yüksek mahkeme97 «ihale bedelinin öden-
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94) BELGESAY, M. R. ‹cra ve ‹flas Kanununun De¤iflen Maddeler fierhi, 1966, s: 82
95) ARAR, K. ‹cra ve ‹flas Hükümleri, 1944, C: 1, s: 261 – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 308
– ANSAY, S. fi. age. s: 138, dipn. 190 – ARSLAN, R. age. s: 236
96)  Bknz: 4. HD. 6.12.1965 T. E: 11076, K: 6916
97)   Bknz: 12. HD. 6.12.2005 T. E: 19793, K: 24177; 17.10.2002 T. E: 19064, K: 20986 
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memesi nedeniyle ihalenin feshi iste¤inin -as›l bedeli bak›m›n-
dan- en geç bir y›l içinde ileri sürülmesi gerekece¤i»  -ihalenin
feshi iste¤inin icra mahkemesinden en geç talep edilebilme
süresini düzenleyen ‹‹K. mad. 134/VI, c: 2 hükmünü burada da
k›yasen uygulayarak- belirtmifltir...



KKaarrflfl›› VVeekkaalleett ÜÜccrreettlleerriinnddee
VVeerrggiilleemmee

n MMeemmdduuhh AASSLLAANN

(*)  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi.

11-- KKaarrflfl›› VVeekkââlleett ÜÜccrreettiinniinn AAllaaccaakkll››ss››

Barolar Birli¤ince yay›mlanan Asgari Ücret tarifesine göre
ilamlarda belirtilen vekâlet ücretlerinin (karfl› vekâlet ücreti) kime
ait oldu¤u uzun süre tart›fl›lm›fl ancak 1136 say›l› Avukatl›k Ka-
nunun 10.05.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
02.05.2001 tarih ve 4667 say›l› Kanunun 77 nci maddesiyle bafl-
l›¤› ile birlikte de¤iflen 164. maddesi ile ilama konu karfl› vekâlet
ücretlerinin avukatlara ait oldu¤u hususu yasal zemine oturtula-
rak bu konudaki tart›flmalar sona ermifltir. 

Çine Asliye Ceza Mahkemesi’nin bakmakta oldu¤u bir dava-
da 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’nun 4667 say›l› Yasa ile de¤ifl-
tirilen 164 maddesinin son f›kras›n›n birinci tümcesinde yer alan
"... avukata aittir" sözcüklerinin Anayasa’n›n 2., 36. ve 38. mad-
delerine ayk›r›l›¤› sav› ile iptali istenmifl, ancak Anayasa Mahke-
mesinin 03.03.2004 tarih ve 2002/126 E.- 2004/27 K. Say›l› ka-
rar› ile  "Avukatlar›n hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlan-
ma, hak arama ve savunmada baflvurulacak meflru yol ve vas›-
talar›n bafl›nda gelir. Vekalet ücreti, savunma hakk›n›n en önem-
li parças› olan hukuki dan›flmanl›k görevinin, konunun uzman›
hukukçular taraf›ndan yap›lmas›n›n do¤al bir sonucudur. Avu-
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katlar›n mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kayg› olmadan
yapabilmeleri için yapt›klar› hizmetin karfl›l›¤› olan makul bir üc-
ret almalar› gerekir. Avukatla yap›lacak sözleflmede ücret karar-
laflt›r›l›rken, dava sonunda karfl› tarafa yüklenecek avukatl›k üc-
retinin gözetilmesi engellenmedi¤inden, itiraz konusu kuralla
hak arama özgürlü¤ünün kullan›lmas›n›n zorlaflt›r›ld›¤›ndan da
söz edilemez." Gerekçesi ile istem reddedilmifl ve düzenleme
Anayasa’ya da uygun bulunmufltur.

22-- KKaarrflfl›› VVeekkââlleett ÜÜccrreettiinniinn NNiitteellii¤¤ii

1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 423. mad-
desinin 6. bendinde vekil ücretleri mahkeme masraflar› aras›nda
say›lm›flt›r. 417. maddesinde ise kanunlarda aksine bir düzenle-
me olmad›¤› hallerde masraflar›n aleyhine hüküm verilen tarafa
ait olaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Buradaki amaç haks›z ç›kan ta-
raf›n hakl› ç›kan taraf›n yüklenmek zorunda kald›¤› masraflar›
karfl›lamas›, hakl› ç›kan taraf üzerinde masraf b›rak›lmamas›,
yapm›fl oldu¤u masraflar›n tazminidir. O halde yarg›lama gider-
lerinin bir parças› olan vekâlet ücretlerinin niteli¤i mahkeme ve-
ya icra dairesince hükmedilen bir tazminatt›r.

33--KKaarrflfl›› VVeekkââlleett ÜÜccrreettiinniinn VVeerrggiilleennddiirriillmmeessii

aa-- GGeelliirr VVeerrggiissii KKaannuunnuu aaçç››ss››nnddaann;;

ii-- GGeelliirr VVeerrggiissii

1136 say›l› Kanunun 66. maddesinde "Her avukat, bölgesi
içinde sürekli olarak avukatl›k edece¤i yerin baro levhas›na ya-
z›lmakla, yükümlüdür" hükmü ile avukatl›k faaliyetinin yap›lmas›
için baro levhas›na kay›t zorunlulu¤u getirilmifltir. Di¤er bir ifade
ile baro levhas›na kayd› bulunmayan avukat faaliyet göstereme-
yecektir.

213 say›l› Vergi Usul Kanunun 155/4. maddesinde "Serbest
olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teflekküllere
kaydolunmak" serbest meslek erbab›nda ifle bafllaman›n belirti-
leri aras›nda say›lm›flt›r.

O halde baro levhas›na kaydolan bir avukat›n bu unvan› al-
t›nda yapaca¤› ifller genel anlamda vergilendirme alan›na gir-
mektedir. 



193 say›l› Gelir Vergisi Kanunun 65. maddesinde "Her türlü
serbest meslek faaliyetinden do¤an kazançlar serbest meslek
kazanc›d›r" hükmü ile avukatl›k faaliyetinden elde edilen her tür-
lü gelir, gelir vergisinin kapsam›na girmektedir. 

Karfl› vekâlet ücretleri de serbest meslek erbab› olan avuka-
t›n açm›fl oldu¤u dava veya icra takipleri nedeniyle di¤er bir ifa-
de ile mesle¤i icra etmesinden kaynaklanan bir alacakt›r. Bu ne-
denle karfl› vekâlet ücretlerinin de gelir vergisinin konusu içerin-
de oldu¤u aç›kt›r.

iiii--GGeelliirr VVeerrggiissii TTeevvkkiiffaatt›› 

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde Kamu ida-
re ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,
ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve va-
k›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler,
gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme he-
sab› esas›na göre tespit eden çiftçiler maddenin bentlerinde sa-
y›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya he-
saben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulmufllard›r. Say›lan bu
kifliler d›fl›nda yap›lan ödemelerde tevkifat yap›lmayaca¤› ta-
biidir.

Maddenin 2. bendinde serbest meslek iflleri dolay›s›yla bu ifl-
leri icra edenlere yap›lan ödemeler de tevkifat yap›lacak ödeme-
ler içerisinde say›lm›flt›r.

Karfl› vekâlet ücretlerinin avukata ödenme sebebi ödeyen
aç›s›ndan bir sözleflmeye veya vekâlet iliflkisine dayanmamak-
tad›r. Karfl› vekâlet ücreti ödeyen borçlu avukattan hiçbir hizmet
almamakta, ödeme yükümlülü¤ü ilamdan kaynaklanmaktad›r.
Nitelik itibariyle de karfl› vekâlet ücretleri ödeyen aç›s›ndan yu-
kar›da da de¤indi¤imiz üzere hüküm alt›na al›nan bir tazminat-
t›r.

94. maddenin 2. bendinde "Yapt›klar› serbest meslek iflleri
dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan ödemelerden" hükmü
yer almakta olup, Avukata yap›lan ödemenin tevkifata konu ola-
bilmesi için ööddeemmeeyyii yyaappaann iillee ööddeemmeeyyii aallaann aarraass››nnddaa ssöözzlleeflfl--
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mmeesseell bbiirr iilliiflflkkiinniinn bbuulluunnmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr.. Ödemeyi alan
hizmet veren, ödemeyi yapan da hizmet alan olmal›d›r. ‹lam ile
vekâlet ücreti ödemeye mahkûm edilen taraf›n yapt›¤› ödeme-
den kesinti yapaca¤›n›n kabul edilmesi ilam›n yerine getirilme-
sinde zafiyet yaratacak niteliktedir.

Örne¤in karfl› vekâlet ücretini dosya borcu ile icra dosyas›na
ödeyen bir borçlunun tüm sorumlulu¤u ortadan kalkmaktad›r.
Avukat ödemeyi icra dosyas›ndan tahsil etmektedir. ‹cra dairesi
avukata ödeme yapt›¤›nda, buradaki ödeme 94. maddede belir-
tilen bir ödeme de¤ildir. Edimini zaman›nda yerine getirmeyen
borçludan kamu gücü kullan›larak al›narak alacakl›ya verilmesi
iflleminde icra dairesi arac›l›k görevini yerine getirmekte ve har-
ca tabi bu görevi nedeniyle de 492 say›l› Harçlar Kanunu ve
2548 say›l› Ceza Evleriyle Mahkeme Binalar› ‹nflas› Karfl›l›¤›
Olarak Al›nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek
Bedelleri Hakk›nda Kanun uyar›nca harç tahsil etmektedir. ‹cra
dairesi gerçek anlamda ödeyen kifli de¤ildir. Bu nedenle icra da-
iresi genel anlamda tevkifat yapmak zorunda da de¤ildir.

Karfl› vekalet ücretlerinden tevkifat yap›lamayacak olmas›
hususu aç›k olmakla birlikte bu ücretler üzerinden tevkifat yap›-
laca¤› kabul edilse bile genel anlamda avukat›n hakk› haleldar
olmayacakt›r. Zira ücretten yap›lacak tevkifat avukat›n gelir ver-
gisine mahsup edilecek ve mahsup edilemeyen k›s›m da avuka-
ta iade edilecektir. Burada avukat üzerine sadece verginin erken
tahsil edilmesi nedeniyle finansman maliyeti binecektir. Her üç
ayda bir geçici vergi beyannamesi veren avukat aç›s›ndan bu fi-
nansman maliyeti üç ayl›k dönemlerde oluflacakt›r. Di¤er taraf-
tan tevkifat yapma yükümlülü¤ü ödeyenin olaca¤›ndan tevkifat
yap›l›p yap›lmamas› konusundaki ç›kabilecek elefltirilere de
avukat muhatap olmayacakt›r.

bb-- KKaattmmaa DDee¤¤eerr VVeerrggiissii AAçç››ss››nnddaann

ii-- GGeenneell OOllaarraakk

Anayasam›z›n 73 maddesinde vergilerin kanunili¤i ilkesinden
bahsedilmifl olup, buna uygun olarak 213 say›l› vergi usul kanu-
nun 118/3. maddesinde aç›kça vergi mevzuuna girmeyen hu-
suslarda vergi istenmesi veya al›nmas›n›n "Mevzuda Hata" flek-
linde vergilendirme hatas› oldu¤u aç›kça zikredilmifltir.



Tazminat niteli¤inde bulunan karfl› vekâlet ücreti Katma De-
¤er Vergisinin (KDV) konusuna girmemektedir. 3065 say›l› Kat-
ma De¤er Vergisi Kanunun 1. maddesinde serbest meslek faali-
yeti çerçevesinde yap›lan hizmetler Katma De¤er Vergisi Kanu-
nu kapsam›na al›nm›fl 4. maddede ise kanun kapsam›ndaki hiz-
met: bir fleyi yapmak, ifllemek, meydana getirmek, imal etmek,
onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlen-
dirmek, kiralamak, bir fleyi yapmamay› taahhüt etmek gibi, flekil-
lerde gerçekleflen durumlar oldu¤u belirtilmifltir. ‹lama dayal›
olarak tazminat niteli¤inde al›nan karfl› vekâlet ücretinin Katma
De¤er Vergisi Kanunu kapsam›nda hizmet olmad›¤› aç›kt›r. Bu
durum 15 seri numaral› Katma De¤er Vergisi Genel tebli¤inin "J.
Avukatl›k Ücretleri:" bafll›kl› bölümünde ""MMaahhkkeemmeelleerrccee hhüükk--
mmoolluunnaann aavvuukkaattll››kk üüccrreettlleerriinniinn ddaavvaayy›› kkaazzaannaannllaarraa ööddeennmmee--
ssii kkaattmmaa ddee¤¤eerr vveerrggiissiinniinn kkoonnuussuunnaa ggiirrmmeemmeekktteeddiirr"" ifadele-
ri ile Maliye Bakanl›¤›nca da aç›kça kabul ve beyan edilmifltir.

Karfl› vekalet ücretlerinin katma de¤er vergisine tabi olmama-
s›na ra¤men maalesef Avukatl›k Asgari ücret tarifesinde yap›lan
düzenleme hatalar› nedeniyle bu ücretlerden iç yüzde ile katma
de¤er vergisi hesaplan›p ödenmesi gerekmektedir.

iiii-- AAvvuukkaattll››kk AAssggaarrii ÜÜccrreett TTaarriiffeessiinniinn AAzziizzllii¤¤ii

Türkiye Barolar Birli¤ince 04.12.2001tarih ve 24603 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanan (2002 y›l›na iliflkin) Avukatl›k As-
gari Ücret Tarifesi’nde (Tarife) Katma De¤er Vergisine iliflkin bir
hüküm olmamas›na karfl›n, 28.11.2002 tarih ve 24950 say›l› res-
mi gazetede yay›mlanan (2003 y›l›na iliflkin) Avukatl›k Asgari
Ücret Tarifesi’nin 21. maddesinde ""BBuu TTaarriiffeeddee yyeerr aallaann üüccrreett--
lleerree 33006655 ssaayy››ll›› kkaannuunn hhüükküümmlleerrii ggeerree¤¤ii KKaattmmaa DDee¤¤eerr VVeerrggii--
ssii aayyrr››ccaa iillaavvee eeddiilliirr"" ifadesi kullan›lm›flt›r.

Esasen Tarife’de Katma De¤er Vergisinin durumuna iliflkin bir
belirlemenin yap›lmas› genel anlamda isabetli olmufltur. Zira
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 20/4. maddesinde
"Belli bir tarifeye göre fiyat› tespit edilen ifller ile bedelin biletle
tahsil edildi¤i hallerde tarife ve bilet bedeli; Katma De¤er Vergi-
si dahil edilerek tespit olunur ve vergi müflteriye ayr›ca intikal et-
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tirilmez" hükmü yer ald›¤›ndan katma de¤er vergisinin durumu
aç›kça belirtilmedi¤i hallerde tarifede yer alan ücretler içerisinde
katma de¤er vergisi de dahil olarak kabul edilecektir. Ancak dü-
zenlemede yap›lan ifade hatas› (afla¤›da ne oldu¤una de¤inile-
cektir) karfl› vekâlet ücretlerinde hali haz›rda yaflanan KDV s›-
k›nt›s›n› da bafllatm›fl oldu.

1136 say›l› Avukatl›k Kanunun 168. maddesine istinaden Tür-
kiye Barolar Birli¤ince belirlenen tarifeler bir yandan avukatlar›n
müvekkilleri ile yapacaklar› sözleflmelerde asgari s›n›r› belirler-
ken di¤er taraftan mahkeme ve icra daireleri taraf›ndan hükme-
dilecek karfl› vekalet ücretleri için de esas teflkil etmektedir.
2003 y›l›ndan itibaren Tarife’deki düzenlemeye ba¤l› olarak ilam-
larda karfl› vekâlet ücretleri Tarife’de karfl›l›¤› bulunan tutar ile "+
KDV" fleklinde yer almaya bafllam›flt›r. Ancak Katma De¤er Ver-
gili ilamlar Yarg›tay taraf›ndan Tarifeye ba¤l› ücretlerin Katma
De¤er Vergisi Kanunun 20/4. maddesi gere¤ince katma de¤er
vergisi dahil olarak belirlendi¤i Asgari Ücret tarifesinin 21. mad-
desine istinaden ayr›ca KDV eklenmesinin mümkün olamayaca-
¤› zira Anayasan›n 73. maddesinde yer alan "vergi, resim harç
ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, de¤ifltirilir veya kald›-
r›l›r" aç›k hükmü karfl›s›nda Asgari Ücret Tarifesi ile vergi konu-
lamayaca¤› gerekçesi ile (örn. Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi
17.09.2003 tarih ve 2003/4051 E-2003/10170 K) bozulmufltur.

Yarg›tay’›n bozma kararlar› karfl›s›nda Türkiye Barolar Birli-
¤ince Tarife’deki ifade hatas› düzeltilece¤i yerde 04.12.2003 ta-
rih ve 25306 say›l› (2004 Y›l›), 04.12.2004 tarih ve 25660  say›-
l› (2005 y›l›), 04.12.2005 tarih ve 26013 say›l› (2006 y›l›) resmi
gazetelerde yay›mlanan Avukatl›k Asgari Ücret Tarifelerinde Kat-
ma De¤er Vergisine iliflkin herhangi bir düzenleme yer almam›fl-
t›r. 

Bu durumda Katma De¤er Vergisine iliflkin herhangi bir ifade
yer almayan tarifelerdeki tutarlar Katma De¤er Vergisi Kanunun
20/4. maddesi gere¤ince KDV dahil olarak kabul edilmek zorun-
da kal›nm›flt›r. 

Yukar›da da de¤indi¤imiz üzere Katma De¤er Vergisinin ko-
nusuna girmeyen ve ilamlarda yer alan karfl› vekâlet ücretleri



içerisinde de Katma de¤er vergisi yer almaktad›r. 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanunun 8/2. maddesinde yer alan "Vergi-
ye tabi bir ifllem sözkonusu olmad›¤› veya katma de¤er vergisi-
ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakk› bulunmad›-
¤› halde; düzenledi¤i bu tür vesikalarda katma de¤er vergisi
gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler" hükmü gere¤in-
ce KDV’ye tabi olmayan karfl› vekâlet ücretlerinde oldu¤u kabul
edilen KDV’nin ödenmesi kaç›n›lmaz olmufltur.

iiiiii--TTaarriiffeeddee yyaapp››llaann hhaattaa

Yarg›tay ilamlar›nda da belirtildi¤i üzere tarife ile Katma De-
¤er Vergisine iliflkin düzenlemenin Anayasam›z›n 73 maddesinin
aç›k hükmü karfl›s›nda geçersiz oldu¤u aç›kt›r. 2003 y›l›na iliflkin
Tarife’de "Bu Tarifede yer alan ücretlere 3065 say›l› kanun hü-
kümleri gere¤i Katma De¤er Vergisi ayr›ca ilave edilir" fleklinde
yer alan ifade hatas› "ayr›ca ilave edilir" k›sm›nda yer almakta-
d›r.

Yap›lmas› gerekli düzenleme flu flekilde olabilirdi: "Bu Tarife-
de yer alan ücretler KDV hariç brüt tutarlard›r".

Tarifedeki ücrete KDV’nin dahil veya hariç oldu¤u belirtilme-
di¤i durumlarda, tarifede belirtilen ücretlere KDV’nin dahil oldu-
¤u anlam›na gelece¤i KDV kanunun 20/4 .maddesi gere¤idir. Bu
yolla, Tarifeye göre ilamlarda gösterilen Karfl› vekâlet ücretleri
Katma De¤er vergisine tabi olmayacak ancak tarifedeki ücrette
KDV’nin yer alm›fl say›lmas› isabet eden KDV’yi ödeme yüküm-
lü¤ünü getirecektir. Oysa düzenleme aktif karakterli de¤il de pa-
sif karakterli olsayd› yani tarifedeki ücretin KDV hariç ücret oldu-
¤u belirtilmifl olsayd› bu sorun hiç yaflanmayacakt›.

Nitekim benzer düzenlemeleri Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan 3568 say›l› Kanun kapsam›nda yer alan Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali
Müflavirlerin asgari ücret tarifelerinde görebilmekteyiz.

Maliye Bakanl›¤›nca, 31.12.2003 tarih ve 25333 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan 2004 Y›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Asgari
Ücret Tarifesi’nin "Ücret Tespitinde Dikkate Al›nacak Hususlar"

6611‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

Memduh ASLAN



6622

Memduh ASLAN

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

bölümün 6. bendinde, 28.12.2004 tarih ve 25684 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan 2005 Y›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Asgari
Ücret Tarifesi’nin ve  30.12.2005 tarih ve 26039 say›l› Resmi Ga-
zetede yay›mlanan 2006 Y›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Asgari
Ücret Tarifesi’nin "Ücret Tespitinde Dikkate Al›nacak Hususlar"
bölümün 4. bentlerinde ""TTaarriiffeeddeekkii üüccrreettlleerr,, KKDDVV hhaarriiçç bbrrüütt
ttuuttaarrllaarrdd››rr"" ifadeleri ile Katma De¤er Vergisi Kanunun 20/4.
maddesindeki varsay›lan durumun önüne geçilmifltir. 

O halde karfl› vekâlet ücretlerinde yaflanan KDV s›k›nt›s›n›n
afl›labilmesi için 2003 y›l›na iliflkin Avukatl›k Asgari Ücret tarife-
sinde yer almas› gereken ifade Maliye Bakanl›¤› düzenlemesine
paralel olarak ""TTaarriiffeeddeekkii üüccrreettlleerr,, KKDDVV hhaarriiçç bbrrüütt ttuuttaarrllaarrdd››rr""
olmal›yd›. Bu ifade daha sonraki tarifelerde de yer alm›fl olsayd›
karfl› vekâlet ücretlerinde gereksiz yere yaflanan bu s›k›nt› da
Avukatlar›n gündemini iflgal etmeyecekti. Ancak en az›ndan
bundan sonraki düzenlemelerde bu ifadelere yer vererek bu ko-
nudaki s›k›nt› da giderilmifl olacakt›r.

SSOONNUUÇÇ::

‹‹llaammllaarrddaa bbeelliirrttiilleenn kkaarrflfl›› vveekkââlleett üüccrreettlleerrii ttaazzmmiinnaatt nniitteellii--
¤¤iinnddeeddiirr.. BBuu üüccrreettlleerr ggeelliirr vveerrggiissii kkaannuunnuu ççeerrççeevveessiinnddee vveerr--
ggiiyyee ttaabbiiddiirr,, aannccaakk 9944.. mmaaddddee ggeerree¤¤iinnccee bbuu üüccrreettlleerrddeenn tteevv--
kkiiffaatt yyaapp››llaammaazz.. 

KKaarrflfl›› vveekkââlleett üüccrreettlleerrii kkaattmmaa ddee¤¤eerr vveerrggiissiinniinn kkoonnuussuunnaa
ggiirrmmeemmeekkllee bbiirrlliikkttee AAvvuukkaattll››kk AAssggaarrii ÜÜccrreett ttaarriiffeessiinnddee ""TTaarrii--
ffeeddeekkii üüccrreettlleerr,, KKDDVV hhaarriiçç bbrrüütt ttuuttaarrllaarr"" oolldduu¤¤uu bbeelliirrttiill--
mmeeddii¤¤iinnddeenn bbuu üüccrreettlleerrddeenn iiçç yyüüzzddee iillee kkaattmmaa ddee¤¤eerr vveerrggiissii
hheessaappllaann››pp ööddeennmmeessii ggeerreekkmmeekktteeddiirr.. KKaarrflfl›› vveekkââlleett üüccrreett--
lleerriinnddeenn ggeerreekkssiizz yyeerree KKDDVV ööddeeyyeerreekk üüccrreettlleerriinn aazzaallmmaass››nn››
eennggeelllleemmeekk iiççiinn ttaarriiffeeddee ""TTaarriiffeeddeekkii üüccrreettlleerr,, KKDDVV hhaarriiçç bbrrüütt
ttuuttaarrllaarrdd››rr"" iiffaaddeessiinnee mmuuttllaakkaa yyeerr vveerriillmmeelliiddiirr..
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II-- ‹‹HHTT‹‹YYAATTII HHAACC‹‹ZZ UUYYGGUULLAAMMAASSII

6183 Say›l› AATUHK.nun 9- maddesi ""AAmmmmee AAllaaccaakkllaarr››nn››nn
KKoorruunnmmaass››nnaa YYöönneelliikk"" teminat hükümlerini düzenlemektedir.
Buna göre, madde hükmü ""tteemmiinnaatt iisstteemmee"" kurallar›n› düzen-
lemifltir. Yasan›n, 13. madde hükmü ise, ""iihhttiiyyaattii hhaacciizz"" uygu-
lamas›n› düzenlemektedir. Buna göre, ihtiyati haciz yasada yer
alan ""hhaalllleerrddeenn"" herhangi birisinin mevcudiyeti durumunda,
takdirinde hiçbir süre ile s›n›rl› olmadan alacakl› amme idaresi-
nin yerel en büyük memurunun karar› ile, (illerde Vali, ilçelerde
Kaymakam) haczin ne suretle yap›laca¤›na iliflkin hükümlere
göre, hemen tatbik edilebilmektedir ((11)).

IIII-- ‹‹HHTT‹‹YYAATT‹‹ HHAACCZZ‹‹ KK‹‹MM ÖÖNNEERRMMEEKKTTEEDD‹‹RR?? 

213 Say›l› VUK.nun, 344. md. hükmü uyar›nca ""vveerrggii zziiyyaa››""
cezas›n›n kesilmesini gerektiren haller için, VUK. nun 359. md.
say›lan hallere temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için
gerekli ifllemlere teflebbüs edildi¤i takdirde, vergi incelenmesine

(*) Doç. Dr. Serbest Muhasebeci, Mali Müflavir, DEÜ Ö¤retim Üyesi
(**) Dr. Serbest Muhasebeci, Mali Müflavir

KKeessiinnlleeflflmmeemmiiflfl VVeerrggii BBoorrccuu ‹‹ççiinn
‹‹hhttiiyyaattii HHaacciizz UUyygguullaannaabbiilliirr mmii??

n MMuussttaaffaa SSAAKKAALL((**))
MMuussttaaffaa AALLPPAASSLLAANN ((****))  
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yetkili memurlarca yap›lan ilk ((ggeeççiiccii)) hesaplara göre belirtilen
miktar üzerinden, ""ttaahhssiill ddaaiirreelleerriinnccee"" teminat istenir.

Vergi inceleme elemanlar›n›n, önerileri üzerine ilgili vergi da-
iresi müdürlüklerince, mükellef nezdinde, ihtiyati haciz uygula-
mas›na geçilmektedir. 6183 say›l› yasan›n, 14. maddesinde, ih-
tiyati hacizde, borçlular taraf›ndan gösterilmesi gerekli teminat-
lar yer almaktad›r. Yine, 15. ve 16. madde hükümlerinde de, "" iihh--
ttiiyyaattii hhaacczzee iittiirraazz"" ve ""iihhttiiyyaattii oo hhaacczziinn oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llmmaa--
ss››""na iliflkin hükümlere yer verilmektedir.

IIIIII-- KKEESS‹‹NNLLEEfifiMMEEYYEENN VVEERRGG‹‹ BBOORRCCUU ‹‹ÇÇ‹‹NN VVEERRGG‹‹ MMAAHH--
KKEEMMEESS‹‹NNDDEE DDAAVVAA AAÇÇIILLMMAASSII HHAALL‹‹NNDDEE TTEEMM‹‹NNAATT GGÖÖSSTTEE--
RR‹‹LLEECCEEKK MM‹‹DD‹‹RR?? ‹‹HHTT‹‹YYAATT‹‹ HHAACC‹‹ZZ UUYYGGUULLAANNAACCAAKK MMIIDDIIRR??

Vergi daireleri, son zamanlarda miktar› ne olur ise olsun bü-
tün tarhiyatlarda, vergi mükelleflerinden teminat isteyerek, mal
beyan›nda bulunulmas›n› yaz›l› olarak talep etmektedirler. Oysa
ki, devam etmekte olan vergi mahkemesindeki bir dava için te-
minat gösterilecek midir? Uygulamada, vergi daireleri vergi/ceza
ihbarnamelerini mükellefe tebli¤ ettikten sonra, ayr› bir yaz› ç›-
kar›p, tebli¤ ederek, ((1155)) gün içerisinde mal beyan›nda bulunul-
mas›n› talep etmektedirler. Henüz yeni tebli¤ edilip ve ((3300)) gün
içinde, uzlaflma talep safhas› içinde veya, vergi mahkemesinde
derdest bir davada önerilen tarhiyat hakk›nda ihtiyati haciz uy-
gulayabilmektedirler. Bilhassa, tarhiyat›n dayana¤› olan incele-
me raporundaki konu tart›flmal› ve vergi hukuku aç›s›ndan yoru-
ma dayal› bir konu ise bu durumda da yine ""‹‹hhttiiyyaattii HHaacciizz"" uy-
gulanmal› m›d›r? Kanaatimize göre, ihtiyati haciz uygulamas› ile
ilgili madde hükmü, ((mmdd..1133)) yeniden düzenlenmeli ve günümüz
ekonomik koflullar›na yeniden uyarlanmal›d›r. Özellikle, örtülü
kazanç, örtülü sermaye, serbest bölge uygulamalar›, takdir ko-
misyonuna dayal› tarhiyatlar vb. konularda vergi daireleri mükel-
lef nezdinde ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz ifllemlerini yo¤un
bir flekilde yürütmektedir. Yabanc› ortakl›, yabanc› sermayeli flir-
ketler, aç›s›ndan böyle durumlarda, yabanc› ortaklara önerilen
tarhiyatlar›n durumlar›n›, istenilen ihtiyati haciz ve tahakkuklar›n
nedenlerini izah etmek oldukça güç ve izah› zor olabilmektedir.
Vergi mükellefinin, yan›lt›c› fatura kullanmas›, düzenlemesi,
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vb.hallerde önerilecek tarhiyatlar hakk›nda, VUK. md. 359. te-
mas eden durumlarda teminat istemesi hallerinde, -ihtiyati ta-
hakkuk ve ihtiyati haciz ifllemleri yürütülmesinin gerekti¤i görü-
flündeyiz. 

IIVV-- MMÜÜKKEELLLLEEFF‹‹NN BB‹‹LLGG‹‹SS‹‹ DDIIfifiIINNDDAA KKOONNUULLAANN GGAAYYRR‹‹--
MMEENNKKUULL HHAACC‹‹ZZLLEERR‹‹,, YYUURRTTDDIIfifiII YYAASSAAKKLLAARRII,, PPAAYY DDEEVVRR‹‹NN‹‹
YYAAPPMMIIfifi ÖÖNNCCEEKK‹‹ OORRTTAAKKLLAARR HHAAKKKKIINNDDAA UUYYGGUULLAANNAANN HHAA--
CC‹‹ZZLLEERR,, BBAANNKKAA HHEESSAAPPLLAARRIINNAA,, PPOOSS CC‹‹HHAAZZLLAARRII HHEESSAAPP--
LLAARRIINNAA KKOONNAANN HHAACC‹‹ZZLLEERR‹‹NN HHUUKKUUKK‹‹ DDUURRUUMMUU

Öncelikle, vergi mükelleflerinin bilgisi diflinda uygulanan ihti-
yati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri, hukuken geçerli de¤ildir.
Vergi mükellefmin orta¤› oldu¤u flirketten, pay devri yaparak ay-
r›ld›ktan sonra. Özel otomobiline uygulanan haciz, ruhsat üzeri-
ne düflülen hacizler hukuken geçerli de¤ildir ((22)). Di¤er yandan,
mükellefin bilgisi d›fl›nda orta¤› oldu¤u flirketin devam eden ver-
gi incelemesi için, özel mülküne haciz konulmas› da hukuken
geçerli bir ifllem de¤ildir. 6183 say›l› yasan›n 15. md. hükmüne
göre, haklar›nda ihtiyati haciz tatbik edilenler, g›yapta yap›lan
hacizler de ise, haczin tebli¤ tarihinden itibaren ((77)) gün içerisin-
de, vergi mahkemesinde dava aç›lmas› mümkündür...

Di¤er yandan, bir k›s›m vergi dairesi baflkanl›klar›n›n mükel-
leflerin pos cihazlar›ndaki has›lata haciz uygulad›klar› bas›nda
genifl bir flekilde yer verilmifltir. Buradaki has›lat haczinde, has›-
lat›n tümü üzerine haciz konulmas› mümkün de¤ildir. Zira, has›-
lat›n içinde, önemli bir maliyet, girdi pay› ve 3. flah›slar›nda istih-
kaklar› bulunabilir.

AATUH 6183 say›l› yasan›n 15. md.uyar›nca ""HHaakkllaarr››nnddaa iihh--
ttiiyyaattii hhaacciizz ttaattbbiikk oolluunnaannllaarr hhaacczziinn ttaattbbiikkii,, gg››yyaappttaa yyaapp››llaann
hhaacciizzlleerrddee hhaacczziinn tteebbllii¤¤ ttaarriihhiinnddeenn iittiibbaarreenn 77 ggüünn iiççiinnddee aallaa--
ccaakkll›› ttaahhssiill ddaaiirreessiinnee aaiitt iittiirraazz iiflfllleerriinnee bbaakkaann vveerrggii mmaahhkkee--
mmeessii nneezzddiinnddee iihhttiiyyaattii hhaacciizz sseebbeebbiinnee iittiirraazz eeddeebbiilliirrlleerr..""

Söz konusu yasa maddesi ile ihtiyati haciz ifllemine karfl› aç›-
lan davalarda 6183 say›l› yasa, ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›'n›n
mali hükümler ile ilgili davalar için belirledi¤i 30 günlük dava aç-
ma süresinden ayr›larak yedi günlük bir dava açma süresi belir-
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lemifl bulunmaktad›r. Dava açma süresini 7 günlük olarak belir-
leyen yukandaki madde hükmü, özel niteliktedir. Bu süre hak dü-
flürücü bir süre niteli¤inde oldu¤undan mahkemelerde resen dik-
kate al›nmaktad›r.

Di¤er yandan ihtiyati hacze karfl› aç›lacak davalarda di¤er bir
özellik de haklar›nda ihtiyati haciz uygulanan gerçek ve tüzel ki-
flilerin sadece ihtiyati haczin nedenlerine itiraz edebilecekleri,
haciz varakalar›na, miktarlara itiraz edemeyecekleri hususudur.

Bu konuda söz konusu yasan›n 13. md. de ihtiyati haczin uy-
gulanmas› öngörülen haller yedi bent halinde say›lmak suretiyle
belirlenmifl bulunmaktad›r ((33)).

BBuu hhaalllleerr;;

• Haklar›nda vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller
ile Vergi Usul Yasas›'n›n 359. md. de yer alan kaçakç›l›k fiillerin-
den birisini iflleyenler için gerekli ifllemlerin bafllat›lmas› nede-
niyle, kendilerinden teminat istenenler,

• Vergi borçlusunun belli bir ikametgah› yoksa,

• Borçlu kaçm›flsa veya kaçmas›, mallar›n› kaç›rmas› ve hile-
li yollara sapmas› ihtimalleri varsa,

• Borçludan teminat göstermesi istendi¤i halde belli müddet-
te teminat veya kefil göstermemifl yahut flahsi kefalet teklifi ve-
ya gösterdi¤i kefil kabul edilmemiflse,

• Mal bildirimine ça¤r›lan borçlu belli müddet içinde mal bildi-
riminde bulunmam›fl veya noksan bildirimde bulunmufl ise,

• Hüküm verilmifl olsun veya olmas›n para para cezas›na yö-
nelik bir fiil dolay›s›yla amme davas› aç›lm›fl ise,

• ‹ptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu oluflturan
mallar bilinçli olarak elden ç›kar›lm›fl bulunuyorsa, söz konusu
mallar› elden ç›karan›n bu eylemi nedeniyle, kendisinden temi-
nat istenebilmektedir.

Vergi borçlusu ihtiyati haciz nedenlerinin oluflmad›¤›n› iddia
edebilir. Bu nedenle kendisi hakk›nda yap›lan ihtiyati haciz iflle-
mini geçersizli¤ini  ileri sürebilir.

Ancak koflullar ne olursa olsun ""mmuuhhaattaabb››nn››nn iittiirraazz hhaakkkk››nn››
kkuullllaannaabbiillmmeessii iiççiinn iihhttiiyyaattii hhaacciizz kkaarraarr››nn››nn tteebbllii¤¤ii ggeerreekkmmeekk--



tteeddiirr.."" ((DDaann››flflttaayy 44..DDaaiirree EE..NNoo:: 11999955//55445599,, KK..NNoo::11999966//550077))

Di¤er yandan ihtiyati haciz karar› bir idari ifllem niteli¤inde ol-
du¤undan yarg› denetimine tabi tutulmas› gerekmektedir ((44)).

Pay devri yaparak, flirketten ayr›lan ortak/ortaklar ad›na yurt
d›fl› yasa¤› konulamaz. Konulan yasaklar›n kald›r›lmas› icap
eder. Yeri gelmiflken bu tür davalarda görevli mahkeme, ‹dare
Mahkemeleri olup, daval› idare ise,  valilikler daval› durumunda-
d›r.

Di¤er yandan, flirket ortakl›¤›ndan ayr›lan ortak hakk›nda, es-
ki orta¤a yap›lan tebligatlar geçersizdir. (DDnnflfl..44..DD.. EE:: 22000055//336611--
KK::22000055//11669944))

Ayr›ca, flirketten ayr›lan ortak hakk›nda, flahsi mal varl›¤›na,
hususi otosuna, kiflisel dairesine konulan haczin kaldirilmasi
icap eder.

VV-- SSOONNUUÇÇ VVEE DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE

aa)) ‹htiyati haciz, teminat al›nmas›ndan çok daha a¤›r bir ko-
ruma tedbiridir. Teminatta, amme borçlusu mal varl›¤›na dahil
veya mal varl›¤› d›fl›ndaki bir k›ymeti kendi tayin edip, borcuna
karfl›l›k gösterdi¤i halde, ihtiyati hacizde borçlu mamelekine da-
hil k›ymetlerin biri veya bir k›sm› üzerine borçlunun zilyedli¤i kal-
d›r›larak idare taraf›ndan el konulmaktad›r. Bu anlamda, ihtiyati
haciz çok önemli bir karar›d›r. Henüz tahakkuk etmemifl borçlar
için, tahakkuk etmifl oldu¤u halde, ödeme vadesi gelmemifl am-
me alacaklar› için olsun, amme alaca¤› tahakkuk etmifl ve öde-
me vadesi de dolmufl oldu¤u halde, henüz ödeme emri tebli¤
edilmemifl oldu¤u hallerde, mükelleflerce kullan›lacak haklar ve
baflvuru yollar› oldukça s›n›rl› kalmaktad›r.

bb)) ‹htiyati Haciz Kararlar›na, uygulanmalar›na karfl› aç›lacak
olan davalarda, usul yönünden ihtiyati haciz uygulamas›n›n usu-
lüne uygun olup olmad›¤› hususu, esas yönünden sadece ihtiya-
ti haciz nedenlerinin bulunmad›¤› öne sürülebilir. Amme borcu-
nun zaman afl›m›na u¤rad›¤› iddias› dahi, ihtiyati hacze karfl›
aç›lacak davalarda nazara al›nabilecek bir iddia olarak kabul
edilmemektedir ((55)).  
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cc)) ‹hyati haciz, borçlunun belirli bir ikametgah› bulunmad›¤›
gerekçesi ile uygulanm›fl ise, bu hususun do¤ru olmad›¤›n›n is-
pat› ihtiyat› haciz karar›n›n kald›r›lmas› için kafidir.

dd)) Özetle, Gelir ‹daresi ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ko-
nusunda, vergi daireleri uygulamalar›n› yeniden geçirmesi ve
ça¤a uygun mükellef odakl›, mükellefi ma¤dur etmeyen uygula-
ma içine girmelidirler.

(1) 6183 say›l› yasa md. 9-13.

(2) ‹zmir, 2.VergiMah.K.E:2005/972-K:2006/250 K.T.-23.3.2006

(3) Veysi Sevi¤, Dünya Gazetesi, 1.7.2006

(4) Dnfl.KAD. E: 1995/5459- K: 1996/507

(5) Y›lmaz Özbalc›, 6183 say›l› AATUK. Yorum ve Aç›klamalar› Nisan/2006-
s.241



II-- GGEENNEELL AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARR

5682 Say›l› Pasaport Kanunu'nun 22. md. göre, yurt d›fl›na
ç›kmalar› mahkemeler taraf›ndan yasaklananlara, memleketten
ayr›lmalar›ndan genel güvenlik aç›s›ndan sak›nca bulundu¤u iç
‹flleri Bakanl›¤›nca tespit edilenlere, vergiden borçlu oldu¤u pa-
saport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya
seyahat vesikas› verilmemektedir. Bu durumda olanlar›n aç›k
kimlikleri ve tahdit sebebi, ilgili daireler, kurulufllar taraf›ndan
mahallindeki polis makamlar›na bildirilmektedir. Polis makamla-
r› da, kendilerine ulaflan bu bilgileri, s›n›r kap›lar›na ve Emniyet
Müdürlüklerine ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü'ne bildirir. Bunlar
hakk›nda yurt d›fl› yasa¤› uygulanarak Pasaportlar›na tahdit ko-
nulmaktad›r ((11)).

Vergi Mahkemeleri son zamanlarda vermifl olduklar› kararlar-
da, daval› idare olarak vergi dairesi müdürlüklerim de¤il, yurt d›-
fl› yasa¤›n› koyan idare olan, ""VVaalliilliikk"" makam›n› has›m olarak
kabul etmektedirler. Vergi Mahkemeleri verdikleri has›m düzelt-
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VVeerrggii BBoorrccuunnddaann KKaayynnaakkllaannaann
YYuurrdd››flfl›› YYaassaa¤¤››nnddaa DDaavvaall›› ‹‹ddaarree:: VVaalliilliikk

n MMuussttaaffaa SSAAKKAALL((**))
MMuussttaaffaa AALLPPAASSLLAANN ((****))  

(*) Doç. Dr. Serbest Muhasebeci, Mali Müflavir, DEÜ Ö¤retim Üyesi
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me kararlar›nda, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunun'un 15.md.(l/c)
bendi uyar›nca davalarda bas›m›n ""VVaalliilliikk"" olarak belirlenmesi-
ne ve dava dilekçesinin ad› geçen idareye tebli¤ine fleklinde ara
karar ile ""hhaass››mm ddüüzzeellttmmee kkaarraarr››"" fleklinde karara varmaktad›r.  

IIII-- YYUURRTT DDIIfifiII ÇÇIIKKIIfifi TTAAHHDD‹‹DD‹‹NN‹‹NN UUYYGGUULLAANNMMAASSII HHAALLLLEE--
RR‹‹

Pasaport Kanunu'nun 22. md. göre, ""vveerrggiiddeenn bboorrççlluu"" ifa-
desi ile amaçlanan, 6183 say›l› AATUHK'un 1. md.de yer alan
""aammmmee aallaaccaakkllaarr››nnddaann bboorrççlluu oollaann flflaahh››ssllaarr,, flfliirrkkeett oorrttaakk vvee--
yyaa mmüüddüürrlleerrii"" oldu¤undan, buradaki vergi borcu deyiminden
de, ""aammmmee aallaaccaa¤¤›› vveeyyaa bboorrccuu"" kasdedilmektedir. AAmmmmee bboorr--
ccuunnddaann,, yyuurrttdd››flfl›› yyaassaa¤¤›› kkoonnuullaabbiillmmeessii iiççiinn aaflflaa¤¤››ddaakkii kkoonnuu--
llaarraa öözzeennllee ddiikkkkaatt ggöösstteerriillmmeessii ggeerreekkiirr::

11-- Ödenmemifl, vadesi dolmufl, vadesi geçmifl, kesinleflmifl
olan amme alaca¤› hakk›nda, tutar›n 25 milyar TL'yi geçmesi
halinde bu yasak uygulanabilir. ((22)).

22-- Tarhiyat aflamas›nda olan borçlarda veya tarhiyata vaki
Vergi Mahkemesi veya Dan›fltay'da dava aç›lm›fl olmas› durum-
lar›nda,

33-- Mahsup talepli borçlarda, mahsup talebinin yaz›l› olarak,
dilekçe ekindeki belgelerle vergi dairesine tam ve eksiksiz ola-
rak talep olunmas›,

44-- Tecil ve taksitlendirme kabiliyeti olan baz› borçlar hk.((33)).

55-- Cebri icra neticesinde hacz edilmifl menkul ve gayrimenkul
mallar›n k›ymetleri kadar borç tutarlar› nazara al›nmamaktad›r.

66-- Fon pay› gibi borçlar›n yurt d›fl› yasa¤› uygulamas›nda dik-
kate al›nmamas› gerekti¤i düflüncesindeyiz ((44)).

77-- Acze düflen ve bu durumu "aciz vesikas›na" ba¤lanm›fl
borçlular hk. yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› tatbik edilmemektedir ((55)).

88-- Anonim ve Limited fiirket ortaklar›n›n, paylarma düflen
borçlar› hk. yurt d›fl› yasa¤› uygulanabilir. Paylar›na düflen bor-
cun 15 milyar› geçmesi gerekir.

99-- Limited fiirket orta¤›, flirkette müdür olmamak koflulu ile,
flirketteki borçlu pay›n›, borcu ve alaca¤› ile birlikte devretmesi



halinde, orta¤›n devir öncesi borcu nedeniyle yurt d›fl› yasa¤›
tatbik edilmeyece¤i görüflündeyiz ((66)).

1100-- ‹flas durumunda, ‹cra ‹flas Kanunu'nun 184. md. göre de,
flirket ortaklar› hk. konulmufl yurt d›fl› yasaklar›n›n kald›r›lmas›
gerekir, iflas›n ertelenmesi ile ilgili yeni bir müessesesi olan bu
müesseseye göre de daha evvelce konulmufl, ortaklar hk. yurt
d›fl› yasaklar›n›n kald›r›lmas›i gerekir.

1111-- Anonim fiirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan normal
ortaklar› hk. flirketin vergi borcu nedeniyle yurt d›fl› yasa¤› konu-
lamaz.

1122-- Limited fiirketlerde müdürler, Anonim fiirketlerde yönetim
kurulu baflkan ve üyelerinin görevde bulunduklar› dönemden ön-
ceki bir dönem, fiirket borcu nedeniyle, haklar›nda yurt d›fl› ya-
sa¤› uygulanamaz. Vergi Usul Kanunu'na göre; ifltirak, yard›m
vb. cezalar› dolay›s›yla borçlu kifliler hk. mükellef olmasalar bile
yurt d›fl› yasa¤› konulabilir. ((iihhttiiyyaattii hhaacciizz vvee iihhttiiyyaattii ttaahhaakkkkuukk
kkaarraarr›› aall››nnmmaass›› kkooflfluulluu iillee))

1133-- Kanuni Temsilciler, flirketten istifa etti¤i tarihten, önceki
dönemlere ait borçlardan dolay› sorumlu tutulup, haklar›nda yurt
d›fl› yasa¤› getirilemez. ((77))

1144-- Yurt d›fl› yasa¤› konulan vergi mükelleflerinin veya flirket
ortaklar›n›n vergi idaresi yönünden iyi izlenmesi, kald›r›lmas› ge-
rekli haller de, hemen kald›r›lmas› ve an›nda Emniyet Müdürlü-
¤ü'ne bildirilip, kald›r›lmas› gerekir. Yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uy-
gulanan ve faaliyetleri icab›, tedavi maksatl› ve benzeri zorunlu
nedenlerle yurt d›fl›na ç›kmalar› gerekti¤i halde borçlar›na karfl›-
l›k yeterli teminat gösteremedikleri için yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤›
kald›r›lmayan borçlu mükelleflere, Maliye Bakanl›¤›'nin izni ile
yurt d›fl› yasa¤› kald›r›labilir ((88)).

1155-- Gümrük Vergisi, Gümrük Resmi vb. Gümrük ile ilgili yü-
kümlülüklerden kaynaklanan borçlar hk. da da yurt d›fl› yasa¤›
uygulanmaktad›r ((99)). Vergi mahiyetinde bulunmayan ceza veya
sair alacaklar hk.ve kesinleflmemifl, tahsil edilebilir hale gelme-
yen Gümrük Vergileri hk. yurt d›fl› yasa¤› getirilmesi söz konusu
olamayacakt›r ((1100))..
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IIIIII-- VVEERRGG‹‹DDEENN BBOORRÇÇLLUU,, LL‹‹MM‹‹TTEEDD fifi‹‹RRKKEETTTTEENN PPAAYYLLAA--
RRIINNII DDEEVVRREEDDEENN OORRTTAAHH HHKK.. KKOONNUULLAANN YYUURRTT DDIIfifiII YYAASSAA⁄⁄II
KKAALLDDIIRRIILLMMIIfifiTTIIRR

Bilindi¤i gibi flirket ortaklar›, flirkette kanuni temsilcilik s›fatla-
r› bulunmamas› durumunda, flirketin vergi borcundan sorumlu-
luklar›, söz konusudur ((1111)). Ancak burada, esas borçlu, Limited
fiirketin tüzel kiflili¤idir. Uygulamada, Limited fiirkette sadece or-
tak durumunda olan kifliler, flirketteki paylar›n› borcu ve alaca¤›
ile birlikte yeni ortak veya ortaklara devredebilmektedirler. Bu gi-
bi durumlarda, pay›n› devreden ortak, flirket tüzel kiflili¤inin
borçlar›ndan sorumlu olmamal›d›r ((1122)).

Konuyla ilgili olarak, ‹zmir 4. Vergi Mahkemesince,
14.10.2005 tarihinde verilen bir kararda, 6183 Say›l› Yasan›n 35.
maddesinde, Limited fiirketten tahsil olana¤› bulunmayan kamu
borçlar›ndan dolay› ortaklar için öngörülen sorumluluk ortakl›k
s›fat›na ve ortakl›k pay›na ba¤l› bir sorumluluk oldu¤u gerekçe-
siyle, ortakl›k pay›n› devralan kiflinin bu borçtan sorumlu olaca-
¤ina karar vermifltir ((1133)).

‹‹zzmmiirr,, 44.. ‹‹ddaarree MMaahhkkeemmeessiinniinn aann››llaann kkaarraarr››nn››nn hhüükküümm ff››kk--
rraass›› aayynneenn aaflflaa¤¤››yyaa aall››nnmm››flfltt››rr::

"Hüküm veren ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesince tekemmül etti¤i
anlafl›lan davada yürütmenin durdurulmas› istemi hakk›nda ka-
rar verilmesine gerek görülmeyerek iflin gere¤i görüflüldü:

Dava davac›n›n orta¤› oldu¤u .......... Ticaret Ltd. fiti.'nin ver-
gi borçlar› nedeniyle 5682 say›l› Pasaport Kanunu'nun 22. mad-
desi uyar›nca yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konulmas›na iliflkin
14.03.2005 tarih ve 7638 say›l› ifllemin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanu-
nun 35. maddesinde, Limited fiirket ortaklar›n›n flirketten tahsil
imkan› bulunmayan amme alaca¤›ndan sermaye hisseleri ora-
ninda do¤rudan do¤ruya sorumlu olduklar› ve bu Kanun hüküm-
leri gere¤ince takibe tabi tutacaklar› belirtilmifltir.

Öte yandan, 5682 say›l› Pasaport Kanunu'nun 22. maddesin-
de, yurt d›fl›na ç›kmalar› mahkemelerce yasaklananlara, mem-
leketten ayr›lmalar›nda genel güvenlik bak›m›ndan mahzurlu bu-



lundu¤u ‹çiflleri Bakanl›¤›'nca tesbit edilenlere, vergiden borçlu
oldu¤u pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasa-
port veya seyahat vesikas› verilemeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Dava dosyas›n›n incelenmesinden, davac›n›n orta¤› bulun-
du¤u ............... Tic. Ltd. fiti.'nin vergi borçlar›n›n vadesinde
ödenmemesi üzerine,

6183 say›l› Kanunun 35. maddesi hükmü uyar›nca amme
alaca¤›n›n teminat alt›na al›nmas› için daval› idarenin
14.03.2005 tarihli, 7637 say›l› yaz›s› ile ‹zmir ‹l Emniyet Müdür-
lü¤ü'nden davac› hakk›nda yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› konulmas›n›n
istenildi¤i ve ayn› tarihli, 7638 say›l› dava konusu ifllem ile de da-
vac› hakk›nda 5682 say›l› Pasaport Kanunun 22. maddesi uya-
r›nca yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konuldu¤unun davac›ya bildirildi¤i,
davac› taraf›ndan yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤›n›n kald›r›lmas› iste-
miyle 23.03.2005 tarih ve 16984 say›l› dilekçe ile yap›lan itiraz›n
11.04.2005 tarih ve 9915 say›l› yaz› ile reddedildi¤i anlafl›lmak-
tad›r.

Yukar›da an›lan 6183 say›l› Yasan›n 3 5. maddesinde, Limi-
ted fiirketin tahsil olana¤› kalmayan kamu borçlar›ndan dolay›
ortaklar için öngörülen sorumluluk ortakl›k s›fat›na ve ortakl›k
pay›na ba¤l› bir sorumluluktur. Bir baflka anlat›mla ortakl›k pay›
kimde ise sorumlulukta o kiflidedir.

Bak›lan davada, ........... Tic.Ltd.fiti.'nin orta¤› olan davac›n›n
flirketteki hissesini ........... tarih ve ......... flirket karar›yla flirket
ortaklar›............. devretti¤i bu hisse devrinin .........  tarih ve ........
say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve tescil edildi¤i an-
lafl›lmaktad›r.

Bu durumda, davac› flirketteki hissesini ........... tarihinde dev-
retti¤ine ve hisseyi devralan yeni ortaklar›n flirketin mali durumu-
nu, borçlu veya alacakl› olup, olmad›¤›n› bilmesi gerekti¤ine gö-
re, ortakl›k pay›n› devreden ve art›k flirketle bir ilgisi kalmayan
davac›n›n flirket borçlar›ndan sorumlu tutulmas› ve ad›na yurt
d›fl› yasa¤› konulmas› olana¤› bulunmamaktad›r.

Bu itibarla, flirketteki hissesini devreden davac› ad›na, devir-
den önceki flirket orta¤› oldu¤u döneme iliflkin flirket borcu ne-
deniyle yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konulmas›nda yukar›da an›lan
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mevzuat hükümlerine ve hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r.

Aç›klanan nedenlerle, dava konusu ifllemin iptaline, afla¤›da
dökümü yap›lan yarg›lama giderinin daval› idareden al›narak da-
vac›ya verilmesine, karar›n tebli¤ini izleyen 30 gün içinde Dan›fl-
tay'a temyiz yolu aç›k olmak üzere 14.10.2005 gününde oy bir-
li¤iyle karar verildi".

IIVV-- SSOONNUUÇÇ VVEE DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEELLEERR

Uygulamada flirket borçlar› hakk›nda flirket ortaklar›na, öde-
me emirleri tebli¤ edilerek, flirket borçlar› ortaklar›ndan tahsil
edilmesi yoluna gidilebilmektedir ((1111)). Oysa ki, tüzel kiflilikler
hakk›nda yap›lacak takip/ko¤uflturmalarda, öncelikle flirket tüzel
kiflili¤i yönünden bir araflt›rma yap›lmas› gerekmektedir. Bu ça-
l›flmada, flirket borcundan ileri gelen, ortaklar hakk›nda yurt d›fl›
yasa¤› konulmas›n›, ‹dare Mahkemesi ortadan kald›rm›fl bulun-
maktad›r ((1122)). fiirketin tüzel kiflili¤inden kaynaklanm›fl vergi bor-
cu dolay›s›yla ortaklar hakk›nda, s›n›rl› veya s›n›rs›z yap›labile-
cek ifllemler yasada ve genel tebli¤lerde belirtilmifltir. Uygulama-
da ise, çeflitli noktalarda duraksamaya düflülen konular› da yar-
g› kararlar› dolduracak durumdad›r. Yurt d›fl› yasa¤› uygulama-
sinda vergi borcundan odaklanan yasaklama ifllemi esasen ver-
gi dairesinin Emniyet Müdürlü¤ü'ne yaz›l› bildirimi ile bafllamak-
tad›r. Daha sonra ifllem Emniyet Müdürlü¤ünce Valilik oluru ile il-
gili kiflinin yurt d›fl›na ç›k›flma engel konulmaktad›r. fiayet borç-
lu mükellef yurt d›fl›ndan Türkiye'ye girifl yap›yor ise pasapor-
tuna el konularak daha sonra yurt d›fl›na ç›k›fl› engellenmek-
tedir. Özetle, yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤›na karfl› aç›lacak olan
davalarda görevli idare mahkemesi daval› muhatap idare olarak
esasen Valilik Makam›n› de¤il, ilgili yasak koyma ifllemini fiilen
bafllatan Vergi Dairesini daval› muhatap görmesi gerekir
kanaatindeyiz ((1155)).

YYaarraarrllaann››llaann KKaayynnaakkllaarr

(1) 5682 say›l› yasa md.22                                     '

(2) 6183 say›l› yasa md. 1.,Tahsilat Genel Tebli¤i, 395-404-424



((33)) 6183 say›l› yasa md.48
((44)) Ayn› görüfl için bkz.Kaz›m Y›lmaz "Vergi  Borçlar› Nedeniyle
Yurt D›fl›na Ç›k›fl Yasa¤›" (Olufl Mali Hukuk Bürosu, Sirküler,
V/25 Ankara,30.09.2005)

Dan›fltay Dava Daireleri çeflitli konularda, çeflitli adlar alt›nda,
bir vergiye ba¤l› olarak yap›lan fon kesintilerini, vergi, resim
veya harç hatta vergi benzeri mali yüküm olarak kabul et-
memektedir. (Dnfl.3.D. 02.10.1990, E: 1990/2888, K:
1990/2770)
((55)) 6183 say›l› yasa md. 75.
((66)) ‹zmir, 4. Vergi Mahkemesi, 14.10.2005/ E:2005/401-
K:2005/1135 ve Dnfl.4.D.07.04.2004 gün ve E:2002/4463-
K:2004/682, yine Dnfl.7.Daire 05.11.2001 gün E:2000/6064-
K:2001/3393
((77)) Dnfl. 7. Dairesi 05.11.2001 gün ve E: 2000/6064-
K:2001/3393
((88)) 6183 Say›l› Yasa GT. Seri No: 395 ve ‹stanbul Def. ‹stanbul
Defterdarl›¤›, 15.06.2004 gün ve 6614 say›l› müktezas›.
((99)) 28.08.2005 gün ve 25920 say›l› R.G./
((1100)) l. No.lu say›l› Yurt D›fl›na Ç›k›fl Tahdidi Genel Tebli¤i
((1111)) Dnfl.4.D.11.10.1994 gün ve E:1993/110- K:1994/4701
s.k.ve Dnfl.7.Daire E:1967/127K:1967/1479
((1122)) 14.03.2001 gün ve B.07.4.DEF.0.34.17/288-A-2458 say›l›
‹stanbul Defterdarl›¤› Genel Yaz›lar›
((1133)) Mustafa ALPASLAN, "Ltd. fiirketlerde Pay Devri ve Kamu
Borçlar›ndan Kimin Sorumlu Olaca¤› Tart›flmalar›" ‹zmir Barosu
Dergisi,2003/Ekim.
((1144)) Mustafa SAKAL- Mustafa ALPASLAN, "Vergiden Sorumlu
Mükellefin Yurt D›fl› Yasa¤›n› Kald›ran Mahkeme Karar› Üzerine
Düflünceler", Mali Pusula, fiubat 2006 Y›l 2, Say› 14
((1155)) ‹zmir 2. Vergi Mahkemesi 10.05.2006 gün ve E:2006/1025
say›l› kararlar› ile Valilikler yurt d›fl› yasa¤› ile ilgili davalarda
daval› olarak kabul edilmektedir.
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““‹‹nnssaannll››kk bbiillggiissiizzllii¤¤iinn ççuukkuurruunnddaa mmuuttlluu yyaaflfl››yyoorrdduu..”” Do-
¤an›n türlü afetlerinden ve y›rt›c› hayvanlardan korunmak zorun-
da olan insan, insana karfl› sayg›l›yd›. Kimse kimseyle dövüfl-
mez, kimse kimsenin burnunu kanatmazd›. Irk ayr›mlar›, dinsel
ayr›cal›klar, etnik çeliflkiler yoktu. Tüm insanlar birbirlerine sar›-
larak sevgi içinde yaflarlard›.

Hiç kuflkusuz bu sevgi, bilinçli bir sevgi de¤ildi. Korkuya da-
yanan bir sevgiydi. Ama gene de sevgiydi. ‹lkel insan özgürdü,
ilkel insan eflitti, ilkel insan mutluydu. Ne var ki bu mutluluk bi-
linçli bir mutluluk de¤ildi. Ama gene de mutluluktu.

Aradan bin y›llar geçti. Y›rt›c› hayvanlardan korunmak için si-
lahlar yapan, do¤aya egemen olan insan, o silahlar› zamanla
soydafl›na da çevirdi. Aralar›nda egemenlik savafl› bafllam›flt›.
""SSeenn bbaaflfl oollaaccaakkss››nn,, bbeenn bbaaflfl oollaaccaa¤¤››mm"" savafl›yd› bu savafl›n
ad›. ‹lkel insan›n mutlulu¤u da sona erdi böylece. Önceleri kal-

(*) Avukat, ‹zmir Barosu üyesi, 1970-1974 dönemi ‹zmir Barosu Baflkan›

‹‹nnssaann HHaakkllaarr››nnddaa BBiirrlleeflflmmeekk

n MM.. ‹‹sskkeennddeerr



kan ve k›l›çla vuruflan insanlar, bilimin yard›m›yla top ve tüfekle
dövüflmeye bafllad›lar. ‹nsanlar insanlarla, uluslar uluslarla, dev-
letler devletlerle k›yas›ya savafla tutufltular.

Çok eskilerde insanlar aras›nda "yyookkssuull -- vvaarrss››ll,, kkööllee -- öözz--
ggüürr,, ggüüççllüü -- ggüüççssüüzz"" diye bir ayr›m yoktu. Ama sonralar› yum-
ru¤u zorlu, bile¤i güçlü olan kifli egemen oldu çevresine. Güçlü
güçsüzü buyru¤u alt›na ald›, onu ezdi, onu sömürdü. Kölelik dü-
zeni ç›kt› ortaya. ""ÇÇaall››flflaannllaarr-- ççaall››flflmmaayyaannllaarr"" diye ikiye ayr›ld›
insanlar. Güçlüler efendi, güçsüzler köle oldu.

Protogoras, ""iinnssaann hheerr flfleeyyiinn ööllççüüssüüddüürr"" demiflti ‹sa'dan
befl yüz y›l önce. Ne var ki içinde yaflad›¤› toplumda da köleler
vard›. Köleler, özgür insanlar›n say›s›n› afl›nca yeryüzü savafl
alan›na döndü. Bu savafl, insano¤lunun önceleri sahip oldu¤u,
ama sonradan yitirdi¤i eflitli¤in; aramas›ndan baflka bir fley de-
¤ildi. Dünyan›n birçok yerinde özgürlük savafl›m› günümüzde de
sürmektedir. Belki yüzy›llar boyu sürecektir.

* * *

Yaz›n dünyas›n›n babas› ve tanr›s› olarak nitelenen Home-
ros, ‹sa'dan 800 y›l önce, ""ddüünnyyaa yyüüzzüünnddee ccaann ççeekkiiflfleenn vvee ssüü--
rrüünneenn ttüümm yyaarraatt››kkllaarr aarraass››nnddaa iinnssaannllaarr kkaaddaarr kkööttüü ttaalliihhlliissii
yyookkttuurr"" diye yazm›flt›. ‹sa 23 yafl›ndayken dünyaya gözlerini
açan do¤a tarihçisi Plinus da flunlar› söylemiflti: ""NNee aarrssllaannllaarr,,
nnee ddee ddeenniizz ccaannaavvaarrllaarr›› bbiirrbbiirrlleerriinnee kkaarrflfl›› ööçç dduuyygguussuu iiççiinnddee
ddee¤¤iillddiirrlleerr.. BBiirrbbiirrlleerriinnee ddüüflflmmaannll››kk bbeesslleemmeezzlleerr.. ‹‹nnssaannllaarrssaa,,
öötteeddeenn bbeerrii  bbiirrbbiirrlleerriinnee ddüüflflmmaanndd››rrllaarr.. HHiiççbbiirr yyaarraatt››kk,, iinnssaann
kkaaddaarr ööffkkeelleenniipp,, aacc››mmaass››zz oollaammaazz.. fifiööhhrreett vvee çç››kkaarr ddüüflflkküünn--
llüü¤¤üü yyaallnn››zz iinnssaannllaarraa öözzggüüddüürr..""

Bu yarg› ne yaz›k ki do¤rudur ve ça¤›m›z için de geçerlidir, öç
duygusu, düflmanl›k duygusu, ac›mas›zl›k, yüzy›llar boyu oldu-
¤u gibi bugün de insan›n insan olmas›n› engelleyen bir hastal›k-
t›r. ‹nsan›n insanla didiflmesinin tek nedeni budur. Bu gerçe¤i
çok iyi gözleyen Voltaire, Felsefe Sözlü¤ü adl› yap›t›nda, ““kköö--
ppeekk kkööppee¤¤ee,, aatt aattaa nnee bboorrççlluudduurr"" diye sormakta ve flu sonuca
ulaflmaktad›r: ""HHiiççbbiirr flfleeyy...... HHiiççbbiirr hhaayyvvaann öötteekkiinniinn bbuuyyrruu¤¤uu
aalltt››nnddaa ddee¤¤iillddiirr.. AAmmaa iinnssaannoo¤¤lluu,, aakk››ll ddeenneenn TTaannrr›› ››flfl››¤¤››nnaa kkaa--
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vvuuflflmmuuflfl.. NNee kkaazzaannmm››flfl bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz?? DDüünnyyaann››nn hheerr yyee--
rriinnddee kkööllee oollmmaayy››..""

18. Yüzy›l›n ünlü düflünürü, iflte böyle anlatm›flt›r insanl›¤›n
dram›n› kendi ça¤›nda.  Ayr›ca Voltaire'den yüzy›l önce Hobbes.
""HHoommoo hhoommiinnii lluuppuuss"" demifltir: ""‹‹nnssaann iinnssaann iiççiinn bbiirr kkuurrttttuurr..""

""KKuurrtt,, kkuurrddaa kkaarrflfl›› kkuurrtt ddee¤¤iillddiirr ddee,, iinnssaann iinnssaannaa kkaarrflfl›› nnaa--
ss››ll kkuurrtt oollaabbiilliirr"" sorusunu sordu¤umuz zaman, karfl›m›za
““eeggeemmeennlliikk ttuuttkkuussuu”” ç›kar. Bu tutku giderek ““eeggeemmeennlliikk kkoorr--
kkuussuu””na dönüflür. Her türlü ba¤nazl›¤›n temelinde bu korku var-
d›r. Irkç› ba¤nazl›k bu korkudan do¤mufltur. Dinsel ba¤nazl›k bu
korkudan kaynaklanm›flt›r. Ve korkunun her çeflidi, her yerde ve
her dönemde fliddete yönelmifltir. Ortaça¤›n ""EEnnggiizziissyyoonn kk››yy››--
mm››"" bu ba¤nazl›¤›n ürünüdür. Tüm ac›mas›zl›klar bu ba¤nazl›k-
tan ç›km›flt›r. Diktatörlü¤ün kökeninde bu ba¤nazl›k vard›r. Mili-
tarizmi, Bonapartizmi, fiovenizmi, Faflizmi, Nazizmi, Nasyonal
Sosyalizmi yaratan bu ba¤nazl›kt›r. Hepsinin kayna¤›nda afl›r›
tutku, korku ve kiflisel egemenlik duygusu yatmaktad›r.

Kiflisel tutkuyu toplumsal tutkuya dönüfltüren bu ba¤nazl›kt›r.
Irkç›l›k bu ba¤nazl›ktan do¤mufltur. Bilindi¤i gibi ›rkç›l›k, bir ›rka,
baflka ›rklar karfl›s›nda üstünlük tan›yan bir düflünce dizgesidir.
Daha do¤rusu düflüncesizliktir. Böyle bir düflünce dizgesinde,
ulusu meydana getiren ö¤elerin bafl›nda ›rk gelir. Irk, kimi yerler-
de tek belirleyici ö¤edir.

19. Yüzy›lda Fransa'da Gobino, bir sistem gelifltirmifltir bu
amaçla. ““BBiirriicciikk bbeeyyaazz vvee aarr›› oollaann AArryyeenn ››rrkk››nn››nn ttüümm öötteekkii ››rrkk--
llaarrddaann üüssttüünn"" oldu¤unu savlam›flt›r. 20. Yüzy›l›n bafllar›nda
‹talyanlar ve Almanlar benimsemifllerdir bu sistemi. Yay›lmac›l›-
¤a elveriflli oldu¤u için benimsemifllerdir. ‹talyanlar, önce ""LLaattiinn
››rrkk››nn››nn üüssttüünnllüü¤¤üünnüü"" savunmufllar, arkas›ndan da ""AAkkddeenniizz
bbiizziimm ddeenniizziimmiizzddiirr"" türküsünü tutturmufllard›r. Roma impara-
torlu¤u özlemini getirmifllerdir gündeme.

Almanlar, Pangermanizm siyasetinin hakl›l›¤›n› kan›tlamak
için, Germen ›rk›n›n üstün oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Faflizm
ve Nasyonal Sosyalizm bu suretle ç›km›flt›r ortaya. Bu anlay›fl,
her iki devleti de yay›lmac›l›¤a ve fliddete götürmüfltür. ""DDeevvlleett
bbiirreeyyiinn üüssttüünnddeeddiirr,, ddeevvlleettee kkaarrflfl›› öözzggüürrllüükk yyookkttuurr"" yanl›fll›¤›-



na sürüklemifltir. Devlet vurmal›d›r... Devlet öldürmelidir... Devlet
insanlar› zorla istedi¤i do¤rultuya getirmelidir... Gelmeyenler
ezilmelidir. Böylesine bir devlet anlay›fl›, hiç kuflkusuz seçkin bir
s›n›f› da gerekli k›lacakt›r. Ve her fleyin üstünde, her fleyin ba-
fl›nda bir önderi...

Böyle bir sistemde insan, insan olarak ele al›nmad›¤› için,
eflitlik de söz konusu olmayacakt›r. ""BBiiyyoolloojjiiddee eeflfliittlliikk mmeezzaarrll››kk
ddeemmeekkttiirr"" düflüncesi benimsenecek, mutluluk yerine ödev, öz-
gürlük yerine disiplin ve otorite, eflitlik yerine hiyerarfli getirile-
cektir gündeme. Art›k insan›n hiçbir de¤eri yoktur. De¤erli olan
önderdir. Önder, yan›lmayan üstün bir insand›r. Önderden sonra
seçkinler s›n›f› gelir. ‹. Silon'nun çok do¤ru tan›mlamas›yla söy-
leyecek olursak, ""aaflflaammaallaarr››nn eenn üüssttüünnddee TTaannrr›› vvaarrdd››rr.. SSoonnrraa
öönnddeerr ggeelliirr.. SSoonnrraa öönnddeerriinn kkoorruummaacc››llaarr›› vvee kkööppeekklleerrii ggeelliirr..
SSoonnrraa hhiiççbbiirr flfleeyy ggeellmmeezz.. BBiirr kkeezz ddaahhaa hhiiççbbiirr flfleeyy ggeellmmeezz..
DDaahhaa ssoonnrraa vvaattaannddaaflflllaarr vvee kkööyyllüülleerr ggeelliirr.."" Halk hiçbir fley de-
¤ildir. Ulusa da, devlete de egemen olan önderdir. Parlamento-
nun de¤eri yoktur. Her fleyi önder düflünür. Önderi seçen halk
de¤ildir. O, kendili¤inden ortaya ç›km›flt›r. Halk›n yapaca¤› tek
fley, öndere inanmak, onun peflinden gitmektir.

Bu sistemde insana de¤er verilmedi¤i için bas›n da buyruk al-
t›nda, bask› alt›ndad›r. Üniversite ve tüm bilimsel kurulufllar
yumruk alt›ndad›r. Faflizme ayk›r› bilim olamaz. Nasyonal sos-
yalizme ayk›r› düflünce üretilemez. Sendika özgürlü¤ü yoktur,
‹talya'da devlete ba¤l› bir tek ""DDeevv sseennddiikkaa"" vard›r. Bu sendika-
n›n Almanya'daki ad›. ""AAllmmaann ÇÇaall››flflmmaa CCeepphheessii""dir. Tüm dev-
let örgütlerinin ve özel kurulufllar›n amac›, saf ›rk yetifltirmektir.
Bu politika, Almanya' y›   ba¤nazl›¤a ve barbarl›¤a götürmüfltür.

Bu nedenledir ki Nazi'ler Germen ›rk›ndan olmayanlar› topla-
ma kamplar›na göndermifller, gaz f›r›nlar›nda yok etmifllerdir. 20.
Yüzy›lda soyk›r›m yaratm›fllard›r. Nasyonal Sosyalizme ayk›r› ki-
taplar› kent alanlar›nda yakm›fllard›r. Ayn› y›llarda ‹talya'da Mus-
solini, ""DDeevvlleettii yyöönneetteenn uulluuss ddee¤¤iillddiirr.. UUlluussuu yyöönneetteenn ddeevvlleett--
tt iirr"" diye hayk›rmaktad›r. ‹nsana sayg›, insana sevgi gündemden
ç›kar›lm›flt›r. Devlet her fleye egemendir. Toplum, çizmelerle ve
mahmuzlarla yönetilecektir.
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Irkç›l›ktan kaynaklanan bu devlet ve fliddet düflüncesi, Ame-
rikanda da görülmüfltür. Bu düflünce, kara derililere karfl› haçl›
seferi bafllatm›flt›r. Zenci düflmanl›¤›n›n kayna¤›nda ›rkç›l›k var-
d›r.

Irkç›l›k ak›m› ülkemizde Panislamizme karfl› Panturanizm bi-
çiminde ç›km›flt›r ortaya. 1908 ‹kinci Meflrutiyet y›llar›nda ‹ttihat
ve Terakki hükümeti, ""ççöökküünnttüüyyee ssüürrüükklleeddii¤¤ii üüllkkeeyyii kkuurrttaarr--
mmaakk iiççiinn"" Turanc›l›¤a sar›lm›flt›r. Bir tür ›rkç›l›kt›r Turanc›l›k.
Balkan Savafl› yenilgisinden sonra Türk Ocaklar› kurulmufltur. O
günlerde Rumlar›n, Ermenilerin yar› siyasal, yar› kültürel der-
nekleri vard›r. Türk Ocaklar›, bu dernekleri engellemek için ç›ka-
r›lm›flt›r gün yüzüne. Bafllang›ç y›llar›nda önemli görevler de
yapm›fllard›r. Ne var ki izledikleri politika ›rkç› ve yay›lmac› bir
politikad›r. Cumhuriyet'ten sonra ça¤dafll›¤› ve uygarl›¤› amaçla-
yan Atatürkçü ulusçulu¤a ayak uyduramad›klar› için kapat›lm›fl-
lard›r. Atatürkçülü¤ün insanc›l ve bar›flç›l ulusçulu¤u karfl›s›nda
etkisiz kalm›fllard›r.

Bilindi¤i gibi 1923 devrimcileri, o y›llar›n baflat düflüncesi olan
faflizmi ve ›rkç›l›¤› benimsememifllerdir. ‹nsanl›k sevgisiyle dop-
dolu olan Atatürk ve Türk devrimcilerinin böylesine bir düflünce-
yi benimsemesi olanaks›zd›r. Çünkü ›rkç›l›k, insanl›k sevgisine
ayk›r›d›r. Türk devrimcileri ise insan›n bafll› bafl›na bir de¤er ol-
du¤u kan›s›ndad›rlar. Bu nedenle ulusu ulus yapan de¤erler ara-
s›nda ›rk, soy, sop. köken ve kan gibi ö¤eleri önemsememifller-
dir. Ulusu, ""DDiill,, kküüllttüürr vvee üüllkküü bbiirrllii¤¤iiyyllee bbaa¤¤ll›› vvaattaannddaaflflllaarr››nn
mmeeyyddaannaa ggeettiirrddii¤¤ii ssoossyyaall vvee ssiiyyaassaall bbiirr bbüüttüünn"" olarak ele al-
m›fllard›r.

Temel ö¤e olarak ""vvaattaannddaaflflll››kk vvee yyuurrttttaaflflll››kk bbaa¤¤››""n› benim-
semifller, toprak kavram›na önem vermifllerdir. ""BBaayyrraakkllaarr›› bbaayy--
rraakk yyaappaann üüssttüünnddeekkii kkaanndd››rr // TToopprraakk,, ee¤¤eerr uu¤¤rruunnddaa öölleenn vvaarr--
ssaa vvaattaanndd››rr"" demifllerdir. Akla de¤er verdikleri içindir ki, insanl›-
¤a yönelmifllerdir. ““YYuurrttttaa bbaarr››flfl,, ddüünnyyaaddaa bbaarr››flfl"" özdeyiflini
çarp›c› biçimde ortaya koyan Atatürk, flöyle seslenmektedir in-
sanl›¤a: ""BBiirrggüünn ggeelleecceekk,, eemmppeerryyaalliizzmm yyeerryyüüzzüünnddeenn ssiilliinnee--
cceekk,, oonnuunn yyeerriinnee hhiiççbbiirr rreennkk,, ddiinn vvee ››rrkk aayyrr››mm›› ttaann››mmaayyaann
uulluussllaarraarraass›› bbiirr uuyyuumm vvee iiflflbbiirrllii¤¤ii kkuurruullaaccaakktt››rr.."" Ve flöyle ta-



mamlayacakt›r sözlerini: ""BBuuggüünn uuffuukkttaa ggüünneeflfliinn ddoo¤¤dduu¤¤uunnuu
nnaass››ll ggöörrüüyyoorrssaamm,, mmaazzlluumm mmiilllleettlleerriinn ddee uuyyaann››flfl››nn›› ööyyllee ggöö--
rrüüyyoorruumm.."" Atatürk’ün bu saptamas›ndan çok sonra teker teker
uyanm›fllard›r bu mazlum milletler.

""BBaarr››flfl,, uulluussllaarr›› mmuuttlluulluu¤¤aa eerriiflflttiirreenn yyoolldduurr"" diyen Atatürk,
yaln›z kendi ulusunun mutlulu¤unu de¤il, tüm dünya uluslar›n›n
mutlulu¤unu da amaçlayan bir devlet yöneticisidir. fiöyle konufl-
maktad›r: ""DDüünnyyaann››nn ffiillaann yyeerriinnddee bbiirr rraahhaattss››zzll››kk vvaarrssaa (bana
ne) ddeemmeemmeelliiyyiizz.. BBööyyllee bbiirr rraahhaattss››zzll››kk vvaarrssaa,, tt››ppkk›› aarraamm››zzddaa
oollmmuuflfl ggiibbii oonnuunnllaa iillggiilleennmmeelliiyyiizz.. OOllaayy nnee kkaaddaarr uuzzaakkttaa oottuurr--
ssaa oollssuunn,, bbuu eessaassttaann flflaaflflmmaammaall››yy››zz.. ‹‹nnssaannllaarr››nn ttüümmüünnüü bbiirr
vvüüccuutt vvee hheerr uulluussuu oonnuunn oorrggaann›› ssaayymmaakk ggeerreekkiirr.. ‹‹nnssaann bbaa¤¤--
ll›› oolldduu¤¤uu uulluussuunn vvaarrll››¤¤››nn›› vvee mmuuttlluulluu¤¤uunnuu ddüüflflüünnddüü¤¤üü kkaaddaarr,,
bbüüttüünn ddüünnyyaa uulluussllaarr››nn››nn eesseennlliikk vvee ggöönneenncciinnii ddee ddüüflflüünnmmee--
lliiddiirr""

Bu insanc›l düflünceleri nedeniyle Atatürk, ›rkç›l›¤› benimse-
medi¤i gibi, ümmetçili¤i de benimsememifltir. Çünkü ümmetçilik
de bir çeflit ayr›mc›l›kt›r. Bu amaçla yaln›z insan› ve insanl›¤› sa-
vunmufltur. Bu nedenle öldü¤ü gün kader ve zafer arkadafl› is-
met inönü, ona ""iinnssaannll››kk iiddeeaalliinniinn aaflfl››kk vvee mmüümmttaazz ssiimmaass›› eeflfl--
ssiizz kkaahhrraammaann AAttaattüürrkk!! VVaattaann ssaannaa mmiinnnneettttaarrdd››rr"" diyecektir.
Hiç abartmadan söyleyebiliriz ki, eyleminden ve düflüncelerin-
den ötürü, yaln›z vatan de¤il, tüm dünya da ona minnettard›r.

Ölümünden on y›l sonra, 10 Aral›k 1948 tarihinde ilan edilen
Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Bildirgesi ile, Atatürk'ün özledi¤i
düflünceler dile getirilecek, ›rk ayr›m› reddedilecek, tüm insanla-
r›n eflitli¤i benimsenecektir. Ve Evrensel Bildirgede flu tümcele-
re yer verilecektir: ""BBüüttüünn iinnssaannllaarr öözzggüürr ddoo¤¤aarrllaarr vvee öözzggüürr
yyaaflflaammaall››dd››rrllaarr...... EEflfliitt hhaakkllaarraa vvee ddee¤¤eerrlleerree ssaahhiippttiirrlleerr vvee ssaa--
hhiipp oollmmaall››dd››rrllaarr..""

Tarihi inceleyiniz, tüm savafllar›n nedenini araflt›r›n›z, bunla-
r›n temelinde insan haklar›na sayg›s›zl›¤›n bulundu¤unu görür-
sünüz. Dünya yüzünde hiçbir savafl yoktur ki, o savaflta insan
haklar› çi¤nenmesin. Bu nedenle insan haklar›na ulaflmak için
savafl› ortadan kald›rmak gereklidir. Bunun baflka yolu yoktur.

‹nsan›n bafll› bafl›na bir de¤er oldu¤u düflüncesi, ""AAyydd››nnllaann--
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mmaa ÇÇaa¤¤››"" ile ortaya ç›km›flt›r. Ülkemize ayd›nlanmay› getiren
Atatürk'tür. Dünyan›n yetifltirdi¤i en büyük kültür devrimcilerin-
den biridir Atatürk. 20. Yüzy›l›n bafl›nda 21. Yüzy›l› gözleyebilen
bir devlet adam›d›r. Yüzy›llarca karanl›kta kalan Anadolu'yu ay-
d›nlatmak isteyen bir yönetim ustas›d›r, 1930'larda bugünün
gençli¤iyle diyolog kurabilmifl tek kiflidir. Ne Atatürk'ten önce, ne
de sonra hiçbir yönetici, yaratt›¤› ve yaflatmak istedi¤i yap›t›n›
gençli¤e emanet etmemifltir. Tarihte bunun ilk örne¤ini veren
Atatürk'tür.

Tüm ö¤retiler kat› ve de¤iflmez kurallar koymufllard›r. Atatürk-
çülükte ise de¤iflmez kural yoktur. Dayanak noktas› ak›l ve bilim-
dir. Devrimcilik ilkesi bu düflünceden kaynaklanm›flt›r. Bilindi¤i
gibi bilim durmadan ilerlemektedir. Düflünceler biteviye de¤ifl-
mektedir. 17. Yüzy›l›n do¤rusu 18. Yüzy›lda yalanlanm›flt›r. 19.
Yüzy›l›n do¤rular› ise 20. Yüzy›lda yanl›fl ç›km›flt›r. Bu, bilimsel
bir gerçektir. Bilim dura¤an de¤il, devingendir, Dünya yüzünde
salt gerçek diye bir kavram yoktur. Bilimsel gerçek vard›r. Bilim-
sel gerçe¤e ayk›r› tüm ak›mlar günün birinde de¤erini  yitirecek-
tir. Faflizm kat› kurallar getirdi¤i için y›k›lm›flt›r. Nasyonal Sosya-
lizm, de¤iflmez kurallara ba¤l› kald›¤› için çökmüfltür. Sovyet
sosyalizmi kat› kurallar benimsedi¤i için da¤›lm›flt›r.

Atatürkçülük ise hiçbir zaman de¤erini yitirmeyecektir. Daya-
nak noktas› ak›l ve pozitif bilimdir. Atatürk ""ddookkttrriinn iisstteemmeemm..
SSoonnrraa ddoonnaarr kkaall››rr››zz.. BBiizz yyüürrüüyyüüflfl hhaalliinnddeeyyiizz"" diyen adamd›r.
""DDeevvrriimm yyaallnn››zz bbaaflflllaarr,, hhiiççbbiirr zzaammaann ssoonnaa eerrmmeezz"" biçiminde
konuflan bir devlet kurucusudur. Bu nedenle Kemalizm, yaln›z
Atatürk'e dönmek de¤ildir. 70 y›l önce Atatürk'ün söylediklerini
yinelemek ve yapt›klar›n› yapmak da de¤ildir. Böylesine bir dav-
ran›fl, öncelikle Atatürkçülü¤ün devrimcilik ilkesine ayk›r› düfler.

Atatürkçülük, geriye de¤il, ileriye gidifli amaçlar. Atatürkçülük,
ça¤la birlikte yürümek demektir. Bu gerçe¤i bilmeyenler, bilmek
istemeyenler, ““TTaabbuullaarr›› yy››kk››yyoorruuzz...... KKeemmaalliizzmm mmiiaadd››nn›› ddooll--
dduurrmmuuflflttuurr...... AAttaattüürrkk ffaanniiddiirr,, hhaattaa yyaappmm››flfltt››rr”” gibi sloganlarla,
yurdumuzda ""YYeennii OOssmmaannll››ll››kk"" ve ""‹‹kkiinnccii CCuummhhuurriiyyeett"" tart›fl-
mas›n› bafllatm›fllard›r. ""KKeemmaalliizzmm''ddee ddeemmookkrraassii yyookkttuurr"" biçi-
minde, bilimsellikten uzak sözler söylemifllerdir.
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Bilindi¤i gibi Yeni Osmanl›l›k ak›m› Birinci Meflrutiyetten son-
ra ortaya ç›km›flt›r. Bu ak›m fleriatç›d›r. Laikli¤in ne oldu¤unu bil-
mez. Demokrasiden habersizdir. Soyut ve duygusal bir özgürlü-
¤ü savunmufltur. Ne yaz›k ki bugün bile yurdumuzda bu ak›m›
savunan odaklar ve partiler vard›r. Gene ne ac›d›r ki bu düflün-
ceyi savunanlar, yaln›z kendi emellerine ulaflmak için demokra-
si ve insan haklar›n› sak›z çi¤ner gibi çi¤neyip durmaktad›rlar.
Ayr›ca unutmaktad›rlar ki bir zamanlar›n Yeni Osmanl›lar›, ülke-
mizde ilk kez laiklik sözcü¤ünü kullanan Ali Suavi'nin bas›n›,
ba¤nazl›¤›n ve duygusall›¤›n tutsa¤› olduklar› için kesmifllerdir.

Günümüzdeki Yeni Osmanl›lar›n da savundu¤u duygusal bir
özgürlük ve biçimsel bir demokrasidir. Osmanl› sözcü¤ünü kul-
lanmalar›n›n nedeni, gericili¤e prim vermektir. Ne yaz›k ki bu ge-
riye gidiflin do¤aya da, uygarl›¤a da ayk›r› oldu¤unun bilincinde
de¤illerdir. Bu aymazl›klara karfl›n uygar dünya Atatürk'ün ve
Atatürkçülü¤ün ne oldu¤unu bilmektedir. Bunun çeflitli örnekleri
verilebilir. Bir tanesi yeterlidir.

Birleflmifl Milletlere ba¤l› bir bilim ve e¤itim kurumu olan
UNESCO, Paris'teki Yirminci Genel Konferans›nda, 1981 y›l›n›
""AAttaattüürrkk YY››ll››"" olarak kabul etmifl ve flu karar› alm›flt›r:

•• ""AAttaattüürrkk,, bbuuggüünn UUNNEESSCCOO''nnuunn üüzzeerriinnddee ççaall››flfltt››¤¤›› ttüümm
aallaannllaarrddaa oollaa¤¤aannüüssttüü bbiirr ddeevvrriimmcciiddiirr..

•• SSöömmüürrggeecciilliikk vvee eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› aaçç››llaann ssaavvaaflflllaarr››nn
iillkk lliiddeerriiddiirr..

•• DDüünnyyaa uulluussllaarr›› aarraass››nnddaa kkaarrflfl››ll››kkll›› aannllaayy››flfl››nn,, ssüürreekkllii
bbaarr››flfl››nn öönnccüüllüü¤¤üünnüü yyaappmm››flfl,, ttüümm yyaaflflaamm›› bbooyyuunnccaa iinnssaannllaarr
aarraass››nnddaa hhiiççbbiirr rreennkk,, ddiinn,, ››rrkk aayyrr››mm›› ggöözzeettmmeeyyeenn bbiirr uuyyuumm vvee
iiflflbbiirrllii¤¤ii ççaa¤¤››nn››nn ddoo¤¤aaccaa¤¤››nnaa iinnaannmm››flfltt››rr..

•• EEyylleemmiinnii hheerr zzaammaann bbaarr››flfl,, uulluussllaarraarraass›› aannllaayy››flfl vvee iinnssaann
hhaakkllaarr››nnaa ssaayygg›› yyöönnüünnddee ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk iisstteemmiiflflttiirr..""

‹flte Atatürk budur ve onu yanl›fl anlamaya kalk›flmak,
Atatürk'e karfl› yap›lacak haks›zl›klar›n en ba¤›fllanmaz›d›r.

* * *
Ça¤›m›z insan haklar› ça¤›d›r. Yaflad›¤›m›z ça¤da de¤iflik si-

yasal ideolojiler vard›r. De¤iflik ekonomik koflullarda yaflayan in-



sanlar vard›r. Olacakt›r da. Bu aç›dan bak›lacak olursa, insanl›k
ülküsüne ulaflmak ve dünya bar›fl›na kavuflmak olanaks›z gibi
görülebilir. Ne var ki günümüzün uygarl›¤›, bu çeliflkilerden
uyum yaratabilecek aflamaya ulaflm›flt›r. Bu nedenle de¤iflik dü-
flüncelerden korkmak do¤ru de¤ildir. Ço¤ulcu demokrasi ve ço-
¤ulcu toplum düzeni böyle korkular› ortadan kald›racak güçtedir.
De¤iflik düflüncede olan kifliler, ayr› ekonomik koflullarda yafla-
yan uluslar, ""iinnssaann hhaakkllaarr›› üüllkküüssüü""nde birleflebilirler ve birlefl-
mektedirler. Daha do¤rusu birleflmelidirler. Böylesine bir birlikte-
lik ""‹‹nnssaannll››¤¤››nn kkuurrttuulluuflfluu"" demektir.

Böylesine bir uyum, uygar dünyan›n umududur. Ve dünya ba-
r›fl› bu ülkünün gerçekleflmesine ba¤l›d›r. Böylesine bir ülkü,
dünya yüzünden tüm ba¤nazl›klar›, tüm do¤malar›, ›rkç›l›¤›, fa-
flizmi ve ümmetçili¤i ortadan kald›rabilir. Bugün dünyada ar› ›rk
kalmam›flt›r. Birbirleriyle iç içe, yan yana yaflayan insanlar, ar›
kan olgusunu ortadan kald›rm›fllard›r. Birbirlerine yaklaflarak,
birbirlerini severek kald›rm›fllard›r. Bu nedenle günümüzde ›rk
ar›l›¤›ndan, üstün ›rktan, üstün insandan söz etmek olanaks›z-
d›r.

Ça¤›m›zda ›rkç›l›k, bilimsel yönden de savunulamaz. Adalet,
kardefllik, insanl›k, sevgi ve eflitlik gibi uygarl›¤›n yaratt›¤› de¤er-
ler, ›rkç›l›¤› ilkel bir konuma itmifltir. Ama ço¤ulcu bir dünyada
nas›l ""YYeennii OOssmmaannll››llaarr”” türediyse, ""YYeennii FFaaflfliissttlleerr"" de ortaya
ç›kacakt›r. Ç›km›flt›r da... Avrupa'n›n ortas›nda Yeni Faflistler ›rk-
ç›l›¤› yeniden canland›rmaya çal›flmakta, birçok yerde ise ""eettnniikk
tteemmiizzlliikk"" yapmaya kalk›flan devletler kendi soyundan ve dinin-
den olmayanlar› yok etmek istemektedir. Bu giriflimler flimdilik
güçlükle durdurulabilmektedir. Bu gibi davran›fllar insanl›¤›n yüz
karas›d›r.

Ümmetçilik de özdefl çizgidedir ve fleriat devletini amaçlar.
Ümmetçilik. insan haklar› düflüncesine yabanc›d›r. Kendi dinin-
den olmayan inanç sahiplerinin düflman›d›r, fleriatç› ve ümmet-
çi, inanç aflamas›n› geçememifltir ve geçemez de. ‹nanç, bir ba-
k›ma sevgi demektir. Ama yaln›z sevgi hiçbir fley de¤ildir. Bafll›
bafl›na sevgi duygusal bir kavramd›r, önemli olan düflünerek, bi-
lerek, alg›layarak sevmektir. Bofl inançlardan kurtulmakt›r. Bu ol-
gunluk ancak laik ve bilimsel düflünceyi benimsemekle elde edi-
lebilir. Aksi takdirde büyük Atatürk'ün dedi¤i gibi. ""‹‹nnssaannll››kkttaa ddiinn
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dduuyygguussuu vvee bbiillggiissii,, hheerr ttüürrllüü bbooflfl iinnaannççllaarrddaann ss››yyrr››llaarraakk ggeerr--
ççeekk bbiilliimm vvee tteekknnii¤¤iinn ››flfl››¤¤››nnddaa aayydd››nnllaann››nnccaayyaa ddee¤¤iinn,, ddiinn
ooyyuunnuu aakkttöörrlleerriinnee hheerr yyaarrddee rraassttllaannaaccaakktt››rr..""

Tüm bu ba¤nazl›klardan kurtulman›n yolu, Atatürkçü laikli¤i,
Atatürkçü milliyetçili¤i ve Atatürkçü düflünceyi benimsemektir.
Çünkü Atatürk ulusçulu¤u, hangi kökenden gelirse gelsin, hangi
inançtan olursa olsun, tüm insanlar› kardefl sayan bir ulusçuluk-
tur. Anadolu topraklar›nda ve Türkiye co¤rafya bütününde ""aann--
nneemm EErrmmeennii,, bbaabbaamm ÇÇeerrkkeezz,, aammaa bbeenn TTüürrkküümm"" diyen milyon-
larca insan yaflamaktad›r. Çerkez, Laz, Rum, Ermeni, Kürt,
Türk, özdefl kültürün yaratt›¤› parçalard›r. Anadolu'da çeflitli et-
nik gruplar yaflamaktad›r. Böylesine bir çeflitlilik, Anadolu uygar-
l›¤›n›n, Anadolu kültürünün zenginli¤idir. Bu zenginli¤in de¤erini
anlayamaz ve alg›layamazsak, Anadolu insan›n› bar›fl ve mutlu-
lu¤a hiçbir zaman ulaflt›ramay›z. De¤iflik kökenli vatandafllar›n
varl›¤›n› yads›yarak, yasak üstüne yasaklar getirmekle de iflin
içinden ç›kamay›z.

Unutmayal›m ki Türkiye'nin s›n›rlar› ""UUlluussaall AAnntt""la çizilmifltir.
Ve bu ant, günümüzde de geçerlidir. Bu and› çi¤neyip vatan› böl-
mek isteyenler, büyük ço¤unlu¤un yan›nda bir avuç kiflidir. Bun-
lar›, eski ça¤lardaki egemenlik peflinde koflan aymazlara benze-
tebiliriz. Ço¤unluk, Anadolu gerçe¤ini ve Türk sözcü¤ünü benim-
semifltir. Bu ba¤lamda ulus haklar›yla insan haklar› birleflmekte-
dir. Türk sözcü¤ü, bu topraklar üstünde yaflayan ve kardefllik
duygusunu paylaflan insanlar›n ortak ad› haline gelmifltir. Bu
gerçe¤i yads›mak, Anadolu gerçe¤ini, uygarl›¤›, ça¤dafll›¤›, in-
sanl›¤› ve insan haklar›n› yads›mak demektir.

Gözden uzak tutmayal›m ki, yaflad›¤›m›z ça¤da insan hakla-
r›, ulus haklar›yla bütünleflmifltir. Ulus haklar›n› yads›mak insan
haklar›n› yads›mak, insan haklar›n› yads›mak da ulus haklar›n›
yads›mak anlam›na gelmektedir. Yaln›z kendi ç›karlar›n› düflü-
nen uluslar da insanl›¤›n ne oldu¤unu bilmeyen, kendi ç›karla-
r›ndan baflka bir fley düflünmeyen aymazlard›r. Günümüzün so-
runu, ulus haklar›yla insan haklar› aras›nda bir denge kurabil-
mek, bir uyum sa¤layabilmektir. Böylesine bir uyum insanlar›n
bar›fl içinde yaflamas› ve insanl›¤›n kurtuluflu demektir.
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ÇÇooccuukkllaarr›› ‹‹llggiilleennddiirreenn vvee AAiillee
MMaahhkkeemmeelleerriinniinn GGöörreevv AAllaann››nnaa
GGiirreenn HHuukkuukkii KKoonnuullaarr

n  MMeehhmmeett BBeeflfliirr AACCAABBEEYY**

(*) Yrd. Doç. Dr.,  DEÜ Hukuk Fakültesi  Medeni Hukuk Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

GG‹‹RR‹‹fifi

‹nsanl›k tarihine bakt›¤›m›zda, çocuklar›n korunmas› fikrinin
ve hak sujesi olarak kabul edilmelerinin çok eski olmad›¤›n› gör-
mekteyiz. RRoommaa HHuukkuukkuunnuunn iillkk ddeevviirrlleerriinnddee, aile babas›n›n
(pater familias’›n) hakimiyeti alt›ndaki aile evlatlar›n›n, köleler-
den çok farkl› bir konumda olmad›klar›n› görüyoruz. Bu dönem-
lerde aile evlad› hak sujesi olarak görülmedi¤i gibi; aile babas›,
hakimiyeti alt›ndaki aile evlad›n› aileden ç›kartabiliyor, köle gibi
satabiliyor, hatta öldürebiliyordu1. 

1)  ZZiiyyaa UUmmuurr: Roma Hukuku, Ders Notlar›, ‹stanbul-1987, s. 84 168, 174; ÖÖzz--
ccaann KKaarraaddeenniizz-- ÇÇeelleebbiiccaann: Roma Hukuku, (3. Bas›mdan T›pk› Bas›m) B.4,
Ankara-1986, s.158; PPaauull KKoosscchhaakkeerr// KKuuddrreett AAyyiitteerr: Modern Özel Hukuka
Girifl Olarak, Roma Özel Hukukunun Ana Hatlar›, ‹zmir-1993, 87, s. 298, 325;
fifiaakkiirr BBeerrkkii:: Roma Hukuku, Ankara-1949, s. 141, 143; CCaahhiitt OO¤¤uuzzoo¤¤lluu: Ro-
ma Hukuku, Ankara-1959, s. 18, 79, 81; SSaallvvaattoorree DDii MMaarrzzoo: Roma Hukuku,
(Beflinci Bas›dan Türkçe’ye çeviren Ziya Umur), ‹stanbul- 1954, s. 135-136,
146-148; RRiicchhaarrdd HHoonniigg: Roma Hukuku, (Türkçe’ye Çeviren: fiemseddin Ta-
lip), B.2, ‹stanbul-1938, s. 143, 158-159, 181; BBüülleenntt TTaahhiirroo¤¤lluu // BBeellggiinn EErr--
ddoo¤¤mmuuflfl: Roma Hukuku Dersleri, 3. Bas›, ‹stanbul-2003, s. 131-132; RRoonnaa
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CCeerrmmeenn HHuukkuukkuunnddaa,, bbaabbaann››nn ssaahhiipp oolldduu¤¤uu ""mmuunntt"" yyeettkkii--
ssii ddee, Roma Hukukunda aile babas›n›n (pater familias’›n), aile
evlad› üzerinde sahip oldu¤u yetkiye benzemekteydi2. Yine Arap
Yar›madas›nda, ‹slamiyet’ten önce, CCaahhiilliiyyee DDeevvrrii olarak ad-
land›r›lan dönemde; "k›z çocuklar›n›n" do¤ar do¤maz, diri diri
gömüldükleri, tarihçiler taraf›ndan kaydedilmektedir. Bunun gibi,
hemen bütün eski toplumlarda, çocuklar›n durumu, bu an›lanlar-
dan farkl› de¤ildi. Ancak zamanla, çocuklar›n da baz› haklara sa-
hip olduklar› fikri yerleflmifl ve çocuklara baz› haklar tan›nm›fl-
t›r3.

Fakat ""eevvlliilliikk dd››flfl››nnddaa ddoo¤¤aann ççooccuukkllaarr"" söz konusu oldu-
¤unda, bunlar›n da baz› haklara sahip olabilecekleri; hatta evli-
lik içinde do¤an çocuklarla, eflit haklara sahip olmalar› gerekti¤i
düflüncesi çok daha yenidir. Evlilik içinde do¤an çocuklar ile ev-
lilik d›fl›nda do¤an çocuklar aras›nda, tarih boyunca bütün top-
lumlarda ay›r›m yap›la gelmifl; evlilik d›fl›nda do¤an çocuklar, o
toplumda hakim olan ahlak anlay›fl›, adet, gelenek ve görenek-
lere göre de¤iflen, farkl› tepkilere maruz kalm›fllard›r. Bu tepkiler
toplumdan topluma de¤iflmesine ra¤men, her toplumda evlilik
d›fl› iliflkilere ve bu iliflkilerden do¤an çocuklara kötü gözle bak›l-
m›fl ve bunlar toplumun ay›b› olarak kabul edilmifllerdir4. 

Toplumun evlilik d›fl› birleflmeleri onaylamamas› ve bu birlefl-
meleri gayr› meflru olarak görmesi; bu iliflkilerin ürünü olan ço-
cuklar›n da damgalanmas› sonucunu do¤urmufltur. Yak›n geç-
mifle kadar bu çocuklar› nitelendirmek için kullan›lan ve halen

SSeerroozzaann:: Çocuk Hukuku, 2. Bas›, ‹stanbul-2005, s. 15, 16-17; MMeehhmmeett BBeeflfliirr
AAccaabbeeyy:: Soyba¤›, Kurulmas›, Genel Olarak Sonuçlar›, Özellikle Evlilik D›fl›
Çocuklar›n Mirasç›l›¤›, ‹zmir-2002, s. 41 vd.
2)  HHaannss--JJüürrggeenn BBeecckkeerr:: Die nichteheliche Lebensgemeischaft (Konkubinat)
in der Rechts-geschichte, (in: Die Nichteheliche Lebensgemeinschaft, Heraus-
gegeben im Auftrag der Joachim Jungius-Geselschaft der Wissenschaften von
Götz Landwehr), Göttingen-1978, s. 19-20; SScchhrreeiibbeerr,, CChhrriissttiiaannee: Die nichte-
heliche Lebensgemeischaft, 1.Aufl., München-1995, s. 4; HHaammddii YY››llmmaazz: Das
Problem der Unehelichkeit in der Schweiz und in der Türkei, insbesondere für
den Gesetzgeber, Bern-Frankfurd am Main-Las Vegas – 1980, s. 31-32; SSeerroo--
zzaann (Çocuk Hukuku), 17; Acabey, 55 vd.
3) SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 15 vd.
4) YY››llmmaazz, 23; Serozan (Çocuk Hukuku), 17,18; Acabey, 1
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baz› yerlerde veya belli kesimler taraf›ndan kullan›lmaya devam
edilen; "günah çocu¤u", "piç", "gayr› meflru çocuk", "gayr› sahih
nesepli çocuk" gibi nitelendirmeler, evlilik d›fl› do¤uma iliflkin de-
¤er yarg›s›n› yans›tmaktad›r5.

Eski toplumlardaki bu de¤er yarg›s›, evlilik d›fl›nda do¤an ço-
cuklar›n hukukî durumunun da ço¤u zaman son derece elverifl-
siz kalmas›na yol açm›flt›r. Evlilik d›fl›nda do¤an çocuklar›n, ev-
lilik içinde do¤an çocuklara göre, hukuken elveriflsiz b›rak›lma-
lar›n›n bir nedeni de; ""mmeeflflrruu aaiilleeyyii"" ve "meflru ailede do¤an ço-
cu¤u" koruma" düflüncesidir. Bat›da, 19. yüzy›l›n sonlar›nda ya-
p›lan kanunlaflt›rma hareketleriyle, evlilik d›fl› çocuklar›n hukukî
durumunda belli iyilefltirmeler yap›lm›fl; bununla birlikte meflru
aileyi ve meflru aileden do¤an çocu¤u koruma düflüncesi, 19.
Yüzy›l bat› hukukunda hakimiyetini sürdürmüfltür6. 

Ancak ‹‹kkiinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››nnddaann ssoonnrraa,, öözzeelllliikkllee 2200.. yyüüzzyy››--
ll››nn iikkiinnccii yyaarr››ss››nnddaa; evlilik d›fl› çocu¤u koruma fikri giderek güç-
lenmifl ve evlilik d›fl› bir iliflkiden dünyaya gelmekte hiçbir kaba-
hati bulunmayan masum çocu¤un, hukuk düzeni ve toplum tara-
f›ndan cezaland›r›lmas›n›n haks›z oldu¤u görüflü, giderek daha
çok savunucu kazanm›fl; evlilik içinde do¤up do¤mad›¤›na bak›l-
maks›z›n, çocu¤un ba¤›ms›z bir de¤er, bir insan olarak korun-
mas›; uulluussllaarraarraass›› bbeellggeelleerrddee vvee aannaayyaassaallaarrddaa yer almaya
bafllam›flt›r7.

Ülkemizde de, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlü¤e giren,
22.11.2001 tarih ve 4721 say›l› yeni Medenî Kanunla; Çocuk
Hukuku alan›nda reform niteli¤inde de¤ifliklikler yap›lm›fl ve da-
ha önce bir çok bat› ülkesinde oldu¤u gibi; evlilik içinde do¤an
çocuklar ile evlilik d›fl›nda do¤an çocuklar aras›ndaki ay›r›m bü-
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5) IInnggeebboorr SScchhwweennzzeerr:: Vom Status zur Realbeziehung, Familienrecht im
Wandel, Baden-Baden-1987, s. 225; Esin Örücü: Karfl›laflt›rmal› Hukukta Ev-
lilik D›fl› Do¤an Çocuklar›n Durumu, ‹st.Bar.Der., Y. 1991 / S. 7-9, s. 573; Aca-
bey, 1
6) AAddnnaann GGüürriizz:: "Evlilik D›fl› Birleflmeler ve Bu Birleflmelerden Do¤an Çocuk-
lar", Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine ‹ncelemeler, Ankara-1974, (Editörler:
Adnan Güriz ve Peter Benedict), s.94; Acabey, 1
7) GGüürriizz, 94; Y›lmaz, 23; Acabey, 1-2, 66 vd.
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yük oranda kald›r›larak, bütün çocuklar aç›s›ndan mümkün oldu-
¤unca ortak hükümler öngörülmüfltür8. 

Di¤er yandan, 9.1.2003 tarihli ve 4787 say›l› Aile Mahkeme-
lerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanun’la
(vesayete iliflkin ifller d›fl›nda)9 aile hukukundan do¤an dava ve
iflleri görmek üzere, Aile Mahkemeleri kurulmas› öngörülmüfltür
(Kanun 18 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanarak yü-
rürlü¤e girmifltir)10. fiimdi çal›flmam›z›n  konusu olan; Aile Mah-
kemelerinin görev alan›na giren, çocuklarla ilgili konulara geç-
meden önce; çocuklar› ilgilendiren konularda Aile Mahkemesi
hakiminin daima göz önünde bulundurmas› gereken ve ça¤dafl
Çocuk Hukukuna egemen olan üç ilkeye de¤inmek istiyorum.
Bunlardan ilki, ""ÇÇooccuukk  YYaarraarr››nn››nn ÖÖnncceellii¤¤ii"" ilkesi; ikincisi, ""ÇÇoo--
ccuu¤¤uunn KKeennddiissiiyyllee ‹‹llggiillii ‹‹flfllleerrddee SSöözz HHaakkkk››nnaa SSaahhiipp OOllmmaass››"" il-
kesi ve sonuncusu ""ÇÇooccuu¤¤uunn MMüümmkküünn OOlldduu¤¤uunnccaa AAnnaa--BBaa--
bbaass››nn›› BBiillmmee vvee OOnnllaarr TTaarraaff››nnddaann BBaakk››ll››pp GGöözzeettiillmmee HHaakkkk››nnaa
SSaayygg››"" ilkesidir11. Bu ilkelerin esas itibariyle kayna¤›; çocuklar›n
""MMaaggnnaa CCaarrttaa""s› olarak an›lan, 11998899 ttaarriihhllii ÇÇooccuukk HHaakkllaarr››
SSöözzlleeflflmmeessii’dir12.

Birleflmifl Milletler Genel Kurulunda, 20 Kas›m 1989 tarihinde
oybirli¤iyle kabul edilen Çocuk Haklar› Sözleflmesi; Türkiye tara-
f›ndan 14.09.1990 tarihinde imzalanm›fl ve 23.12.1994 tarihinde
onaylanm›flt›r. Onama Karar›n›n 27.1.1995 tarihli Resmi Gaze-

8)  AAccaabbeeyy, 3-4, 105-106, 197-200, 278 vd.; TTuurrgguutt AAkk››nnttüürrkk: Türk Medeni
Hukuku, C.2, Aile Hukuku, 6.5, ‹stanbul-2002, s.311 vd.
9) 14.04.2004 tarih ve 5133 say›l› Kanunla (RG. T. 20/04/2004, S. 25439), ve-
sayet iflleri Aile Mahkemelerinin görev alan› d›fl›na ç›kar›lm›flt›r. Bu konuya ça-
l›flmam›z›n sonunda yeniden de¤inece¤iz. 
10)  Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. SSeellmmaa BBaakktt››rr, Aile Mahkemeleri, Anka-
ra – 2003; AAllii KKaarraaggüüllmmeezz// SSaammii SSeezzaaii UUrraall,, Aç›klamal› Aile Mahkemelerinin
Kurulufl, Görev ve Yarg›lama Usulleri Kanunu, Ankara-2003
11)  Bu ilkeler ve di¤er baz› temel ilke ve haklar için bkz. Stephan Wolf: Die
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das
schweizerische Kindesrecht, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins,
Nr.1998/2, s.118 vd.;  Serozan (Çocuk Hukuku), 51 vd.
12)  TTeekkiinn AAkk››llll››oo¤¤lluu:: Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, AÜ. SBF. ‹nsan Hak-
lar› Merkezi Yay›nlar› No: 13, Andlaflmalar Dizisi No: 1, Ankara- 1995, s. 1; SSuu--
aatt BBaallllaarr: Çocuk Haklar›, ‹stanbul-1998, s. 65; Serozan (Çocuk Hukuku), 49;
Acabey, 70



HAKEML‹ MAKALE

tede yay›nlanmas› ile bu tarihte yürürlü¤e konulmufl olan Söz-
leflme, kkaannuunn ggüüccüü kazanm›flt›r13. 

Hatta usulüne uygun yürürlü¤e konulmufl sözleflmelere karfl›
Anayasaya ayk›r›l›k iddias›yla Anayasa Mahkemesine gidileme-
di¤inden (Anayasa m.90/f.son), uluslararas› sözleflmelerin ka-
nundan daha üstün oldu¤u da ö¤retide savunulmaktad›r. Anaya-
sa m.90./f.son hükmünde, 7.5.2004 tarihinde yap›lan de¤ifliklik-
le, tteemmeell hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerree iilliiflflkkiinn oollaann uulluussllaarraarraass››
ssöözzlleeflflmmeelleerr yönünden, bu görüfl daha sa¤lar bir dayanak bul-
mufltur. Sözü geçen f›kra hükmüne flu cümle eklenmifltir: "Usu-
lüne göre yürürlü¤e konulmufl  temel hak ve özgürlüklere iliflkin
milletleraras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hü-
kümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletle-
raras› andlaflma hükümleri esas al›n›r". 1989 tarihli Çocuk Hak-
lar› Sözleflmesi de, çocuklar yönünden temel hak ve özgürlükle-
ri düzenledi¤i için14, kan›m›zca kanunlardan üstün say›lmal› ve
kanunlar›n ayn› konuda sözleflmeden farkl› hükümler içermesi
durumunda; kanun hükmü de¤il, sözleflme hükmü uygulanmal›-
d›r. Fakat bunun mümkün olabilmesi için, sözleflmede öngörülen
kurallar›n, ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤rruuyyaa uuyygguullaannaabbiillmmee ggüüccüünnee ssaahhiipp
((sseellff eexxeeccuuttiinngg ppoowweerr)) kkuurraallllaarr oollmmaass›› gerekir15. 

Uluslararas› sözleflmelerde düzenlenmifl olan bir hükmün, iç
hukukta do¤rudan uygulanabilir bir hüküm oldu¤unu kabul ede-
bilmek için; hükmün içerik olarak, bir Karara dayanak olabilecek
ölçüde aç›k ve somut olmas› gerekir. Bir mahkemede ilgililer, an-
cak bu flekilde somut kaleme al›nm›fl hükümleri taleplerine da-

9922

Mehmet Beflir ACABEY

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

13)  Sözleflme hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. WWoollff, 113 vd.; AAkk››llll››oo¤¤lluu,
1 vd.; SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 49 vd.; Ballar, 61 vd.; AAllii NNaaiimm ‹‹nnaann: Çocu-
¤un Korunmas›nda Medenî Kanunumuzun ‹lkeleri ve Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflmede Hak Gruplar›, ‹Ü. Cumhuriyet’in 75. Y›l› Arma¤an›, ‹stanbul-1999,
s.714 vd.; MMeeddiihhaa AAkkaarrssllaann:: Anahatlar›yla Çocuk Haklar› ve Çocuk haklar›
Mevzuat›, ‹stanbul-1998, s.37 vd.; RRoonnaa SSeerroozzaann: Çocu¤un Kifli Varl›¤›n›n Ai-
le Hukuku Alan›nda Korunmas›nda Yetersizlikler, Prof.Dr. KKeennaann TTuunnççoommaa¤¤’’a
Arma¤an, ‹stanbul-1997, s. 383 vd.
14)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 46-47, 53; Ballar, 65; Ak›ll›o¤lu, 1.
15)  WWoollff, 129-131; SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 47-49, 50;  krfl. AAkk››llll››oo¤¤lluu, 14-
15,16.



HAKEML‹ MAKALE Mehmet Beflir ACABEY

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066 9933

yanak yapabilir ve ilgili makamlar da ancak bu tür somut ve aç›k
hükümleri kararlar›na esas alabilirler16. Fakat Çocuk Haklar›
Sözleflmesinin do¤rudan uygulanma gücü olmayan hükümleri
de, sadece politik ya da ahlaki aç›dan iyiniyet aç›klamas›ndan
ibaret hükümler olmay›p; ihlali Taraf devletlerin uluslararas› so-
rumlulu¤unu do¤uracak yükümlülükleri içeren hükümlerdir. Di-
¤er yandan bu hükümler, t›pk› do¤rudan uygulanabilen hüküm-
ler gibi, ulusal hukuk kurallar› yorumlan›rken dikkate al›nmal›-
d›r17. Bir baflka deyiflle iç hukuk kurallar› yorumlan›rken, bu söz-
leflmede öngörülen hükümlere uygun düflecek flekilde yorum
yap›lmal›; sözleflmede çocuklar lehine öngörülmüfl düzenleme-
lere ayk›r› yorum yapmaktan kaç›n›lmal›d›r. 

Wolf’e göre örne¤in, Klasik Hak ve Özgürlüklerden, Çocuk
Haklar› Sözleflmesinde yer alanlar do¤rudan uygulanabilir hak-
lar olarak kabul edilmelidir18.

Fakat buna karfl›l›k örne¤in, Sözleflmenin 4. maddesinde; ta-
raf devletlerin, sözleflmeyle tan›nan haklar›n uygulanmas› ama-
c›yla her türlü yasal, idari ve di¤er önlemleri almakla yükümlü ol-
duklar› belirtilmifl; fakat bu haklardan ekonomik, sosyal ve kültü-
rel hak niteli¤inde olanlara iliflkin al›nacak tedbirlerin, Taraf dev-
letlerin eldeki kaynaklar›n› olabildi¤ince genifl tutarak, gerekirse
uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde al›naca¤› ifade edilmifltir. Bu
hükmü yorumlayan Wolf, ekonomik, sosyal ve kültürel hak nite-
li¤inde olan haklar›n böylece nisbilefltirildi¤ini ve bunlar›n haya-
ta geçirilmesinin Taraf Devletlerin eldeki kaynaklar› (olanaklar›)
ve uluslararas› iflbirli¤i sonucu elde edecekleri kaynaklarla s›n›r-
l› oldu¤unu belirtmektedir19. 

II-- ÇÇOOCCUUKK HHUUKKUUKKUUNNAA EEGGEEMMEENN OOLLAANN BBAAZZII ‹‹LLKKEELLEERR

11-- ÇÇooccuukk  YYaarraarr››nn››nn ÖÖnncceellii¤¤ii ‹‹llkkeessii

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin 33.. mmaaddddeessiinnddee; "Kamusal ya

16)  WWoollff, 130-131 ve 130 dpn. 60 da an›lan (BGE 122 II 237 E. 4a say›l›)  Fe-
deral Mahkeme Karar›.
17)  WWoollff, 131
18)  WWoollff, 131
19)  WWoollff, 121, 125
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da özel sosyal yard›m kurulufllar›, mahkemeler, idari makamlar
veya yasama organlar› taraf›ndan yap›lan ve çocuklar› ilgilendi-
ren bütün faaliyetlerde, çocu¤un yarar› temel düflünceyi olufltu-
rur" hükmü yer almaktad›r (ÇHS. m.3/b.1). Ak›ll›o¤lu, resmi çe-
virideki vurgunun yeterli olmad›¤›n›; ‹ngilizce metinde, (bütün fa-
aliyetlerde) "çocuk için en iyi olan›n ilk önce düflünülmesinin (ya
da bu fikre öncelik verilmesinin)" vurguland›¤›n› ifade etmekte-
dir20.

Sözleflmenin 1188.. mmaaddddeessiinnddee de flu hüküm yer almaktad›r:
"Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesinde ve geliflmesinin sa¤-
lanmas›nda, ana-baban›n birlikte sorumluluk tafl›d›klar› ilkesinin
tan›nmas› için her türlü çabay› gösterir. Çocu¤un yetifltirilmesi
ve gelifltirilmesi sorumlulu¤u ilk önce ana-babaya ya da durum
gerektiriyorsa yasal vasilere düfler. Bu kifliler her fleyden önce
çocu¤un yüksek yarar›n› gözönünde tutarak hareket ederler"
(ÇHS. m.18/b.1). Görüldü¤ü üzere bu hükümde de, çocu¤un üs-
tün yarar›n›n dikkate al›naca¤›, ana-baba ve vasiler aç›s›ndan
ifade edilmifltir.

Ballar’a göre, sözleflmede gözetilen temel ilke, çocu¤un yük-
sek yarar›n›n gözetilmesidir; bu ilke her durumda ve her zaman
dikkate al›nacak temel hususu oluflturur21. 

Serozan’a göre ise; ‹dare Hukukunda "kamu yarar›" neyse,
Çocuk Hukukunda da "çocuk yarar›" odur; bir baflka deyiflle, na-
s›l kamu yarar› ‹dare Hukukuna damgas›n› basm›flsa, çocuk ya-
rar› da Çocuk Hukukuna damgas›n› basar22. 

Wolf’e göre de, "çocuk yarar›n›n gözetilmesi" sözleflmenin
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20)  AAkk››llll››oo¤¤lluu, 6 
21)  BBaallllaarr, 67
22)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 65;  çocuk yarar› kavram› hakk›nda daha ay-
r›nt›l› bilgi için bkz. MMiicchhaaeell CCooeesstteerr: Das Kindeswohl als Rechtsbegriff,
Frankfurt am Main-1983; AAnnnnaa FFrreeuudd// JJoosseepphh GGoollddsstteeiinn// AAllbbeerrtt JJ.. SSoollnniitt//
SSoonnjjaa GGoollddsstteeiinn: Das Wohl des Kindes,  1988; Thomas Köster: Sorgerecht
und Kindeswohl, Frankfurt- 1997; HHaarrrryy DDeetttteennbboorrnn : Kindeswohl und Kindes-
wille, München -2001; SSaannddrraa FFiinnkk: Die Verwirklichung des Kindeswohls im
Sorgerecht für nichtverheiratete Eltern, Frankfurt- 2004; AAnnddrreeaass BBrraauucchhllii :
Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, 1982;  RRoollaanndd KKooeecchheell : Kindes-
wohl in gerichtlichen Verfahren, 1995; WWoollff, 118 vd.  
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öngördü¤ü yol gösterici bir yorum ilkesi olup; bu ilkenin çocu¤u
ilgilendiren bütün alanlarda ve bütün ilgililer taraf›ndan öncelikle
dikkate al›nmas› gerekir. Buna göre, çocuklar› ilgilendiren bütün
tedbir ve kararda, "çocuk yarar›n›n gözetilmesi" ilkesi, genel bir
ilke olarak ölçü al›nacakt›r23. 

O halde gerek çocu¤un yasal temsilcisi olarak ana-baba ya
da vasi, gerekse önüne gelen davalarda Aile Mahkemesi haki-
mi; çocukla ilgili kararlarda çocu¤un üstün yarar›n› gözönünde
bulunduracaklard›r. Aile Mahkemesi hakimi, çocuk yarar›n›n,
baflkas›n›n haklar›yla çat›flt›¤› durumlarda, çocu¤un yarar›na
özel bir a¤›rl›k verecek; onun haklar›n› daha çok gözetecektir24. 

Özellikle velayetin yürütülmesinde, çocu¤u temsil yetkisinin
kapsam›n›n belirlenmesinde, velayetin anne ya da babadan bi-
rine verilmesinin gerekti¤i durumlarda, velayetin kötüye kullan›l-
mas› nedeniyle anne veya babadan ya da her ikisinden al›nma-
s›nda, çocukla kiflisel iliflki kurulmas›nda, evlat edinmede, soy-
ba¤› uyuflmazl›klar›nda, yapay döllemenin ortaya ç›kard›¤› hu-
kuki uyuflmazl›klar›n çözümünde, evlilik birli¤inin korunmas› çer-
çevesinde veya boflanma ya da butlan davalar› s›ras›nda çocuk-
lar› ilgilendiren tedbir niteli¤indeki kararlarda ve çocu¤u ilgilendi-
ren bütün di¤er konularda çocu¤un üstün yarar› en önemli kriter
olmal›d›r25. 

Fakat flu husus da vurgulanmal›d›r ki; çocuk yarar›, çocu¤u il-
gilendiren her türlü tedbir ve kararda dikkate al›nacak ve önce-
likle gözetilecek bir husus olmakla birlikte; al›nacak tedbir ve ka-
rarlarda velayet hakk›na sahip anne-baban›n ve devletin de ç›-
karlar›n›n da göz önünde bulundurulmas›na engel de¤ildir. Bir
baflka deyiflle, çocuklar› ilgilendiren her türlü tedbir ve kararda
"çocuk yarar›" dikkate al›nmal› ve öncelikle gözetilmeli; fakat ve-
layet hakk›na sahip anne-baban›n ve devletin de ç›karlar› gözar-
d› edilmemelidir26. Korunmaya de¤er oldu¤u ölçüde, bu ç›karlar

23)  WWoollff, 119, 132
24)  Krfl. WWoollff, 118-119;  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 66-67
25)  Krfl. SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 66
26)  WWoollff, 119
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da gözetilmeye çal›fl›lmal› ve mümkün oldu¤unca bunlar ile ço-
cuk yarar› aras›nda hakkaniyete uygun bir denge kurulmaya ça-
l›fl›lmal›d›r. Fakat bu denge kurulurken de "çocuk yarar›"na özel
bir a¤›rl›k verilmelidir.

22-- ÇÇooccuu¤¤uunn KKeennddiissiiyyllee ‹‹llggiillii ‹‹flfllleerrddee SSöözz HHaakkkk››nnaa SSaahhiipp
OOllmmaass›› ‹‹llkkeessii

Çocuk Haklar› Sözleflmesinin 1122.. mmaaddddeessiinnddee flu hüküm yer
almaktad›r: "1.Taraf Devletler, görüfllerini oluflturma yetene¤ine
sahip çocu¤un, kendisini ilgilendiren her konuda görüfllerini ser-
bestçe ifade etme hakk›n›, bu görüfllere, çocu¤un yafl› ve olgun-
luk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiy-
le tan›rlar.-2.Bu amaçla, çocu¤u etkileyen herhangi bir adli veya
idari kovuflturmada çocu¤un ya do¤rudan do¤ruya veya bir tem-
silci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi f›rsat›n›, ulusal
yasan›n usule iliflkin kurallar›na uygun olarak çocu¤a özellikle
sa¤larlar". Bu hükme göre, hem ailede çocu¤u ilgilendiren konu-
larda karar al›n›rken, hem de çocu¤u ilgilendiren her türlü adli ya
da idari kovuflturmada, bbeellllii bbiirr ddüüflflüünnsseell oollgguunnlluu¤¤aa ggeellmmiiflfl
ççooccuukkllaarr››nn uygun bir flekilde dinlenerek görüfllerinin al›nmas›
gerekir. 

4721 say›l› yeni MMeeddeennii KKaannuunnuummuuzzuunn, Velayet Hakk›n›n
kapsam›na iliflkin olan 333399.. mmaaddddeessiinniinn 33.. ff››kkrraass››nnddaa da; "Ana
ve baba, olgunlu¤u ölçüsünde çocu¤a hayat›n› düzenleme ola-
na¤› tan›rlar;önemli konularda olabildi¤ince onun düflüncesini
göz önünde tutarlar" hükmüne yer verilmifltir. Vesayet alt›ndaki-
ler aç›s›ndan da benzer bir hüküm, Medeni Kanunun 450. mad-
desinde yer alm›flt›r.

Demokratik kat›l›m, toplumun temeli ve çekirde¤i olan ailede
bafllamal›d›r. Demokrasi bir yönetim biçimi olmas›n›n yan›nda,
bir yaflam biçimidir de ayn› zamanda. Bireyleri demokrasiyi
özümsemifl, demokratik bir kafa yap›s›na, dünya görüflüne ve
yaflam tarz›na sahip bir toplumda, ancak (bir yönetim biçimi ola-
rak) Demokrasi yeflerebilir ve geliflir. Bu nedenle demokratik ka-
t›l›m› aile de bafllatmak ve kendilerini ilgilendiren konularda ço-
cuklara da söz hakk› tan›mak bu aç›dan da önemlidir. 
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Serozan’›n da ifade etti¤i gibi; demokratik, eflitlikçi, kat›l›mc›
bir aile ortam›nda yetiflen çocuk, ilerde bir yetiflkin olarak top-
lumsal yaflamda, demokrasinin en sa¤lam güvencesi olur27.

Çocu¤un demokratik kat›l›m hakk› iki türlü yaflama geçirilir:
Çocu¤u ilgilendiren kararlarda ""ggöörrüüflflüünnüünn"" al›nmas› ((ppaarrttiissii--
ppaassyyoonn)) ve kiflilik hakk›n› do¤rudan ilgilendiren konularda (kifli-
sel de¤erlerle ilgili olan tasarruflarda) "olurunun" al›nmas› ((kkoo--
ooppeerraassyyoonn))28. fiüphesiz kendisini ilgilendiren konularda ister
görüflünün al›nmas› fleklinde, isterse olurunun al›nmas› fleklin-
de olsun, ççooccuu¤¤uunn kkaatt››ll››mm hhaakkkk››nn››nn yyaaflflaammaa ggeeççiirriilleebbiillmmeessii
iiççiinn;; ggöörrüüflfllleerriinnii sseerrbbeessttççee oolluuflflttuurraabbiilleecceekk ddüüflflüünnsseell oollgguunn--
lluu¤¤aa ssaahhiipp oollmmaass›› gerekir. Görüfllerini serbestçe oluflturacak ol-
gunlu¤a sahip oldu¤u ölçüde, bir baflka deyiflle çocu¤un yafl ve
olgunluk düzeyiyle uyumlu olarak, çocu¤un görüflleri dikkate
al›nmal›d›r29.

Çocuk Haklar› Sözleflmesinin yukar›da an›lan 12. maddesin-
de, AAddllii vvee iiddaarrii kkoovvuuflflttuurrmmaallaarrddaa da, kendisini ilgilendiren ko-
nularda çocu¤un görüflünün al›nmas› gereklili¤i hükme ba¤lan-
m›flt›r. Sözü geçen hükümde, çocu¤un ya do¤rudan do¤ruya ya
da temsilcisi veya uygun bir makam arac›l›¤›yla dinlenmesinin,
ulusal yasan›n usule iliflkin kurallar›na uygun olarak gereklefltiri-
lece¤i öngörülmüfltür. Fakat ne Medeni Kanunumuzda, ne Me-
deni Usul Yasam›zda, ne de 4787 say›l› Aile Mahkemelerinin
Kurulufl, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanunda, kendile-
rini ilgilendiren konularda, çocuklar›n Mahkeme taraf›ndan din-
lenmesini öngören bir düzenleme yer alm›flt›r. Bu durum karfl›-
s›nda acaba Aile Mahkemesi hakimi, çocuklar› ilgilendiren bir
konuda; örne¤in velayetin boflanan efllerden hangisine verilece-
¤i konusunda karar verirken, ÇÇooccuukk HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmeessiinnii ddaa--
yyaannaakk aallaarraakk, görüflünü serbestçe oluflturacak olgunlukta olan
çocuklar›n görüflünü almak üzere dinleyebilir mi? 

‹sviçre’de Federal Mahkeme, kendilerini ilgilendiren konular-

27)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 54, 68.
28)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 68-69
29)  Krfl. WWoollff, 126-127; BBaallllaarr, 68; Akarslan, 39
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da çocuklar›n dinlenmesini öngören yasal de¤ifliklik (ZGB.
Art.144, Art.314/1) yap›lmadan önce, boflanma durumunda  ve-
layetin efllerden hangisine verilece¤i konusunda verdi¤i bir ka-
rarda; do¤rudan do¤ruya Çocuk Haklar› sözleflmesini dayana-
rak, çocuklar›n uygun bir flekilde dinlenmesine hükmetmifltir30. 

Bizim Hukukumuzda da, yap›lacak bir yasa de¤iflikli¤iyle bu
husus aç›k bir flekilde düzenlenmelidir. Ancak düzenleme yap›-
lana kadar, bir kanun gücünde olan Çocuk Haklar› Sözleflmesi
esas al›narak, kendilerini ilgilendiren konularda çocuklar, ggeerreekk--
ttii¤¤iinnddee ((öörrnnee¤¤iinn,, ppeeddaaggoogg,, ççooccuukk ggeelliiflfliimm uuzzmmaann››,, ppssiikkoolloogg
ggiibbii))  uuzzmmaannllaarrddaann ddaa yyaarrdd››mm aallaarraakk, usulüne uygun bir flekil-
de Aile Mahkemelerinde dinlenmelidir. Aile Hukukundan kaynak-
lanan davalarda geçerli olan, ""rreesseenn aarraaflfltt››rrmmaa iillkkeessii"" çerçeve-
sinde de hakim, bu yetkiye sahiptir31. 

Uygulamada boflanma davalar›nda velayetin anne ya da ba-
baya verilmesi konusunda, belli bir yafltaki çocuklar›n görüflü-
nün al›nd›¤› görülmektedir. Fakat sadece bu konuda de¤il; ççoo--
ccuu¤¤uu ddoo¤¤rruuddaann yyaa ddaa ddoollaayyll›› oollaarraakk iillggiilleennddiirreenn bbüüttüünn kkoonnuu--
llaarrddaa görüflünün usulüne uygun flekilde al›nmas› gerekir.

33-- ÇÇooccuu¤¤uunn AAnnaa--BBaabbaass››nn›› BBiillmmee vvee OOnnllaarr TTaarraaff››nnddaann BBaa--
kk››ll››pp GGöözzeettiillmmee HHaakkkk››nnaa SSaayygg›› ‹‹llkkeessii

Bu ilkenin iki yönü olup, Çocuk Haklar› Sözleflmesinin de¤i-
flik maddelerinde güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu ilke bbiirr yyöönnüüyyllee,
çocu¤un mümkün oldu¤u ölçüde ana-babas›n›, genetik kökeni-
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30) BBeerrnnhhaarrdd SScchhnnyyddeerr:: Die ZGB-Revision 1998/2000, Personenstand,
Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, (Suplement zu Tuor / Schnyder/
Schmid, Das Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 11. Auflage), Zürich – 1999, s.
90-91; ‹sviçre Hukukunda, boflanmada velayetin efllerden birine verilmesi du-
rumunda, çocu¤un dinlenmesine iliflkin getirilen yeni düzenleme hakk›nda bkz.
HHeeiinnzz HHaauusshheeeerr// TThhoommaass GGeeiisseerr//EEsstthheerr KKoobbeell: Das Eherecht des Schwe-
izerischen Zivilgesetzbuches, Bern-2000, s.126; çocuklar›n korunmas›na yö-
nelik kararlarda çocu¤un dinlenmesine iliflkin düzenleme hakk›nda bkz. Cyril
Hegnauer: Grundriss des Kindesrecht, 5. Auflage, Bern-1999, s.224; yasal dü-
zenleme yap›lmadan önce bu konudaki tart›flmalar için bkz. WWoollff, 146-149.
31)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 69, 294; ‹sviçre Hukukunda buna yönelik yasal
de¤ifliklik yap›lmadan önceki döneme iliflkin olarak ayn› görüflte, Wolf, 148-
149.



HAKEML‹ MAKALE Mehmet Beflir ACABEY

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066 9999

ni bilme hakk›n› içerirken; ddii¤¤eerr yyöönnddeenn,, ççooccuu¤¤uunn mmüümmkküünn
oolldduu¤¤uunnccaa aannaa,, bbaabbaann››nn hheerr iikkiissii ttaarraaff››nnddaann yyeettiiflflttiirriillmmeessii,,
oonnllaarr ttaarraaff››nnddaann bbaakk››ll››pp ggöözzeettiillmmeessii (çocu¤un üstün yarar› ak-
sini gerektirmedikçe, anne ya da babadan veya her ikisinden ve-
layetin al›nmamas›, velayetin anne ve/veya babadan al›nmas›-
n›n en son çare olarak ve ancak zorunlu durumlarda düflünül-
mesi); velayetin ana-babadan sadece birine verildi¤i durumlarda
ise, velayet kendisine b›rak›lmam›fl olan anne ya da babas›yla
görüflebilmesi, onlarla kkiiflfliisseell iilliiflflkkii kkuurraabbiillmmeessii hakk›n› da içe-
rir. Anne ve/veya baban›n çocukla kiflisel iliflki kurma hakk›; ço-
cu¤un üstün yarar› aksini gerektirmedikçe tan›nmal›d›r32. Çünkü
anne ve/veya babas›yla kiflisel iliflki kurma hakk› iki yönlü olup,
çocuk yönünden de bir hak oluflturur; sadece anne ve baban›n
bir hakk› olarak görülemez. 

Çocuk Haklar› Sözleflmesinin 77.. mmaaddddeessiinnddee; "Çocuk do-
¤umdan sora derhal nüfus kütü¤üne kaydedilecek ve do¤umdan
itibaren bir isim hakk›na, bir vatandafll›k kazanma hakk›na ve
mümkün oldu¤u ölçüde ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan
bak›lma hakk›na sahip olacakt›r"(ÇHS. M.7/b1) denilmektedir.
Sözleflmenin 8. maddesinde de, çocu¤un kimli¤inin (tabiiyeti, is-
mi, aile ba¤lar› vb.) bütün unsurlar›yla korunmas›n› emreden bir
düzenleme yer alm›flt›r.

Sözleflmenin 99.. mmaaddddeessiinnddee de flu hükümlere yer verilmifltir:
"1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve tem-
yiz yolu aç›k olarak, ayr›l›¤›n çocu¤un yüksek yarar›na oldu¤u
yolunda karar vermedikçe; Taraf Devletler, çocu¤un ana-baba-
s›ndan, onlar›n r›zas› d›fl›nda ayr›lmamas›n› güvence alt›na al›r-
lar. Ancak, ana-babas› taraf›ndan çocu¤un kötü muameleye ma-
ruz b›rak›lmas› ya da ihmal edilmesi durumlar›nda da ana-baba-
n›n birbirinden ayr› yaflamas› nedeniyle, çocu¤un ikametgah›n›n
belirlenmesi amac›yla karara var›lmas› gerekti¤inde, bu tür ayr›-
l›k karar› verilebilir. …-3. Taraf Devletler, ana-babas›ndan veya
bunlardan birinden ayr›lmas›na karar verilen çocu¤un, kendi
yüksek yarar›na ayk›r› olmad›kça, ana babas›n›n ikisiyle de dü-

32)  Krfl. WWoollff, 121-122, 144-145
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zenli bir biçimde kiflisel iliflki kurma ve do¤rudan görüflme hak-
k›na sayg› gösterir" (ÇHS.m.9/f.1,3). Ayn› prensip, ana-babas›,
ayr› devletlerde oturan çocuklar aç›s›ndan, Sözleflmenin 10.
maddesinde tekrarlanm›flt›r.

Sözleflmenin 1188.. mmaaddddeessiinnddee ise flu hükümler yer almakta-
d›r: "-Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesinde ve geliflmesinin
sa¤lanmas›nda, ana-baban›n birlikte sorumluluk tafl›d›klar› ilke-
sinin tan›nmas› için her türlü çabay› gösterir. Çocu¤un yetifltiril-
mesi ve gelifltirilmesi sorumlulu¤u ilk önce ana-babaya ya da
durum gerektiriyorsa yasal vasilere düfler. Bu kifliler her fleyden
önce çocu¤un yüksek yarar›n› gözönünde tutarak hareket eder-
ler –Bu sözleflmede belirtilen haklar›n güvence alt›na al›nmas›
için Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesi konusundaki sorumlu-
luklar› kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durumlar›na uy-
gun yard›m yapar ve çocuklar›n bak›m› ile görevli kurulufllar›n,
faaliyetlerin ve hizmetlerin geliflmesini sa¤larlar" (ÇHS. m.18/b1,
b2).

Çocu¤un genetik kökenini bilme hakk›, özellikle evlat edinilen
veya sperm ya da yumurta hücresi ba¤›fl› sonucunda yapay döl-
leme yoluyla dünyaya gelen çocuklar aç›s›ndan bir problem ola-
rak ortaya ç›kabilmektedir. Genetik kökenini bilme hakk› Alman-
ya’da, Anayasa Mahkemesinin ve Federal Mahkemenin bir çok
karar›na konu olmufltur33.  

Çocu¤un, aannaa--bbaabbaann››nn hheerr iikkiissii ttaarraaff››nnddaann yyeettiiflflttiirriillmmeessii,,
bbaakk››ll››pp ggöözzeettiillmmeessii hakk› ise; çocu¤un mümkün oldu¤unca
ana-babas›ndan ayr›lmamas›,  ana, baban›n her ikisinin velaye-
ti alt›nda olmas›, velayetin her ikisi taraf›ndan birlikte kullan›lma-
s›, çocu¤un yarar› aç›s›ndan zorunlu olmad›kça velayetin ana ve
babadan al›nmamas›; çocu¤un bak›m ve gözetiminin ana-baba

33)  BVerG, Urteil von 31.1.1989- 1BvL 17/87 (Bkz. JZ-1989/7, s. 335 vd.); bu
konuda ö¤retideki görüfllerden baz›lar› için bkz. Helga Oberloskamp: Recht
auf Kenntnis der eigenen Abstammung, FuR. 1991/5, s. 263 vd.; Bernhard
Hassenstein: Der Wert der Kenntnis der eigenen genetischen Abstammung,
FamRZ. 1988, s. 120 vd.; Elisabeth Koch: Der Anspruch der Deszendente auf
Klärung der genetischen Abstammung- ein Paradigmawechsel im Abstam-
mungsrecht, FamRZ- 1990, s. 569 vd, 569 vd. 
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d›fl›nda üçüncü kiflilere ve kurumlara b›rak›lmamas›n› içerir34. 

Alman ve ‹sviçre Hukuklar›nda, bu ilkenin bir uzant›s› olarak;
eevvlliilliikk dd››flfl››nnddaa ddoo¤¤aann ççooccuukkllaarr vvee bbooflflaannaann aannaa--bbaabbaann››nn ççoo--
ccuukkllaarr›› yyöönnüünnddeenn; bu konuda ana–baban›n anlaflmas› ve bu-
nun çocu¤un yarar›na olmas› kofluluyla, vveellaayyeett hhaakkkk››nn››nn aannaa--
bbaabbaa ttaarraaff››nnddaann bbiirrlliikkttee kkuullllaann››llaabbiilleeccee¤¤ii kabul edilmifltir
(ZGB. Art.133/f.3, Art.298a; BGB n.F. §1626, §1626a)35. 

Medeni Kanunumuzda ise öyle bir imkan tan›nmam›flt›r. Ka-
n›m›zca yap›lacak yasal bir de¤ifliklikle, Medeni Kanunumuzda
da bu flekilde bir düzenleme yap›lmas› gerekir. Fakat bu düzen-
leme yap›lana kadar, Aile Mahkemesi hakimin sözü geçen SSöözz--
lleeflflmmee hhüükküümmlleerriinnii ddaayyaannaakk aallaarraakk, ana-babas› evli olmayan
ya da boflanm›fl olan çocuklar›n velayetinin anne ve baba tara-
f›ndan birlikte kullan›lmas›na hükmedebilece¤i görüflündeyiz36.
fiüphesiz bunun çocu¤un üstün yarar›na ayk›r› düflmemesi ve
anne baban›n bu konuda anlaflm›fl olmalar› hakim taraf›ndan ön
koflul olarak aranacakt›r. 

34)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 292; krfl. Wolf, 119,121-122; HHaakkkk›› ÖÖzzllüü: Türk
Medeni Hukukunda Velayetin Kald›r›lmas›, Ankara – 2002, s. 68 vd. 
35)  ‹sviçre hukukunda yap›lan yasal de¤ifliklik hakk›nda bkz. PPeetteerr BBrreeiittsscchh--
mmiidd:: BBaasslleerr Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Herausgeber von:
Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser), Zivilgesetzbuch I, Art.1-
456 ZGB, 2. Auflage, Basel-Genf-München-2002, s. 831 vd.;  Hausheer/Ge-
iser/Kobel, 124-125; Schnyder, 109-110; Hegnauer, 185 vd.; Ingebor Schwen-
zer: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Herausgeber von:
Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser), Zivilgesetzbuch I, Art.1-
456 ZGB, 2. Auflage, Basel-Genf-München-2002, s.1578 vd.; Alman Hukukun-
da, ana-baban›n velayet hakk›n› boflanmadan sonra da kural olarak birlikte sa-
hip olacaklar›, Alman Anayasa Mahkemesinin 1982 de verdi¤i karardan itiba-
ren kabul edilmekteydi. Bu hakk›n evlilik d›fl›nda do¤an çocu¤un ana-babas›-
na da tan›nmas›, 16.12.1997 tarihinde yap›lan (ve 1.7.1988 tarihinde yürürlü-
¤e giren) yasal de¤ifliklikle (Kindschaftsrechts-reformgesetz) olmufltur. Bu ko-
nuda bkz. Dieter Schwab/Thomas Wagenitz: Einführung in die Reformgeset-
ze, (in Familenrehtliche Gesetze, 3. Auflage, Bielefeld-1999), s.14 vd.; Jörg
Rogner: Familienrechtsreform-kommentar -FamRefK- (Dieter Bäumel/Werner
Bienwald/ Röse Häußermann/Jörg Hoffmann / Hans Ulrich Maurer/ Klaus Me-
yer-Stolte/ Susanne Sonnenfeld/ Peter Wax) Bielefeld-1998, s.260 vd., 274 vd. 
36)  AAccaabbeeyy, 285, 293; krfl. Serozan (Çocuk Hukuku), 47, 136-137; ‹sviçre
Medeni Kanununda, birlikte velayete iliflkin sözü geçen yasal de¤ifliklik yap›l-
madan önce, mahkemelerin, Çocuk Haklar› Sözleflmesini dayanak alarak bu
yönde karar verip veremeyeceklerine iliflkin tart›flmalar ve bu konuda de¤iflik
mahkemelerce farkl› yönlerde verilen kararlar için bkz. Wolf, 138-143.
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IIII-- EEVVLL‹‹LL‹‹KK HHUUKKUUKKUUNNDDAA ÇÇOOCCUUKKLLAARRII ‹‹LLGG‹‹LLEENNDD‹‹RREENN
KKAARRAARR vvee TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

11-- OOllaa¤¤aann EEvvlleennmmee YYaaflfl››nnaa GGeellmmeemmiiflfl ÇÇooccuukkllaarr››nn EEvvlleenn--
mmeessiinnee  MMaahhkkeemmeeccee ‹‹zziinn VVeerriillmmeessii

4721 say›l› yeni Medeni Kanunumuzda ola¤an evlenme yafl›
kad›n ve erkekler için onyedi olarak öngörülmüfl; fakat oollaa¤¤aa--
nnüüssttüü dduurruummllaarrddaa oonnaalltt›› yyaaflfl››nn›› ddoolldduurrmmuuflfl kiflilerin hakimin
izniyle evlenmelerine olanak tan›nm›flt›r (MK.m.124/f.2). Bu izni
verecek olan, Aile Mahkemesi hakimidir. Evlenmeye izin için
mahkemeye baflvurmak, kifliye s›k› flekilde ba¤l› bir hakk›n kul-
lan›lmas› niteli¤inde oldu¤undan, bizzat küçük taraf›ndan yap›l-
mal›d›r. Kendisine izin için baflvurulan Aile Mahkemesi hakimi,
evlenme için gerekli olan izni vermeden önce, oollaannaakk bbuulluunn--
dduukkççaa aannnnee--bbaabbaa vveeyyaa vvaassiiyyii ddiinnlleeyyeecceekk; yasan›n arad›¤›
önemli sebebin gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini ve eevvlliillii¤¤iinn kküü--
ççüü¤¤üünn yyaarraarr››nnaa oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn›› araflt›rd›ktan sonra ancak ge-
rekli izni verecektir (MK.m.124/f.2). Ola¤anüstü bir durum olma-
s›na ra¤men, flayet evlenme küçü¤ün yarar›na de¤ilse hakim,
baflvuruyu reddetmelidir37.

fiunu belirtelim ki, Medeni Kanunumuzda ola¤an evlenme
yafl›n›n onyedi ve ola¤anüstü durumlarda ise onalt› yafl olarak
öngörülmüfl olmas›, kan›m›zca Çocuk Haklar› Sözleflmesine ay-
k›r›l›k teflkil eder. Çünkü bu sözleflmeye göre, (daha erken yafl-
ta ergin olma durumu hariç) 18 yafl›n alt›ndaki kifliler, çocuk ola-
rak kabul edilmektedir (m.1). Bu nedenle kan›m›zca yap›lacak
yasal bir de¤ifliklikte, evlenme yafl› onsekiz olarak kabul edilme-
li ve ola¤anüstü durum olsa dahi, bu yafl›n alt›nda evlenmeye
izin verilmemelidir38. 

Nitekim ‹‹ssvviiççrree HHuukkuukkuunnddaa (7.11.1994 tarihinde yap›lan ve
1.1.1996 tarihinde yürürlü¤e giren yasal de¤ifliklikle) erginlik ya-

HAKEML‹ MAKALE

37)  BBaakktt››rr (Aile Mahkemeleri), 90-91; BBiillggee ÖÖzzttaann, Aile Hukuku, 5.Bas›, An-
kara-2004, s.107-108; AAyydd››nn ZZeevvkklliilleerr // MM.. BBeeflfliirr AAccaabbeeyy // EEmmrree GGöökkyyaayyllaa::
ZZeevvkklliilleerr Medeni Hukuk, Girifl, Bafllang›ç Hükümleri, Kifliler Hukuku, Aile Hu-
kuku, 6. Bas›, Ankara-2000, s.714-715
38)  Krfl. SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 118-119



fl› 18’e indirilmifl ve hem erkekler hem de kad›nlar için eevvlleennmmee
yyaaflfl›› eerrggiinnlliikkllee aayynn›› yyaaflfl,, yyaannii 1188 yyaaflfl››nn ttaammaammllaannmmaass› olarak
öngörülmüfltür. Ola¤anüstü durumlarda mahkemeden izin ala-
rak evlenme imkan› ise, yasadan ç›kar›lm›flt›r (bkz.ZGB.a.F. Art.
96/Abs.1; ZGB. n.F. Art. 14, Art. 94/Abs.1)39.

22-- YYaassaall TTeemmssiillcciilleerrii TTaarraaff››nnddaann EEvvlleennmmeelleerriinnee ‹‹zziinn VVeerriill--
mmeeyyeenn SS››nn››rrll›› EEhhlliiyyeettssiizzlleerriinn EEvvlleennmmeessiinnee ‹‹zziinn VVeerriillmmeessii

Medeni Kanunumuza göre, ola¤an evlenme yafl›na gelmifl,
fakat tam ehliyetli olmayan, ay›rt etme gücüne sahip küçük ve
k›s›tl›lar›n evlenmesi, yasal temsilcilerinin izin vermesine ba¤l›-
d›r (MK.m.126, m.127). Yasal temsilci, hakl› bir neden olmadan
izin vermekten kaç›n›yorsa, buna karfl› mahkemeye baflvurula-
bilir (MK.m.128). ‹zin vermeyen yasal temsilciye karfl› mahke-
meye baflvurulabilmesi, Çocuk Haklar› Sözleflmesinin m. 14/b2
hükmüne ayk›r› bir düzenleme olarak görülmemektedir40. Ken-
disine s›n›rl› ehliyetsiz taraf›ndan baflvurulan Aile Mahkemesi
hakimi, izin vermeyen yasal temsilciyi de dinleyip, gereken her
türlü araflt›rmay› resen yapt›ktan sonra, evlili¤in kküüççüü¤¤üünn yyaa ddaa
kk››ss››ttll››nn››nn yyaarraarr››nnaa oldu¤u sonucuna var›rsa evlenmeye izin ve-
rebilir. Burada "çocu¤un üstün yarar›n›n öncelikle gözetilmesi" il-
kesi uygulama alan› bulur41 . 

33-- EEvvlliilliikk BBiirrllii¤¤iinniinn KKoorruunnmmaass›› ÇÇeerrççeevveessiinnddee ÇÇooccuukkllaarr›› ‹‹ll--
ggiilleennddiirreenn KKaarraarr vvee TTeeddbbiirrlleerr

Bilindi¤i üzere MMeeddeennii KKaannuunnuummuuzzuunn 119955--220011 mmaaddddeelleerrii
aras›nda, evlilik birli¤inin korunmas›na iliflkin hükümler yer al-
m›flt›r. Medeni Kanunun 195’inci maddesine göre; eevvlliilliikk bbiirrllii--
¤¤iinnddeenn ddoo¤¤aann yyüükküümmllüüllüükklleerriinn yyeerriinnee ggeettiirriillmmeemmeessii dduurruu--
mmuunnddaa veya evlilik birli¤ine iliflkin önemli bir konuda uyuflmazl›-
¤a düflülmesi halinde efller ayr› ya da birlikte mahkemeye bafl-
vurarak, yasada öngörülmüfl olan tedbirlerin al›nmas›n› talep
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39)  Bu konuda bkz. PPeetteerr TTuuoorr//BBeerrnnhhaarrdd SScchhnnyyddeerr//JJöörrgg SScchhmmiidd: Das
Schweizerisches Zivilgesetz-buch, 11. Auflage, Zürich-1995, s.161-162;
Schnyder, 26-27; Hausheer/Geiser/Kobel,38 
40)  HHaauusshheeeerr//GGeeiisseerr//KKoobbeell,,3399; Tuor/Schnyder/Schmid, 162.
41)  BBaakktt››rr (Aile Mahkemeleri), 91; krfl. Tuor/Schnyder/Schmid, 162.
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edebilirler42. Buradaki hükümler, daha çok efllere yönelik olarak
öngörülmüfl gibi gözükse de; e¤er çocuklu bir aile söz konusuy-
sa, Mahkemece verilecek kararlar do¤rudan veya dolayl› olarak
çocuklar› da ilgilendirecektir43.

Öncelikle efllerin uyuflmazl›¤a düfltü¤ü ve mahkemeye bafl-
vurulmas›n› gerektiren konu, ddoo¤¤rruuddaann ççooccuukkllaarrllaa iillggiillii olabi-
lir. Örne¤in çocu¤a ön ad verilmesi, çocu¤a ne tür dinsel e¤itim
ya da mesleki e¤itim verilece¤i, hangi okula gönderilece¤i gibi
velayet hakk›n›n kullan›lmas›na iliflkin bir konularda efller uyufl-
mazl›¤a düflmüfl olabilir. 

Di¤er yandan efllerin uyuflmazl›¤a düfltü¤ü konular, ççooccuukkllaa--
rr›› ddoollaayyll›› oollaarraakk iillggiilleennddiirreebbiilliirr. Örne¤in ailenin birlikte otura-
ca¤› ortak konutun44 seçiminde uyuflmazl›¤a düflülmesi duru-
munda, ortak konutta çocuklar da ikamet edece¤inden, verile-
cek karar onlar› da ilgilendirecektir. Bu nedenle Aile Mahkemesi
hakimi, efllerin uyuflmazl›¤a düfltü¤ü konularda karar verirken;
e¤er çocuklu bir aile söz konusuysa, yukar›da de¤indi¤imiz ilke-
ler çerçevesinde çocuklar›n ç›kar›n› da göz önünde bulundurma-
l›; çocuklar›n en çok yarar›na olan çözümü tercih etmelidir. Ör-
ne¤in çocuklar okula gidiyorsa, ortak konutun seçiminde, okula
yak›nl›k da, bir kriter olarak göz önüne al›nmal›d›r45. Di¤er yan-
dan, e¤er ççooccuukkllaarr bbeellllii bbiirr ddüüflflüünnsseell oollgguunnlluukkttaayyssaa,, kkaarraarr

HAKEML‹ MAKALE

42)  Bu konuda detayl› bilgi için bkz. HHeeiinnzz HHaauusshheeeerr//RRuutthh RReeuusssseerr//TThhoommaass
GGeeiisseerr: Berner Kommentar, Band II Das Familienrecht, 1.Abteilung Das Ehe-
recht, 2.Teilband Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art.159-180 ZGB,
Bern-1999, s.444; Verena Bräm/Franz Hasenböhler: Zürcher Kommentar zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB), Das Familienrecht, 3. Auflage, 1. Ab-
teilung: Das Eherecht, Teilband II 1c Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen,
Dritte Lieferung Art. 169-180, Zürich-1997, s.468 vd.; Hausheer/Geiser/Kobel,
83 vd.; Tuor/Schnyder/Schmid, 207 vd.; Serkan Ayan, Evlilik Birli¤inin Korun-
mas›, Ankara-2004, s.187 vd.; ayr›ca bkz. Bakt›r (Aile Mahkemeleri), 93 vd.;
Mustafa Dural / Tufan Ö¤üz / Alper Gümüfl: Türk Özel Hukuku, C.3, ‹stanbul-
2005, s.237 vd.; Öztan, 210 vd.; Ak›ntürk, 121 vd.; eski MK. dönemine iliflkin
olarak Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, 762 vd. 
43)  Krfl. TTuuoorr//SScchhnnyyddeerr//SScchhmmiidd,, 207-208
44)  Efllerin birlikte seçecekleri ortak konut ile aile konutu kavramlar› aras›nda-
ki iliflki ve bu konudaki tart›flmalar için bkz. fiükran fi›pka: Aile Konutu ‹le ‹lgili
‹fllemlerde Di¤er Eflin R›zas›, 2. Bas›, ‹stanbul-2004, s. 80 vd.; ayr›ca bkz. Du-
ral/Ö¤üz/Gümüfl, 168 vd.; Öztan, 166-167
45)  AAkk››nnttüürrkk, 104; krfl. Öztan, 167



vveerrmmeeddeenn öönnccee oonnllaarr ddaa mmaahhkkeemmeeccee,, uussuullüünnee uuyygguunn bbiirr flflee--
kkiillddee ddiinnlleennmmeellii ve onlar›n da mümkün oldu¤unca görüflü al›n-
mal›d›r.

Mahkemeye baflvurulabilecek di¤er neden olan, eevvlliilliikk bbiirrllii--
¤¤iinnddeenn ddoo¤¤aann yyüükküümmllüüllüükklleerriinn yyeerriinnee ggeettiirriillmmeemmeessii de do¤-
rudan veya dolayl› çocuklar› ilgilendirebilir. Evlilik birli¤inden do-
¤an yükümlülükler aras›nda; efllerin, çocuklar›n bak›m›na, e¤i-
tim ve gözetimine beraberce özen gösterme yükümlülü¤ü de bu-
lunmaktad›r (MK.m. 185/f.2). Efllerden biri sürekli olarak bu yü-
kümlülü¤üne ayk›r› davranmakta; çocuklar›n bak›m›, gözetimi
ve e¤itimi ile hiçbir flekilde veya gere¤i gibi ilgilenmemekteyse
yada çocuklar›n bak›m› ve e¤itimi için gerekli olan harcamalara
hiç veya gere¤i gibi katk› sa¤lam›yorsa, mahkemeye baflvurup
tedbir istenebilir46. 

Di¤er yandan efllerden birinin, malvarl›¤›n› savurgan bir flekil-
de veya düflüncesizce harcamas› (örne¤in içkiye veya kumara
harcamas›) ve ailenin ekonomik gelece¤ini tehlikeye düflürmesi
durumunda, bundan hiç flüphesiz çocuklar da zarar görecektir.
Böyle bir durumda kendisine baflvurulan Aile Mahkemesi, bu fle-
kilde davranan eflin belirli mallar› üzerindeki tasarruf  yetkisini k›-
s›tlayabilir (MK.m.199)47.

Burada son olarak, eeflfllleerriinn aayyrr›› yyaaflflaammaallaarr›› dduurruummuunnddaa al›-
nabilecek tedbirlere de¤inmek istiyorum. Efllerin ayr› yaflamala-
r› durumunda, mahkemece al›nabilecek tedbir kararlar›, MMeeddeennii
KKaannuunnuunn 119977 iinnccii mmaaddddeessiinnddee düzenlenmifltir. Sözü geçen
hüküm flu flekildedir: "Efllerden biri, ortak hayat sebebiyle kiflili-
¤i, ekonomik güvenli¤i veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlike-
ye düfltü¤ü sürece ayr› yaflama hakk›na sahiptir. - Birlikte yafla-
maya ara verilmesi hakl› bir sebebe dayan›yorsa hâkim, efller-
den birinin istemi üzerine birinin di¤erine yapaca¤› parasal kat-
k›ya, konut ve ev eflyas›ndan yararlanmaya ve efllerin mallar›n›n
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46)  Krfl. HHaauusshheeeerr//GGeeiisseerr//KKoobbeell, 85; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 243; Ayan, 192
47)  Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. HHaauusshheeeerr//RReeuusssseerr//GGeeiisseerr,, 624
vd; BBrräämm//HHaasseennbbööhhlleerr, 666 vd.; HHaauusshheeeerr//GGeeiisseerr//KKoobbeell, 87-88; TTuu--
oorr//SScchhnnyyddeerr//SScchhmmiidd, 212; Ayan, 256 vd.; DDuurraall //ÖÖ¤¤üüzz // GGüümmüüflfl, 275 vd.;
ÖÖzzttaann, 226-228; AAkk››nnttüürrkk, 132 vd.; BBaakktt››rr (Aile Mahkemeleri), 97-99
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yönetimine iliflkin önlemleri al›r. -Efllerden biri, hakl› bir sebep ol-
maks›z›n di¤erinin birlikte yaflamaktan kaç›nmas› veya ortak ha-
yat›n baflka bir sebeple olanaks›z hâle gelmesi üzerine de yuka-
r›daki istemlerde bulunabilir. - Efllerin ergin olmayan çocuklar›
varsa hâkim, ana ve baba ile çocuklar aras›ndaki iliflkileri düzen-
leyen hükümlere göre gereken önlemleri al›r".

Görüldü¤ü üzere burada kanun, ana-baba ve ile çocuklar
aras›ndaki iliflkileri düzenleyen hükümlere yyoollllaammaa yapm›flt›r.
Burada yollama yap›lan hükümler, baflta velayete iliflkin hüküm-
ler olmak üzere, soyba¤›n›n sonuçlar›na iliflkin bütün hükümler-
dir48. Buna göre; aile mahkemesi hakimi, çocuklar›n ayr› yafla-
ma süresince efllerden hangisine b›rak›laca¤›n› ve velayetin kal-
d›r›lmas›n› gerektiren (çocuklara fliddet uygulanmas›, cinsel is-
tismar vb. ciddi) bir neden olup olmad›¤›n› araflt›r›r (MK.m.348).
‹ster velayet hakk› efllerden birine b›rak›ls›n, ister velayet kald›-
r›lmaks›z›n çocuklar›n ayr› yaflama süresince fiilen efllerden bi-
rinde kalaca¤›na hükmedilsin; hakim, çocuklar kendisine b›rak›l-
mayan eflin, onlarla kiflisel iliflki kurma hakk› olup olmad›¤›n›; ki-
flisel iliflki kurma hakk› verilecekse bunun hangi zamanlarda ve
ne flekilde kullan›laca¤›n›; bu eflin çocuklara ödeyece¤i nafaka
miktar›n› ve nafakan›n ödenme biçimini de ayr›ca belirlemelidir. 

Hakim, eflerin birlikte yaflamaya ara verdikleri dönemde, aile
konutundan ve ev eflyas›ndan hangisinin yararlanaca¤›na karar

HAKEML‹ MAKALE

48) ÖÖzzttaann, 223-224; krfl. AAkk››nnttüürrkk, 129-130; AAyyaann, 250-252; DDuu--
rraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, hakimin aile birli¤inin korunmas› çerçevesinde, çocuklara
iliflkin alabilece¤i tedbirlerin sadece MK. m. 321 ve devam›nda öngörülen ted-
birler oldu¤unu; buna karfl›l›k MK.m. 346 ve devam›nda düzenlenmifl olan ço-
cuklar›n korunmas›na yönelik önlemleri almaya yetkili olmad›¤› görüflündeler
(bkz. DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 266-267). Medeni Kanunda böyle bir ay›r›m yap›l-
mad›¤› için biz bu görüfle kat›lm›yoruz. ‹sviçre Hukukunda, evlilik birli¤ini koru-
maya yönelik tedbirler ile çocuklar›n korunmas›na yönelik tedbirleri almakla
görevli mahkemeler farkl› oldu¤undan, 1998 y›l›nda yap›lan (ve 1.1.2000 de
yürülü¤e giren) de¤ifliklikten önce ö¤retide bu görüfl savunulmaktayd›. Ancak
bizde her iki konuda da görevli mahkeme Aile Mahkemesi oldu¤undan, kan›-
m›zca böyle bir ay›r›m yapmaya gerek yoktur. ‹sviçre Hukukunda bu konuda
yap›lan tart›flmalar ve de¤ifliklikten sonraki döneme iliflkin aç›klamalar için bkz.
Hausheer/Reusser/ Geiser, 574 vd; Bräm/Hasenböhler, 615 vd.; HHaauusshhee--
eerr//GGeeiisseerr//KKoobbeell, 89-90, 95; Tuor/Schnyder/Schmid, 213



verirken; çocuklar›n hangi efle verildi¤ini özellikle dikkate alma-
s›49; bütün bu konularda karar vermeden önce, belli bir düflün-
sel olgunlukta olan çocuklar› da, usulüne uygun bir flekilde (ör-
ne¤in gerekti¤inde bir pedagog veya çocuk geliflim uzman› ya
da bir psikologun yard›m›n› alarak) dinlemesi gerekir. K›saca,
"çocu¤un üstün yarar›n›n gözetilmesi ilkesi" ile  "çocu¤un kendi-
siyle ilgili ifllerde söz hakk›na sahip olmas› ilkesi" burada da uy-
gulama alan› bulur.

IIIIII.. 44332200 SSAAYYIILLII AA‹‹LLEENN‹‹NN KKOORRUUNNMMAASSIINNAA DDAA‹‹RR KKAANNUUNNAA
GGÖÖRREE AALLIINNAABB‹‹LLEECCEEKK TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

11-- GGeenneell OOllaarraakk

4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama
Usullerine Dair Kanun’un 9. maddesinde; 4320 say›l› Ailenin Ko-
runmas›na Dair Kanun’a göre al›nacak koruma kararlar›, Aile
Mahkemelerinin görevi içinde kabul edilmifltir. Bilindi¤i üzere
4787 say›l› kanun, aile içi fliddete karfl› daha etkin koruma sa¤-
lamak amac›yla 1998 y›l›nda ç›kart›lm›flt›r.

Bu Kanun hükümlerine göre, aile bireylerinden birinin aile içi
fliddete maruz kalmas› durumunda yarg›ç, Medeni Kanunda ön-
görülmüfl olan tedbirlerden ayr› olarak, fliddete maruz kalan aile
bireylerini korumaya yönelik çok daha etkili tedbirler alabilecek-
tir. Yarg›c›n ald›¤› bu koruma tedbirlerine uyulmamas› durumun-
da Kanun, hapis cezas›na da hükmedilebilece¤ini düzenlemifltir. 

Bu Kanunun bir baflka olumlu yönü, sadece evlilik birli¤ini
oluflturan eflleri de¤il, genifl anlamda aile içinde yer alan çocuk-
lar› ve ayn› çat› alt›nda yaflayan di¤er aile bireylerini de aile içi
fliddete karfl› koruyucu düzenlemeler getirmifl olmas›d›r50. 

Anayasan›n 41. maddesi anlam›nda korunmas› gereken aile,
sadece resmi nikaha dayanan aile olmad›¤›ndan; bir baflka de-
yiflle  resmi nikaha dayanmasa bile, anne ve çocuklar›n ba¤›m-
s›z birer de¤er olarak korunmas› Anayasa buyru¤u oldu¤u için;
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49) HHaauusshheeeerr//RReeuusssseerr//GGeeiisseerr,, 568; BBrräämm//HHaasseennbbööhhlleerr, 601; DDuu--
rraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 264; Öztan, 223;  Ayan, 246
50)  ZZeevvkklliilleerr//AAccaabbeeyy//GGöökkyyaayyllaa,, 768; Ayan, 303; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 295
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kan›m›zca, sadece resmi nikaha dayal› aile bireyleri de¤il; resmi
nikaha dayanmayan evlilik benzeri beraberliklerdeki bireyler de
4320 say›l› Kanunun koruma alan›na girmektedir51. 

Nitekim Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi de, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin 8. maddesinde koruma alt›na al›nan aile
hayat›n›n, sadece resmi nikaha dayanan aile olmad›¤›n›; evlilik
d›fl›nda do¤an çocuk ile anas›n›n da bu hakka sahip olduklar›n›,
devletin bu durumda olan kifliler yönünden de aile  hayat›n› gü-
vence alt›na almakla yükümlü oldu¤unu bir çok karar›nda dile
getirmifltir. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi bu görüflünü ilk ola-
rak 1979 y›l›nda Belçika aleyhine verdi¤i ve Markxi Davas› ola-
rak an›lan olaya iliflkin olarak ortaya koymufl52; bu karar› daha
sonraki tarihlerde baflka kararlar da izlemifltir53.  

Bu ba¤lamda imam nikah›na dayanan beraberliklerdeki bi-
reyler de, özellikle bu beraberliklerdeki kkaadd››nn vvee ççooccuukkllaarr da
4320 say›l› Kanunun öngördü¤ü korumadan yararlanabilir. Ka-
nunun amac› aile içi fliddete karfl› etkin bir flekilde mücadele et-
mek ve zay›f durumda olan aile bireylerini fliddete karfl› korumak
oldu¤undan; sadece resmi nikaha dayanan aileleri korumadan
yararland›rmak ve resmi nikaha dayanmayan evlilik benzeri be-
raberlikleri kapsam d›fl›nda b›rakmak kanunun amac›yla ba¤-
daflmaz. Ülkemizde halen yayg›n bir flekilde varl›¤›n› devam et-
tiren, imam nikahl› beraberliklerdeki kad›n ve çocuklar yönünden
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51)  Ayn› görüflte AAyyaann, 303, 310
52)  Seri A No. 31; E.H.R.R. 2: 330 (bkz. DDoo¤¤rruu,, OOssmmaann:  ‹nsan Haklar› Avru-
pa Mahkemesi Kararlar Rehberi, (1960 – 1994), C.I,  ‹stanbul-1999, s.15.
53)  Seri A No. 214-C; E.H.R.R. 15: 488 ve Seri A No. 270-A; E.H.R.R. (Do¤-
ru, 247-248, 384). Bu dava hakk›nda ayr›ca bkz. Europäische Grundrechte Ze-
itschrift (EuGRZ), Y›l. 19, Say›.1-2, 26 fiubat 1992, s.12 vd.; bu konuda daha
ayr›nt›l› bilgi için bkz. Walter Pintens: Die Entwicklung des belgischen Kindsc-
haftsrechts, In "Entwicklungen des europäischen Kindschaftsrechts, (Heraus-
gegeben von: Dr. Dieter Schwab, Dieter Henrich, unter Mitarbeit von Ute Wal-
ter), 2. Auflage, Bielefeld-1996", s. 1; Belçika’da Soyba¤› (Nesep) Hukuku ala-
n›nda yap›lan reform hakk›nda daha genifl bilgi için bkz. Marie Thèrése Meul-
ders - Klein: Die Reform des Abstammungs- und Adoptionsrechts in Belgien,
FamRZ 1989, s.696 vd.; Walter Pintens: Die Feststellung der mütterlichen und
väterlichen Abstammung im neuen belgischen Abstammungsrecht, Zeitschrift
für Rechtsvergleichung (ZfRV), Y›l. 29/1988, S. 4, s. 259 vd.; Acabey, 71 vd.



bak›ld›¤›nda; bunlar di¤erlerine k›yasla çok daha korumas›z ve
hiç bir güvenceye sahip olmad›klar› için, aile içi fliddete maruz
kalmalar› olas›l›¤› daha yüksektir. Özellikle k›rsal kesimlerde ve
varofllarda daha yayg›n olan imam nikah› gelene¤i; ço¤u zaman
kad›n›n iste¤i d›fl›nda gerçekleflmekte ve kad›n, bazen henüz
çocuk yaflta ailesi taraf›ndan bafll›k paras› karfl›l›¤›nda adeta sa-
t›lmaktad›r. Kad›n buna karfl› koymak istedi¤inde, ço¤u zaman
azarlanmakta, dövülmekte ve hatta bazen öldürülmektedir. Bu
tür beraberli¤e raz› oldu¤unda da, hukuksal bir güvenceye sahip
olmad›¤›ndan, sözde koca taraf›ndan her zaman kap› önüne ko-
yulabilmekte; bu duruma düflmemek için de bu kifli taraf›ndan
yap›lan her türlü eziyet, kötü muamele ve iflkenceyi sineye çek-
mektedir. Bu durumdaki kad›nlar›n ve çocuklar›n›n, 4320 say›l›
Kanunun  kapsam› d›fl›nda oldu¤unu kabul etmek; amac› aile içi
fliddeti önlemek olan kanunun bu amac›yla çeliflir ve bu durum-
da kanunun uygulama alan› önemli ölçüde daralt›lm›fl olur. 

‹mam nikah› gelene¤ine karfl› etkin bir flekilde mücadele et-
mek, bu beraberliklere zorlanan kad›n› ve bu beraberliklerden
do¤an çocuklar› her türlü hukuki korumadan yoksun b›rakmak
yoluyla gerçeklefltirilemez. Bu nedenle, imam nikah›na dayanan
beraberliklerdeki bireylerin kanunun koruma kapsam› d›fl›nda ol-
du¤u kan›m›zca kabul edilemez. Hele çocuklar söz konusu oldu-
¤unda, bu düflünce hiç bir gerekçeyle savunulamaz. ‹mam nika-
h›na dayanan bir iliflkiden do¤makta en ufak bir katk›lar› veya
kusurlar› bulunmayan; bu iliflkilerin nedeni de¤il, sadece sonucu
olan çocuklar›n; evlilik d›fl› say›lmalar› yetmiyormufl gibi, aile içi
fliddet karfl›s›nda özel korumadan faydalanamamalar›, Anaya-
san›n eflitlik ilkesiyle ba¤daflmad›¤› gibi; baflta Çocuk Haklar›
Sözleflmesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi  olmak üzere,
Türkiye’nin taraf oldu¤u Uluslararas› Sözleflmelere de ayk›r›l›k
oluflturur. Bu nedenle ister resmi nikaha dayans›n ister dayan-
mas›n, bir aile hayat›n›n sürdürüldü¤ü her türlü beraberliklerde-
ki kifliler, 4320 say›l› Kanunun anlam›nda "aile bireyi"  say›lmal›
ve kanunun koruma kapsam›nda kabul edilmelidir. ‹lk olarak, ‹s-
tanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi taraf›ndan 3-4
Nisan 2004 tarihlerinde düzenlenen, "Karfl›laflt›rmal› Hukukta
Aile Mahkemesi Uygulamalar›" isimli sempozyumda sundu¤u-
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muz tebli¤de savundu¤umuz bu görüflün, baz› yerel mahkeme-
ler (örne¤in Kad›köy 1. Aile Mahkemesi) taraf›ndan da benim-
senmifl olmas›54, bizim için sevindirici olmufltur. 

Fakat aile kavram›n› çok da genifl anlamamak gerekir. Eflcin-
sel iliflkiye dayanan beraberliklerdeki kiflilerin, kendilerini aile
olarak tan›mlasalar bile, hukukumuza göre aile say›lmalar› ve
dolay›s›yla 4320 say›l› Kanunun öngördü¤ü korumadan yarar-
lanmalar› mümkün de¤ildir. Bu beraberliklerde fliddete maruz
kalan kifli, ancak genel hükümlere göre, Ceza Kanunlar›n›n ön-
gördü¤ü korumadan faydalanabilir.

Medeni Kanundaki düzenlemeden farkl› olarak, yarg›c›n bu
Kanunda öngörülen tedbirleri alabilmesi için mutlaka efllerden
birinin istemde bulunmas›na gerek yoktur.  Bu Kanun hükümle-
rine göre, efllerden birinin veya çocuklar›n ya da ayn› çat› alt›n-
da yaflayan aile bireylerinden birinin aile içi fliddete maruz kald›-
¤›n›, kendilerinin veya Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n bildirmesi du-
rumunda; Aile Mahkemesi, kanunda öngörülmüfl tedbirlerden bi-
rine veya bir kaç›na ya da uygun görece¤i benzeri tedbirlere re-
sen baflvurabilecektir. 

Kan›m›zca bu düzenleme son derece isabetli olmufltur. Özel-
likle k›rsal kesimlerde ve gecekondu bölgelerinde halen; "Koca-
d›r sever de, döver de" ya da "Kol k›r›l›r yen içinde kal›r"; çocuk-
lar yönünden de, "Anne baban›n vurdu¤u yerde gül biter " anla-
y›fl› devam etmekte; u¤ran›lan fiziksel ya da psikolojik iflkence-
ler, dayaklar, sineye çekilmekte ve aile içi fliddet olaylar› çok en-
der durumlarda mahkeme önüne gelmektedir.  Bu nedenle
Cumhuriyet Savc›lar›na da aile içi fliddeti mahkemeye bildirme
yetki ve görevinin verilmesi ve mesele bu flekilde kendisine inti-
kal eden yarg›c›n istem olmasa dahi kanunda öngörülen tedbir-
lere resen baflvurabilece¤inin kabul edilmesi yerinde olmufl-
tur55.

Bu Yasan›n de¤inmek istedi¤imiz bir baflka olumlu bir yönü
de, yine Medeni Kanundaki düzenlemeden farkl› olarak; yarg›ca,
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sadece yasada öngörülmüfl tedbirlere de¤il, uygun görece¤i
benzeri tedbirlere baflvurabilme konusunda takdir yetkisi veril-
mifl olmas›d›r. Yarg›ç bu yetkisini kullanmak suretiyle, Yasada
öngörülmüfl tedbirlere benzer, somut olay›n özelliklerine uygun
baflka tedbirler de alabilecektir. Ayr›ca yarg›ç gerekli gördü¤ü
tedbirlerden sadece birine baflvurabilece¤i gibi, uygun gördü¤ü
birden fazla tedbire de baflvurabilir.

Ö¤retide, fliddet uygulayan eflin aleyhine tedbir karar› verile-
bilmesi için, kusurlu olmas› gerekti¤i ifade edilmifltir. Bu görüfle
göre, fliddet uygulayan efl ay›rt etme gücünden yoksunsa, örne-
¤in ak›l hastas›ysa, onun aleyhine, sözü geçen kanun hükümle-
rine göre tedbir karar› verilemez56.

Di¤er yandan 4320 say›l› kanunda öngörülen tedbirler, ancak
efllerden birinin, di¤er aile bireylerine fliddet uygulamas› duru-
munda al›nabilir. Bir baflka deyiflle, efller d›fl›nda bir aile bireyi,
di¤erlerine fliddet uygulam›flsa, sözü geçen kanuna göre tedbir
karar› verilemez57. Örne¤in aileyle birlikte (ayn› çat› alt›nda) ya-
flasa bile, ergin olan ya da olmayan çocuklardan birinin, anne
veya babas›na ya da kardefllerine fliddet uygulamas› durumun-
da sözü geçen kanun uygulanmaz. Ayn› flekilde yine aileyle bir-
likte yaflasa dahi büyük baba veya büyük annenin yada kay›n bi-
rader, görümce, bald›z gibi aile bireylerinin, di¤er aile bireylerine
fliddet uygulamas› durumunda da 4320 say›l› Kanun uygulama
alan› bulmaz58. Kanunun bu düzenlemesinin isabetli olmad›¤›n›
düflünüyoruz. Kan›m›zca yap›lacak bir yasal de¤ifliklikte, ayn›
çat› alt›nda yaflayan herhangi bir aile bireyinin, di¤er bir aile bi-
reyine fliddet uygulamas› durumunda öngörülen tedbirler al›na-
bilmelidir59. Bu yönde bir de¤ifliklik, amac› aile içi fliddeti azalt-
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bkz. AAyyaann, 311 dpn. 372.
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mak olan kanunun, bu amac›na daha iyi hizmet edecektir. fiim-
di 4320 say›l› Kanunda öngörülmüfl tedbirlere k›saca de¤inelim:

22-- fifiiiddddeett UUyygguullaammaammaass›› vvee KKoorrkkuuyyaa YYöönneelliikk DDaavvrraann››flflllaarr--
ddaa BBuulluunnmmaammaass›› KKoonnuussuunnddaa,, KKuussuurrlluu EEflfliinn UUyyaarr››llmmaass››

Bu hükme göre yarg›ç, aile bireylerinden birine karfl› fliddet
uygulayan, ya da onlar› korkutmaya yönelik davran›fllarda bulu-
nan kusurlu efle, bu davran›fllar›na son vermesi konusunda uya-
r›da bulunur (Ailenin Korunmas›na Dair  K. m.1/I/a). Örne¤in ka-
r›s›n› ya da çocuklar›n› döven, fiziksel, cinsel ya da psikolojik
fliddete maruz b›rakan, bir yere kapatan ya da tehdit edip korku-
tan60 efli yarg›ç, bu davran›fllar›na son vermesi konusunda uya-
r›r. Yarg›ç, sadece bu tedbire baflvurmakla yetinebilece¤i gibi,
bunun yan›nda afla¤›da de¤inece¤imiz di¤er tedbirlere de birlik-
te baflvurabilir. 

Burada, 743 say›l› eski Medeni Kanundaki düzenlemeden
farkl› olarak kusurlu efle ihtarda bulunulmas›, di¤er tedbirlere
baflvurulmas›n›n bir ön koflulu de¤ildir.  Yarg›ç kusurlu efle bu
flekilde bir ihtarda bulunmaks›z›n da di¤er tedbirlere baflvurabi-
lir. Buna göre yarg›ç, bir fayda sa¤layaca¤›na kanaat getirdi¤i
takdirde kusurlu efli, bu tür davran›fllara son vermesi konusun-
da uyaracak, böyle bir ihtar›n yarar getirmeyece¤ine inan›yorsa,
do¤rudan di¤er tedbirlere baflvurabilecektir. Nitekim 4721 say›l›
yeni Medeni Kanunun m. 195/f.3 hükmünde de ayn› esas be-
nimsenmifl ve ihtar, di¤er tedbirlere baflvurman›n bir koflulu ol-
maktan ç›kart›lm›flt›r.

Yarg›c›n bu tedbirlere baflvurabilmesi  için kusurlu eflin, di¤er
aile bireylerine mutlaka fiziksel bir fliddet uygulamas›na gerek
yoktur. Psikolojik fliddet (örne¤in tehdit ederek aile bireylerinin
ciddi flekilde korkutulmas›) durumunda da yarg›ç bu tedbirlere
baflvurabilir. Ancak korkutman›n psikolojik fliddet say›labilmesi
için ciddi olmas›, korkutmaya maruz kalan aile bireyi üzerinde
büyük korku yaratmas› gerekir. Yoksa hiç kimsenin ciddiye al-
mayaca¤› bir flekilde yap›lan korkutma psikolojik fliddet olarak
kabul edilemez. Örne¤in  "cinleri üzerine salar›m", "sana büyü
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yapar›m" gibi tehditler kimsenin ciddiye alaca¤› tehditler de¤ildir
ve psikolojik fliddet say›lmaz. 

33-- KKuussuurrlluu EEflfliinn MMüüflfltteerreekk EEvvddeenn UUzzaakkllaaflfltt››rr››llmmaass›› 

4320 say›l› Kanunda öngörülen bir baflka tedbir de, kusurlu
eflin müflterek konuttan uzaklaflt›r›lmas›d›r (Ailenin Korunmas›-
na Dair K. m.1/I/b ). Bu bentte sözü geçen "müflterek ev"den ka-
s›t, mutlaka, ortak ikametgah olarak kullan›lan ev, yeni Medeni
Kanundaki deyimle "aile konutu" de¤ildir. Kusurlu eflin uzaklafl-
t›r›laca¤› müflterek konut, ailenin taraf›ndan ortak ikametgah
olarak birlikte kullan›lan konut (aile konutu) olabilece¤i gibi; or-
tak ikametgah olmayan, ancak ailenin belli bir amaçla belirli bir
süre ortaklafla kulland›¤› baflka bir konut da olabilir.  Örne¤in ai-
le içi fliddet olay›, ailenin tatilini birlikte geçirdi¤i bir yazl›k evde
veya ba¤ ya da yayla evinde gerçekleflmiflse ve ailenin di¤er bi-
reyleri bir süre daha orada kalmay› planl›yorsa, tedbir karar› (ka-
nunun ifadesiyle, koruma karar›) ortak ikametgah (ya da aile ko-
nutu) say›lmayan bu konut için de verilebilir61. 

Di¤er yandan tedbir (koruma) karar›na konu olan konutun,
kusurlu eflin tek bafl›na veya birlikte mülkiyeti alt›nda ya da bu
konuta iliflkin kira sözleflmesinin kusurlu efl taraf›ndan akdedil-
mifl olmas› tedbir (koruma) karar› al›nmas›na engel teflkil etmez.
Buna göre  (ikametgah olan veya olmayan) müflterek konut, ku-
surlu eflin tek bafl›na mülkiyeti alt›nda olsa veya bu konuta ilifl-
kin  kira sözleflmesinin taraf› kusurlu efl olsa dahi yarg›ç, bu ko-
nutun di¤er efl ve  çocuklara (geçici bir süreyle) tahsisine hük-
medebilecektir62. 

Bu Kanuna göre al›nabilecek di¤er tedbirler gibi, kusurlu eflin
müflterek konuttan uzaklaflt›r›lmas› tedbirine yönelik karar da en
çok alt› ay için verilebilir (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.1/II ).
Yani geçici bir tedbir olan bu (koruma) tedbirinin üst s›n›r› alt› ay-
d›r.  Yarg›ç bu tedbir için daha k›sa bir süre de öngörebilir. 

Yine Bu kanunda öngörülen di¤er (koruma) tedbirlerinde ol-
du¤u gibi, kusurlu eflin  müflterek konuttan uzaklaflt›r›lmas› ted-
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birine baflvuran yarg›ç; kusurlu efli, bu tedbire ayk›r› davrand›¤›
takdirde tutuklanaca¤› ve hürriyeti ba¤lay›c› cezaya çarpt›r›laca-
¤›  konusunda uyar›r (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.1/II). 

Bu tedbire hükmeden yarg›ç, gerekli gördü¤ü takdirde, zzaarraarr
ggöörreenn eeflfl vvee ççooccuukkllaarr lehine tedbir nafakas›na da hükmeder.
Nafakan›n miktar›, zarar gören efl ve çocuklar›n yaflam düzeyle-
ri göz önünde bulundurularak belirlenir (Ailenin Korunmas›na
Dair K. m.1/III).

44-- KKuussuurrlluu EEflfliinn DDii¤¤eerr AAiillee BBiirreeyylleerriinniinn ‹‹flflyyeerriinnee YYaakkllaaflfltt››--
rr››llmmaammaass››

Kusurlu efl, di¤er efli ya da öteki aile bireylerini iflyerlerinde
rahats›z ediyor, taciz ediyorsa hakim; kusurlu eflin, di¤erlerinin
iflyerlerine yaklaflmamas› fleklinde de tedbir karar› alabilir. Ku-
surlu efl, di¤er aile bireylerini iflyerlerinde sürekli taciz ediyor, ra-
hats›z ediyorsa hakim bu tedbire baflvuracakt›r. Di¤er aile birey-
lerinin rahats›z edilmesi, bizzat iflyerine giderek olabilece¤i gibi;
iletiflim araçlar›yla da yap›labilir. Sürekli iflyerinin telefonla aran-
mas›, sürekli olarak faks, mektup, elektronik mektup gönderil-
mesi fleklinde de di¤er aile bireyleri huzursuz edilebilir. Bu du-
rumda yarg›ç, kusurlu eflin, di¤er aile bireylerinin iflyerlerine yak-
laflmamas› tedbiriyle birlikte; afla¤›da ele alaca¤›m›z "di¤er aile
bireylerinin iletiflim araçlar›yla rahats›z edilmemesi" tedbirine de
baflvurmal›d›r.

55-- DDii¤¤eerr AAiillee BBiirreeyylleerriinnee AAiitt EEflflyyaallaarraa ZZaarraarr VVeerrmmeemmeessii
KKoonnuussuunnddaa,, KKuussuurrlluu EEflfliinn  UUyyaarr››llmmaass››

fiayet kusurlu efl, di¤er eflin veya çocuklar›n ya da ayn› çat›
alt›nda birlikte yaflayan aile bireylerinin mallar›na zarar veriyor-
sa veya bu konuda tehdit ederek onlar› ciddi flekilde korkutuyor-
sa yarg›ç bu tedbire baflvurabilir (Ailenin Korunmas›na Dair K.
m.1/I/c ). Örne¤in kusurlu efl, di¤er aile bireylerinin ellerinden
eflyalar›n› zorla al›yorsa, yada eflyalar› tahrip ediyor, k›r›yor, bo-
zuyor ya da herhangi bir flekilde yok ediyorsa yarg›ç bu tedbire
baflvurabilir. Bu durumda sadece bu tedbire baflvurulabilece¤i
gibi, bunun yan›nda baflka tedbirlere de birlikte baflvurulabilir. 

Kusurlu eflin, di¤er aile bireylerine ait kedi, köpek, bal›k, kufl
gibi evcil hayvanlara yahut yetifltirdikleri bitki ya da çiçeklere za-
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rar vermesi veya zarar vermekle tehdit etmesi durumunda da,
hakimden koruma tedbiri istenebilir. Özellikle baz› kifliler, yetifl-
tirdikleri çiçeklerle ya da besledikleri evcil hayvanlarla adeta
dost olmakta, bazen bir evlat kadar sevip ba¤lanmaktad›rlar. Bu
nedenle bunlara zarar verilmesi, kendilerine yap›lan fiziksel flid-
detten çok daha ac› ve ›zd›rap verebilmektedir. ‹flte aile bireyle-
rinden birinin bu flekilde duygusal anlamda ba¤land›¤› bir bitki
veya hayvana kasten zarar verilmesi, hakim taraf›ndan koruma
tedbiri al›nmas›n› gerekli k›labilir.

66-- DDii¤¤eerr AAiillee BBiirreeyylleerriinnii ‹‹lleettiiflfliimm AArraaççllaarr››yyllaa RRaahhaattss››zz EEtt--
mmeemmeessii KKoonnuussuunnddaa,, KKuussuurrlluu EEflfliinn  UUyyaarr››llmmaass››

Ailenin Korunmas›na Dair 4320 say›l› Kanunda öngörülmüfl
olan bir baflka tedbir de, kusurlu eflin di¤er efli, çocuklar› ve ay-
n› çat› alt›nda yaflayan di¤er aile bireylerini iletiflim araçlar›yla
rahats›z etmemesi konusunda uyar›lmas›d›r (Ailenin Korunma-
s›na Dair K. m.1/I/d ).

fiayet kusurlu efl, di¤er aile bireylerini iletiflim araçlar›yla ra-
hats›z ediyorsa veya rahats›z etme ihtimali varsa yarg›ç bu ted-
bire, tek bafl›na veya di¤er tedbirlerle birlikte baflvuracakt›r. Ör-
ne¤in kusurlu efl, di¤er efli veya çocuklar› oturduklar› evi ya da
iflyerlerini telefonla sürekli arayarak veya mektup, telgraf, faks
yoluyla, ya da modern elektronik iletiflim araçlar› (e-mail posta)
ile huzursuz ediyorsa yahut bu yolla rahats›z etme e¤ilimi varsa
yarg›ç bu tedbire baflvurabilir. Bu tedbire daha çok kusurlu eflin
müflterek konuttan uzaklaflt›r›lmas› ya da di¤er aile bireylerinin
iflyerlerine yaklaflmamas› tedbirleriyle birlikte baflvurulacakt›r.
Ancak bu tedbire de tek bafl›na veya baflka tedbirlerle birlikte
baflvurulabilir.

77-- KKuussuurrlluu EEflfltteenn,, SSiillaahh vvee BBeennzzeerrii AArraaççllaarr››nn›› ZZaabb››ttaayyaa
TTeesslliimm EEttmmeessiinniinn ‹‹sstteennmmeessii

E¤er kusurlu eflin silah› veya benzeri araçlar› varsa ve bu
araçlarla di¤er aile bireylerini, di¤er efli ya da çocuklar› tehdit
edip korkutuyorsa; yarg›ç, kusurlu eflten bu silahlar› kolluk kuv-
vetlerine (kanunun ifadesiyle zab›taya) teslim etmesini ister (Ai-
lenin Korunmas›na Dair K. m.1/I/e ). Bu tedbire de yarg›ç tek ba-
fl›na veya di¤er tedbirlerle birlikte baflvurabilir.
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88--AAllkkoollllüü vveeyyaa UUyyuuflflttuurruuccuu KKuullllaannmm››flfl OOllaarraakk OOrrttaakk KKoonnuu--
ttaa GGeellmmeemmeessii vvee OOrrttaakk KKoonnuuttttaa BBuu MMaaddddeelleerrii KKuullllaannmmaa--
mmaass›› KKoonnuussuunnddaa,, KKuussuurrlluu EEflfliinn UUyyaarr››llmmaass››

Kusurlu efl sürekli alkollü veya uyuflturucu madde kullan›p,
bu durumda ortak konuta geliyorsa, yada evde bu tür maddele-
ri devaml› olarak kullan›p di¤er aile bireylerinin huzurunu bozu-
yorsa yarg›ç, bu durumdayken eve gelmemesi ve evde bu tür
maddeleri kullanmamas› için onu uyar›r. Örne¤in kusurlu efl al-
kollü iken evde sürekli ba¤›r›p, ça¤›r›yor, hakaret edip di¤er aile
bireylerini tehdit ediyor, hatta onlara karfl› fiziksel fliddet kullan›p,
dövüyor, iflkenceler yap›yorsa, yarg›ç bu tedbire baflvurabile-
cektir. Ancak kan›m›zca yarg›c›n bu tedbire baflvurabilmesi için
kusurlu eflin  bu tür davran›fllar› bir al›flkanl›k haline getirmifl ol-
mas› gerekir. Örne¤in efllerden birinin bir defa evde alkol kullan-
mas› veya eve alkollü gelmesi nedenine dayanarak böyle bir
tedbire baflvurulamamas› gerekir. Aksi bir yorum yarg›c›n, aile-
nin ifllerine gereksiz müdahalesi sonucunu do¤urur.

99-- KKaannuunnddaa ÖÖnnggöörrüüllmmüüflfl TTeeddbbiirrlleerree BBeennzzeerr TTeeddbbiirrlleerree
BBaaflflvvuurruullmmaass››

Yarg›ç 4320 say›l› Kanunda öngörülmüfl olan ve  yukar›da
de¤indi¤imiz tedbirlerden birine veya bir kaç›na baflvurabilece¤i
gibi, somut olay›n özelliklerini gözönünde bulundurarak bunlara
benzer baflka tedbirlere de baflvurabilir (Ailenin Korunmas›na
Dair K. m.1/I ). Burada Medeni Kanundaki düzenlemeden farkl›
olarak yarg›ca daha genifl bir hareket alan› sa¤lanmas› suretiy-
le, kanunda aç›kça düzenlenmemifl olmakla birlikte bunlara ben-
zeyen ve somut olay›n gerektirdi¤i, bu olay›n özelliklerine daha
çok uyan baflka tedbirler alabilecektir. Örne¤in somut olayda ku-
surlu eflin davran›fl› çok a¤›r de¤ilse; yarg›ç, kusurlu eflin müfl-
terek konuttan uzaklaflt›r›lmas› tedbiri yerine, ayn› evde odalar›n
ayr›lmas› fleklinde bir tedbire hükmedebilir. Yarg›ç Kanunda ön-
görülmüfl tedbirlere ilaveten de benzeri tedbirlere hükmedebilir.

1100-- UUssuullee ‹‹lliiflflkkiinn  HHüükküümmlleerr

Yukar›da da de¤indi¤imiz üzere, yarg›c›n bu tedbirlere bafl-
vurabilmesi için mutlaka efllerden birinin istemde bulunmas›na
gerek yoktur. 4320 say›l› Kanuna göre "... efllerden birinin veya
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çocuklar›n veya ayn› çat› alt›nda yaflayan di¤er aile bireylerin-
den birinin aile içi fliddete maruz kald›¤›n› kendilerinin  veya
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n  bildirmesi halinde ..." (Ailenin Ko-
runmas›na Dair K. m.1/I ) hakim resen kanunda öngörülmüfl ted-
birlerden birine, birkaç›na veya bunlara benzer tedbirlere baflvu-
rabilecektir. 

Di¤er yandan bu hükme göre yap›lan baflvurular harçtan mu-
af tutulmufltur (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.1/IV ). Aile içi flid-
dete maruz kalan aile bireyleri hiç bir harç ödemeden bu tedbir-
lerin al›nmas› için mahkemeye baflvurabileceklerdir.

Yine yukar›da de¤inildi¤i üzere, bu tedbirlerin al›nmas› konu-
sunda görevli mahkeme olarak kanunda Sulh Hukuk Mahkeme-
si öngörülmüfltü (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.1/I ). Ancak
9.1.2003 tarih ve 4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Gö-
rev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanun’un 9. maddesiyle, gö-
revli mahkeme Aile Mahkemesi olarak de¤ifltirilmifltir. Yetkili
mahkeme konusunda kanunda bir düzenleme olmamakla birlik-
te; Usul Kanununda öngörülen ‹htiyati Tedbirlerde oldu¤u gibi,
bu tedbirlerin al›nmas›nda da yetki yönünden bir k›s›tlama yap-
mamak ve bu tedbirleri en çabuk  flekilde ve en az masrafla ala-
bilecek her mahkemeyi yetkili saymak gerekti¤i görüflündeyiz63.
En k›sa zamanda tedbir al›namad›¤› taktirde, fliddet gören aile
bireyinin, tekrar fliddete maruz kalma ihtimali, bu görüflü destek-
ler.

Bu Kanuna göre al›nacak tedbirler için azami süre  alt› ay ola-
rak belirlenmifltir (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.1/II). Bu süre
azami süre olup, hakim bundan  daha k›sa bir süre öngörebilir.
Örne¤in kusurlu eflin 3 ay süreyle müflterek konutu terk etmesi
ve di¤er aile bireylerine bu süre içinde tedbir nafakas› ödemesi-
ne hükmedebilir.

Yarg›ç tedbire iliflkin verdi¤i kararda,  kusurlu eflin bu tedbir-
lere ayk›r› davranmas› durumunda tutuklanaca¤›n› ve hürriyeti
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63) ZZeevvkklliilleerr// AAccaabbeeyy// GGöökkyyaayyllaa, 771; ayn› görüflte AAyyaann, 306; farkl› görüfl-
te, GGüüvveenn,,1188. Bu son yazar, MK.m.201’in k›yasen uygulanmas› gerekti¤ini sa-
vunarak, efllerden her birinin yerleflim yeri mahkemesinin yetkili oldu¤unu be-
lirtmektedir.
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ba¤lay›c› cezaya hükmedilece¤ini ona ihtar eder (Ailenin Korun-
mas›na Dair K. m.1/II ). Kusurlu eflin, mahkemenin tedbir (koru-
ma) karar›na uyup uymad›¤›, zab›ta (kolluk kuvvetleri) marifetiy-
le denetlenir. Mahkeme taraf›ndan tedbir (koruma) karar›n›n bir
örne¤i Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na tevdi edilir; Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤› karar›n uygulanmas›n› zab›ta (kolluk kuvvetleri) arac›l›-
¤›yla izler (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.2/I). 

Yarg›tay’a göre; gecikme halinde, fliddete maruz kalan aile bi-
reyinin tekrar fliddet görmesi ihtimali oldu¤u için, tan›k ya da kar-
fl› taraf›n dinlenmesine gerek olmadan ve fliddete u¤rayan aile
bireyinin, tekrar fliddete u¤rama ihtimalini kan›tlamas›n› aramak-
s›z›n Mahkeme, kanunda öngörülmüfl olan tedbirlere hükmede-
bilir. Yine Yarg›tay’a göre; 4320 say›l› Kanun çerçevesinde veri-
len kararlar, HUMK. m.101 vd. maddelerinde düzenlenmifl olan
‹htiyati Tedbir benzeri kararlard›r ve bu nedenle kesin olup tem-
yiz incelemesine tabi de¤ildir. Fakat Yarg›tay, sözü geçen kanu-
nun gerekçesini de dayanak alarak, bu kanun kapsam›nda al›-
nacak tedbirlere karfl› HUMK.m.107 hükmü çerçevesinde itiraz
edilebilece¤ini belirtmektedir64. 

Dural/Ö¤üz/Gümüfl, 4320 say›l› Kanun kapsam›nda verilen
kararlar›n temyiz edilemeyece¤i yönündeki Yarg›tay görüflünü
elefltirmektedirler. Yazarlara göre; bu kanun uyar›nca al›nan ted-
birlerin a¤›rl›¤›, süresinin uzunlu¤u ve tedbir nafakas›na hükme-
dilebilmesi gibi hususlar, 4320 say›l› Kanun kapsam›nda al›nabi-
lecek tedbirleri, MK.m. 195 vd. hükümlerinde öngörülen tedbirle-
re eflit bir konuma yükselttir. Yazarlar bu gerekçeyle, söz konu-
su tedbir kararlar›n da temyizinin olanakl› olmas› gerekti¤ini sa-
vunmaktad›rlar65. Ayn› gerekçelerle biz de bu görüfle kat›l›yo-
ruz.

1111-- CCeezzaa  HHüükküümmlleerrii

Mahkeme taraf›ndan verilen tedbir (koruma) karar›na uyma-
man›n yapt›r›m› olarak hapis cezas› öngörülmüfltür. Fiil baflka
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64) YY..22..HHDD.T.10.09.2002, E.2002/9948,K.2002/9939; YY..22..HHDD.. T.18.12.2002,
E.2002/13039, K.2002/ 14211; ayn› yönde di¤er baz› kararlar ve kanunun ge-
rekçesinde yer alan bu konuya iliflkin aç›klamalar için, bkz. Ayan, 316-319
65)  DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 297



bir suç olufltursa dahi, tedbir (koruma ) karar›na ayk›r› davranan
kusurlu efl,  ayr›ca üç aydan alt› aya kadar hapis cezas›na çarp-
t›r›l›r (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.2/IV). Tedbir (koruma) ka-
rar›na uyulmamas› durumunda hapis cezas› öngörülmüfl olmas›
yerindedir. Böylece tedbir karar›n›n daha etkin uygulanmas›
mümkün olacakt›r.

Tedbir (koruma) karar›na uyulup uyulmad›¤›n› denetlemekle
görevli olan zab›ta (kolluk kuvvetleri), kusurlu eflin tedbir (koru-
ma) karar›na ayk›r› davrand›¤›n› saptarsa; zarar görenlerin ayr›-
ca flikayet dilekçesi vermelerine gerek kalmadan resen sorufltur-
ma yaparak, soruflturma tutana¤›n› an k›sa zamanda Cumhuri-
yet Baflsavc›l›¤›na iletir (Ailenin Korunmas›na Dair K. m.2/II ). 

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› tedbir (koruma) karar›na uymayan
efl hakk›nda  Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davas› açar. Bu
dava yer ve zaman kayd›na bak›lmaks›z›n 3005 say›l› Meflhut
Suçlar›n Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre görülür
(Ailenin Korunmas›na Dair K. m.2/III ).   

IIVV.. SSOOYYBBAA⁄⁄IINNIINN KKUURRUULLMMAASSII VVEEYYAA OORRTTAADDAANN KKAALLDDII--
RRIILLMMAASSIINNAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN KKAARRAARRLLAARR

4721 say›l› yeni MMeeddeennii KKaannuunn’’uunn 228822’’iinnccii mmaaddddeessiinnee gö-
re; "Çocuk ile ana aras›nda soyba¤› do¤umla kurulur. - Çocuk ile
baba aras›nda soyba¤›, ana ile evlilik, tan›ma veya hâkim  hük-
müyle kurulur.- Soyba¤› ayr›ca evlât edinme yoluyla da kurulur".
Bu hükme göre; ister evlilik içinde, isterse evlilik d›fl›nda do¤sun,
anne ile çocuk aras›nda soyba¤›, do¤umla kendili¤inden kurulur.
Baba yönünden ise durum biraz farkl›d›r. E¤er çocuk evlilik için-
de do¤mufl ya da evlilik içinde döllenmiflse,  babal›k karinesi ge-
re¤i koca ile çocuk aras›nda soyba¤› kendili¤inden kurulur. E¤er
koca gerçekte çocu¤un babas› de¤ilse; daha do¤ru bir ifadeyle
çocuk genetik (biyolojik) olarak baflka bir erkekten türemiflse;
çocuk ile koca aras›ndaki bu hukuki soyba¤›, ""ssooyybbaa¤¤››nn››nn rreedd--
ddii ddaavvaass››"" ile ortadan kald›r›labilir66.
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Çocuk evlilik d›fl›nda do¤mufl ve ana ile do¤al babas› sonra-
dan da evlenmemifllerse; çocu¤un, baba yönünden hukuki an-
lamda soyba¤› yoktur ve babas›yla aralar›nda soyba¤› kurulabil-
mesi için ya babas› taraf›ndan tan›nmas› ya da babal›k davas›
sonunda, mahkemece babal›¤a hükmedilmifl olmas› gerekir.

E¤er çocu¤u tan›yan kifli, gerçekte çocu¤un do¤al (genetik)
babas› de¤ilse, tan›man›n iptali için dava aç›labilir (MK. m.297,
m.298). Di¤er yandan ana-baban›n sonradan evlenmesiyle soy-
ba¤›n›n kurulmas›nda da; anneyle evlenen, gerçekte çocu¤un
do¤al (genetik) babas› de¤ilse, evlenmeyle soyba¤›n›n kurulma-
s›na itiraz edilebilir ve bu amaçla aç›lacak davada, tan›man›n ip-
taline iliflkin hükümler k›yas yoluyla uygulan›r (MK.m.294)67. ‹fl-
te soyba¤›n›n kurulmas› veya ortadan kald›r›lmas› için aç›lacak
olan bütün bu davalar, Aile Mahkemesinin görevi içine girmekte-
dir. 

Soyba¤›n›n kurulmas› ya da ortadan kald›r›lmas›na iliflkin,
aç›lacak olan bütün bu davalarda, davac› ya da daval› durumun-
da olan ççooccuukk eerrggiinn ddee¤¤iillssee; Aile Mahkemesi hakimi taraf›ndan
kendisine bir kkaayyyy››mm aattaannmmaass›› gerekir. Gerçi evlilik d›fl›nda do-
¤an çocuklar yönünden, kural olarak çocu¤un velayeti anneye
aittir ve çocu¤un yasal temsilcisi annedir. Fakat soyba¤›na ilifl-
kin davalarda, anne ile çocu¤un ç›karlar› çat›flabilece¤inden; bu
davalarda çocu¤u annesi de¤il, ona mahkemece atanacak kay-
y›m›n temsil edece¤i kabul edilmifltir (MK.m. 426/b.2,3).

4721 say›l› yeni MMeeddeennii KKaannuunnuunn 333333.. maddesinde, babal›k
davas› devam ederken, çocuk lehine tedbir nafakas›na hükmet-
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kuku), 165 vd., 176 vd.; HHeeiinnzz HHaauusshheeeerr:: Die Begründung des Eltern-Kind-
Verhältnisses, (in: "Berner Tage für die juristische Praxis 1977, Das neue  Kin-
desrecht"), Bern-1978, s. 9 vd.; SScchhwweennzzeerr (im Basler Kommentar zum ZGB),
1315 vd., 1337 vd.; MMaarrttiinn SStteettttlleerr: Schweizerisches Privatrecht, Dritter Band
Familienrecht, Zweiterteilband Das Kindesrecht, (Herausgegeben von: JJaaccqquu--
eess--MMiicchheell GGrroosssseenn), Basel-Farnkfurt am Main-1992, s.14 vd., 168 vd.; HHeegg--
nnaauueerr, 36 vd., 48 vd.
67) Bu konuda bkz. SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 132-134, 199 vd.; DDuu--
rraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 456 vd.; ÖÖzzttaann, 538 vd; AAkk››nnttüürrkk, 326 vd; ‹sviçre Hukukun-
da, sonradan evlenmeyle soyba¤›n›n kurulmas› ve buna karfl› itiraz farkl› dü-
zenlenmifltir, krfl. HHaauusshheeeerr, 21; SScchhwweennzzeerr (im Basler Kommentar zum
ZGB), 1351 vd.; SStteettttlleerr, 35, 197 vd. özellikle 201 vd.; HHeeggnnaauueerr, 61vd.



me imkan› düzenlenmifltir. Sözü geçen maddeye göre; "Babal›k
davas› ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babal›k olas›l›¤›n› kuv-
vetli bulursa, hükümden önce çocu¤un ihtiyaçlar› için uygun bir
nafakaya karar verebilir". O halde hakimin çocuk lehine nafaka-
ya hükmedebilmesi için, babal›k davas›n›n sonuçlanmas›n› bek-
lemeye gerek yoktur; flayet babal›k olas›l›¤› kuvvetli ise, dava
deva ederken de, çocu¤un ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için uygun
bir nafakaya hükmedebilecektir (krfl. ZGB Art. 282, 283). 

Yine MMeeddeennii KKaannuunnuunn 223322.. mmaaddddeessiinniinn, 2. f›kras›nda;
"Soyba¤› tespit edilirse, daval›n›n, uygun nafaka miktar›n› depo
etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir" hükmü
yer almaktad›r. Buradaki nafaka da, niteli¤i gere¤i bir tedbir na-
fakas›d›r (krfl. ZGB Art. 281)68.

743 say›l› önceki Medeni Kanundan farkl› olarak, yeni Mede-
ni Kanuna göre, eevvllaatt eeddiinnmmee ifllemi sözleflmeye de¤il,  mahke-
me karar›na dayan›r. Bir baflka deyiflle evlatl›k iliflkisi, Mahkeme-
nin verece¤i kararla kurulmufl olur (MK.m.315/f.1). Ancak bunun
için baz› koflullar›n gerçekleflmesi gerekmektedir. Bu koflullardan
en önemlisi, evlat edinmenin küçü¤ün yarar›na olmas›d›r. Di¤er
bütün koflullar gerçekleflmifl olsa dahi, Aile Mahkemesi hakimi,
resen yapaca¤›  ayr›nt›l› araflt›rma sonunda, evlat edinmenin, kü-
çü¤ün yarar›na olmad›¤› sonucuna var›rsa, evlat edinme talebini
reddedecektir (MK.m.305/f.2). Bu nedenle hakim, evlat edinen ile
evlatl›¤›n sosyal, ekonomik durumlar›n›, yafllar›n›, evlat edinenin
neden evlat edinmek istedi¤ini, ruhsal ve psikolojik durumunu,
çocuk yetifltirmeye ehil olup olmad›¤›n› araflt›racak ve bunun so-
nucunda evlat edinme iflleminin çocu¤un yarar›na olup olmad›¤›-
na karar verecektir. Hakim bu araflt›rmay› yaparken, uzman kifli
ve kurulufllardan  da bilgi ve yard›m alabilir69.
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68) Bu konuda bkz. RRuutthh RReeuusssseerr:: Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht,
Kindesvermögen, (in: "Berner Tage für die juristische Praxis 1977, Das neue
Kindesrecht"), Bern-1978, s. 67-69; BBrreeiittsscchhmmiidd,, 1513 vd.; SStteettttlleerr, 336 vd.
özellikle 341 vd,; Hegnauer, 155 vd.; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 519; ÖÖzzttaann, 624;
AAkk››nnttüürrkk, 397-398 
69)  Evlat Edinme konusunda daha genifl ve ayr›nt›l› bilgi için bkz. MMuurraatt AAyy--
ddoo¤¤dduu:: Ça¤dafl Hukuki Geliflmeler Ifl›¤›nda Evlat Edinme, ‹zmir-2006; DDuu--
rraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl,, 483; ÖÖzzttaann, 579; AAkk››nnttüürrkk, 363; HHeeggnnaauueerr, 82; SStteettttlleerr,
90 vd.
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Yeni Medeni Kanunda, bir kküüççüü¤¤üünn eevvllaatt eeddiinniillmmeessii söz ko-
nusuysa;  küçü¤ün, evlat edinen taraf›ndan en az bir y›l süreyle
bak›lm›fl ve e¤itilmifl olmas› bir koflul olarak öngörülmüfl oldu-
¤undan (MK.m.305/f.1), hakim bu süre içinde evlat edinenin, ev-
latl›kla olan iliflkisini araflt›rmak suretiyle; evlat edinenin çocuk
yetifltirmeye ehil olup olmad›klar› ve baflka yönlerden evlat edin-
menin, evlatl›¤› yarar›na olup olmad›¤›na daha rahat karar vere-
bilecektir.

Evlat edinmede bir baflka koflul ise; evlatl›k verilecek küçü-
¤ün aannaa--bbaabbaass››nn››nn,, eevvllaatt eeddiinnmmeeyyee iizziinn vermesidir (MK.
m.309-312). Evlat edinmeye izin verilmesi, ana-baban›n r›zala-
r›n›, Aile Mahkemesine sözlü veya yaz›l› olarak aç›klay›p, bu
aç›klaman›n tutana¤a geçirilmesi fleklinde olur (MK.m.309/f.2).
Burada Aile Mahkemesi hakiminin yapaca¤› fley, r›zaya yönelik
aç›klaman›n tutana¤a geçirilmesinden ibarettir. Bu nedenle ö¤-
retide bunun bir karar olmad›¤›, sadece yasada öngörülmüfl
flekli bir flart›n yerine getirilmesine yönelik bir ifllem oldu¤u belir-
tilmifltir70. 

Baz› istisnai durumlarda mahkeme, ana-baban›n ya da bun-
lardan birinin r›zas›n›n aranmamas›na karar verebilir. Ana-baba-
dan biri ya da her ikisi çocu¤a karfl› özen yükümlülü¤ünü yerine
getirmiyorsa ya da kim oldu¤u veya uzun süreden beri nerede
oldu¤u bilinmiyorsa yahut ay›rt etme gücünden sürekli olarak
yoksun bulunuyorsa hakim, bu durumdaki ana, baban›n r›zas›-
n›n aranmamas›na karar verir (MK.m.311, m.312).

VV.. SSOOYYBBAA⁄⁄IINNIINN GGEENNEELL SSOONNUUÇÇLLAARRIINNAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN KKAARRAARR
vvee TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

4721 say›l› yeni Medeni Kanun’un, 321’inci ve devam› mad-
delerinde "Soyba¤›n›n Hükümleri" bafll›¤› alt›nda hükümler yer
alm›flt›r. Bu hükümler hem evlilik içinde do¤an hem de evlilik d›-
fl›nda do¤an çocuklar yönünden ortak hükümlerdir. Di¤er yan-
dan bu hükümlerden ço¤u, ana ya da baban›n, çocu¤un velaye-
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70)  SStteettttlleerr, 115-116; krfl. BBrreeiittsscchhmmiidd, 1402-1403; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz// GGüümmüüflfl,,
489-490.



tine sahip olup olmamalar›ndan ba¤›ms›z olarak uygulama ala-
n› bulur. Bu hükümlerden, 323 – 326’›nc› maddeler aras›nda yer
alanlar, küçük ile kkiiflfliisseell iilliiflflkkii kkuurruullmmaass›› konusunu düzenle-
mektedir. MMeeddeennii KKaannuunnuunn 332233’’üünnccüü mmaaddddeessiinnee göre; "Ana
ve babadan her biri, velâyeti alt›nda bulunmayan veya kendisi-
ne b›rak›lmayan çocuk ile uygun kiflisel iliflki kurulmas›n› isteme
hakk›na sahiptir". 

MMeeddeennii KKaannuunnuunn 332255’’iinnccii mmaaddddeessiinnddee ise; çocu¤un yara-
r›na olmas› kofluluyla, üçüncü kiflilere, özellikle çocu¤un h›s›m-
lar›na da ayn› hak tan›nm›flt›r. Ancak hem ana-baba, hem de
üçüncü kifliler aç›s›ndan bu hak s›n›rland›r›lm›fl ve çocu¤un bun-
dan zarar görmemesi ihtimali varsa, Aile Mahkemesi hakimi ki-
flisel iliflki kurma talebini reddedebilir ya da daha önce verilmifl-
se bu hakk› kald›rabilir (MK.m.324)71. 

Medeni Kanunun 327-334’üncü maddeleri aras›nda ise, ço-
cu¤un nafakas›n›n, bak›m ve e¤itim giderlerinin nas›l karfl›lana-
ca¤›, süresi, nafaka miktar›n›n saptanmas›, dava hakk› ve gü-
vence gösterilmesi gibi konular düzenlenmifltir. Hemen belirtelim
ki, çocu¤un nafakas›n› karfl›lama yükümlülü¤ü; çocu¤un velaye-
tine sahip olup olmamadan ba¤›ms›z olarak, ana-babadan her
ikisine yüklenmifltir. MMeeddeennii KKaannuunnuunn 332277.. mmaaddddeessiinnee göre;
"Çocu¤un bak›m›, e¤itimi ve korunmas› için gerekli giderler ana
ve baba taraf›ndan karfl›lan›r. - Ana ve baba, yoksul olduklar› ve-
ya çocu¤un özel durumu ola¤anüstü harcamalar yap›lmas›n› ge-
rektirdi¤i takdirde ya da ola¤an d›fl› herhangi bir sebebin varl›¤›
hâlinde, hâkimin izniyle çocu¤un mallar›ndan onun bak›m ve
e¤itimine yetecek belli bir miktar sarfedebilirler" (krfl. ZGB. Art.
276). 

Ana baban›n bak›m borcu kural olarak çocuk ergin olana ka-
dar devam eder. Ancak çocuk, ergin oldu¤u halde, ee¤¤iittiimmii ddee--
vvaamm eeddiiyyoorrssaa,, e¤itimi sona erene kadar, ana-baban›n bak›m
borcu devam eder (MK. m.328).

Bak›m borcu ana ya da baba taraf›ndan yerine getirilmiyorsa,
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71)  SScchhwweennzzeerr (im Basler Kommentar zum ZGB), 1470 vd.; SStteettttlleerr, 234 vd.;
HHeeggnnaauueerr, 126 vd.; SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 242; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 513-
514; ÖÖzzttaann, 610-612; AAkk››nnttüürrkk, 388; AAccaabbeeyy, 285 vd.
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ona karfl› dava aç›labilir. Küçük ay›rt etme gücüne sahipse, da-
vay› bizzat açabilir. Küçük ay›rt etme gücüne sahip de¤ilse, ata-
nacak kayy›m ya da vasi onun ad›na dava açar. Küçü¤e fiilen
bakan ana ya da babaya da, çocuk ad›na dava açabilme yetkisi
verilmifltir (MK.m.329). Bu hükmün gerekçesinde, dava açma
hakk›n›n, kifliye s›k› flekilde ba¤l› bir hak oldu¤u yer almaktad›r.
Kifliye s›k› flekilde haklar bizzat hak sahibi taraf›ndan kullan›la-
bilir. Bu durumda, çocu¤a fiilen bakan ana ya da babaya, çocuk
ad›na dava açma hakk› tan›nm›fl olmas›, bu görüflle çeliflmekte-
dir.

Medeni Kanunda, çocuk ad›na istenecek nnaaffaakkaann››nn,, ssaaddeeccee
iilleerriiyyee yyöönneelliikk mmii istenebilece¤i, yoksa geçmifl y›llara iliflkinde
talep edilip edilemeyece¤i; flayet geçmifl y›llara iliflkin talep edi-
lebilecekse, geriye do¤ru kaç y›l için talep edilebilece¤i düzen-
lenmemifltir. Halbuki ‹sviçre Medeni Kanununda, çocuk ad›na
nafakan›n, geriye do¤ru bir y›l ve ileriye yönelik istenebilece¤i
hükme ba¤lanm›flt›r (ZGB. Art.279)72. Benzer bir hükme Mede-
ni Kanunumuzda yer verilmemifl olmas›n›n, bir unutma sonucu
mu oldu¤u; yoksa, bilinçli olarak m› bu hükmün kanuna al›nma-
d›¤›, gerekçede de yer almam›flt›r. Kan›m›zca bu hususun dü-
zenlenmemifl olmas› önemli bir eksikliktir. Bu hukuk bofllu¤unun,
mahkemelerce, çocu¤un üstün yarar› da dikkate al›narak, doldu-
rulmas› gerekti¤i görüflündeyim. Bu boflluk doldurulurken, ‹sviç-
re Medeni Kanunundaki hüküm örnek al›nabilir.

EEvvlliilliikk dd››flfl›› bbiirr ddoo¤¤uumm ssöözz kkoonnuussuuyyssaa, çocuk ad›na talep
edilecek nnaaffaakkaann››nn,, nnee zzaammaann ttaalleepp eeddiilleebbiilleeccee¤¤ii konusunda
aç›k bir düzenleme olmamas›na ra¤men; 333333’’üünnccüü mmaaddddeenniinn
bbiirriinnccii ff››kkrraass››nnddaakkii ifadeden; babadan istenecek nafakan›n,
babal›k davas› ile birlikte de istenebilece¤i anlafl›lmaktad›r. Sö-
zü geçen hükümde; "Babal›k davas› ile birlikte nafaka istenir ve
hâkim, babal›k olas›l›¤›n› kuvvetli bulursa" fleklindeki ifadeden,
bu sonuç ortaya ç›kmaktad›r. Babal›k davas›ndan ayr› olarak,
ba¤›ms›z bir nafaka davas›n›n, babal›k davas›ndan sonra aç›la-
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72)  Bu konuda bkz. BBrreeiittsscchhmmiidd, 1507 vd.; SStteettttlleerr, 337-338; HHeeggnnaauueerr,
147; RReeuusssseerr, 67 vd.



bilece¤inde tereddüt olmamas›na ra¤men; babal›k davas›ndan
önce, do¤al babaya karfl›, sadece nafakaya yönelik bir dava aç›-
lamayaca¤› görüflündeyiz. Kanunun sistemati¤ine bak›ld›¤›nda
da, bu sonuca rahatl›kla var›labilir. Çünkü çocuk ad›na istenecek
nafaka ve buna iliflkin dava, soyba¤›n›n genel sonuçlar› aras›n-
da düzenlendi¤ine göre; baban›n, çocu¤a nafaka ödemekle yü-
kümlü olmas›, ancak aralar›nda hukuki anlamda soyba¤› kurul-
mufl olmas›na ba¤l›d›r73. Aksi taktirde do¤al baban›n böyle bir
yükümlülü¤ü yoktur. fiüphesiz çocuk ile babas› aras›nda, daha
önce tan›ma ya da evlat edinme yoluyla soyba¤› iliflkisi kurul-
muflsa; babaya karfl› ba¤›ms›z bir nafaka davas› aç›labilir. Hat-
ta bu durumda mahkeme, nafaka davas› sonuçlanmadan, geçi-
ci önlem olarak, uygun miktarda nafakan›n depo edilmesine ve-
ya geçici olarak ödenmesine de karar verebilir (MK.m. 332/f.2).
Bu konuya yukar›da ele alm›flt›k.

Nafaka miktar›n›n saptanmas› MMeeddeennii KKaannuunnuunn 333300’’uunnccuu
mmaaddddeessiinnddee düzenlenmifltir. Sözü geçen hüküm flu flekildedir:
"Nafaka miktar›, çocu¤un ihtiyaçlar› ile ana ve baban›n hayat ko-
flullar› ve ödeme güçleri dikkate al›narak belirlenir. Nafaka mik-
tar›n›n belirlenmesinde çocu¤un gelirleri de göz önünde bulun-
durulur. -Nafaka her ay peflin olarak ödenir. - Hâkim istem hâlin-
de, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakan›n gelecek
y›llarda taraflar›n sosyal ve ekonomik durumlar›na göre ne mik-
tarda ödenece¤ini karara ba¤layabilir" (krfl. ZGB. Art.285). Gö-
rüldü¤ü üzere nafaka miktar› belirlenirken bir taraftan çocu¤un
ihtiyaçlar› göz önüne al›n›rken; di¤er taraftan ana-baban›n sos-
yal ve ekonomik koflullar› dikkate al›nmal›d›r74. Durumun de¤ifl-
mesi durumunda hakim, istem üzerine nafaka miktar›n› yeniden
belirleyebilir ya da kald›rabilir (MK.m.331; ZGB. Art. 286).

Ana ya da baban›n nnaaffaakkaa yyüükküümmllüüllüü¤¤üünnüü ssüürreekkllii oollaarraakk
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73)  BBrreeiittsscchhmmiidd, 1509; SStteettttlleerr, 337; HHeeggnnaauueerr, 153; RReeuusssseerr, 68; ÖÖzzttaann,
621
74)  Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 243-245; ÖÖzzttaann,
622-624; AAkk››nnttüürrkk, 395-396; ‹sviçre Hukukunda nafakan›n belirlenmesine ilifl-
kin hüküm daha kapsaml›d›r. Bkz. ve krfl. BBrreeiittsscchhmmiidd, 1520 vd.; SStteettttlleerr, 317
vd; HHeeggnnaauueerr, 157 vd.; RReeuusssseerr, 65-67
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iihhllaall eettmmeessii veya kaçma ya da mallar›n› kaç›rma haz›rl›klar›
yapmas› yahut mallar›n› savurganca harcamas› nedeniyle, ço-
cu¤un gelecekteki nafakas› tehlikedeyse; hakim, bu flekilde dav-
ranan ana ya da babadan uygun bir güvence göstermesini iste-
yebilir veya gerekli gördü¤ü taktirde di¤er önlemlerin al›nmas›na
karar verebilir (MK.m.334).

VVII.. VVEELLAAYYEETTEE ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN KKAARRAARR vvee TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

Yeni Medeni Kanuna göre, ana-baba evliyse, kural olarak ev-
lilik devam etti¤i sürece, ana-baba velayet hakk›n› birlikte kulla-
n›rlar (MK.m.336/f.1). Ana-baban›n velayetin kullan›lmas›nda
uyuflmazl›¤a düflmeleri durumunda, önceki Medeni Kanundan
farkl› olarak, baban›n oyu üstün75 de¤ildir ve bu durumda mah-
kemeye baflvurulabilir. Bu konuya daha önce evlilik birli¤inin ko-
runmas› konusunda de¤indi¤imiz için, tekrar ele almayaca¤›z.

Efller birlikte yaflamaya ara vermifl (MK.m.197) ya da mahke-
mece ayr›l›¤a karar verilmiflse (MK.m.170-172) hakim, vveellaayyeettii
eeflfllleerrddeenn bbiirriinnee vveerreebbiilliirr (MK.m.336/f.2). Fakat bu yola en son
çare olarak, çocu¤un üstün yarar› bunu gerektiriyorsa gidilmeli;
çocu¤un, mümkün oldu¤unca ana-baban›n her ikisi taraf›ndan
bak›lmaya hakk› oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r. Nitekim
Medeni Kanunun 335’inci maddesinin, birinci f›kras›nda, yasal
sebepler olmad›kça velayetin ana ve babadan al›namayaca¤›
vurgulanm›flt›r. Makalemizin bafllar›nda bahsetti¤imiz, "çocu¤un
mümkün oldu¤unca ana-baban›n her ikisi taraf›ndan yetifltirilme-
si, onlar taraf›ndan bak›l›p, gözetilmesine sayg› ilkesi" burada da
uygulama alan› bulur.

Çocu¤un üstün yarar›, velayetin sadece efllerden birine veril-
mesi gerekli k›l›yorsa; bu durumda da velayet hakk›na sahip ol-
mayan ana ya da baban›n, çocukla kkiiflfliisseell iilliiflflkkii kkuurrmmaayyaa hak-

HAKEML‹ YAZI

75) Eski Medeni Kanun döneminde Velayet hakk› ve kapsam› konusunda ay-
r›nt›l› bilgi için bkz. SSeellmmaa BBaakktt››rr ÇÇeettiinneerr,, Velayet Hukuku, Ankara – 2000,
s.24 vd.; ayr›ca bkz. ZZeevvkklliilleerr//AAccaabbeeyy// GGöökkyyaayyllaa,, 1013 vd.; SSeellaahhaattttiinn SSuull--
hhii TTeekkiinnaayy: Türk Aile Hukuku, 7. Bas›, ‹stanbul-1990, s.483 vd.; BBüülleenntt KKööpp--
rrüüllüü// SSeelliimm KKaanneettii: Aile Hukuku, 2. Bas›, ‹stanbul-1989, s.245 vd.; FFeeyyzzii NNeecc--
mmeettttiinn FFeeyyzziioo¤¤lluu//CCuummhhuurr ÖÖzzaakkmmaann//MM..EEnniiss SSaarr››aall:: Aile Hukuku, 3. Bas›, ‹s-
tanbul-1986, s. 503 vd.



k› oldu¤u unutulmamal›d›r. Kiflisel iliflki kurman›n, çocu¤a zarar
verdi¤i ortaya ç›kmad›¤› sürece, velayet hakk›na sahip olmayan
ana ya da baba bu halktan yoksun b›rak›lmamal›d›r (MK.m.323,
m.324). Bu konuyu da daha önce, soyba¤›n›n genel sonuçlar›n›
ele al›rken irdeledi¤imiz için, burada daha fazla üzerinde durma-
yaca¤›z.

Medeni Kanunun 333366’’››nncc›› mmaaddddeessiinniinn,, 33’’üünnccüü ff››kkrraass››nnaa
göre; "Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sa¤ kala-
na, boflanmada ise çocuk kendisine b›rak›lan tarafa aittir". Daha
önce de¤indi¤imiz üzere, boflanmada ana-baban›n bu konuda
anlaflmalar› durumunda, vveellaayyeett hhaakkkk››nn››nn hheerr iikkiissii ttaarraaff››nnddaann,,
bbiirrlliikkttee kkuullllaann››llaabbiillmmeessiinnee olanak veren bir hükme Medeni Ka-
nunda yer verilmemifl olmas› bir eksikliktir. Çünkü daha önce ifa-
de etti¤imiz üzere, "çocu¤un mümkün oldu¤unca, ana, baban›n
her ikisi taraf›ndan yetifltirilmesi, bak›l›p, gözetilmesi"; Çocuk
Haklar› Sözleflmesinde kayna¤›n› bulan bir ilkedir. ‹sviçre Huku-
kunda, 1998 y›l›nda ZGB de yap›lan ve 2000 y›l›nda yürürlü¤e
giren de¤ifliklikte, daha önce Federal Mahkemece tan›nm›fl olan
bu imkan, ZZGGBB’’nniinn 113333.. mmaaddddeenniinn 33..ff››kkrraass››nnddaa düzenlenmifl-
tir76. Alman Hukukunda ise, Anayasa Mahkemesinin 1982 y›l›n-
da verdi¤i bir karardan77 itibaren, boflanmadan sonra anne-ba-
ban›n velayet hakk›na birlikte sahip olabilecekleri kabul edilmek-
tedir78.

Daha önce de¤indi¤imiz üzere, bizim hukukumuz aç›s›ndan
da, Medeni Kanunda de¤ifliklik yap›l›p benzer bir düzenleme ön-
görülene kadar, Mahkemelerin, hukukumuzda kanun gücü ka-
zanm›fl (hatta kanundan daha üstün olan) Çocuk Haklar› Söz-
leflmesini dayanak al›narak, bu yönde talepte bulunan boflanm›fl
ana-babaya bu imkan›, çocu¤un menfaatine olmas› kofluluyla
tan›mas› gerekti¤i görüflündeyiz79. 
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76) ‹sviçre hukukunda bu konuda yap›lan yasal de¤ifliklik hakk›nda bkz. Bre-
itschmid, 831 vd.;  Schnyder, 109-110; Hegnauer, 185 vd.; Hausheer/Ge-
iser/Kobel, 124-125
77)  BVerfGE 61, 358 (bkz. FamRZ 1982, 1179). 
78)  Bkz. Schwab/Wagenitz,14 vd.; Rogner, 260 vd. 
79)  AAccaabbeeyy, 285, 293; krfl. Serozan (Çocuk Hukuku), 47, 136-137
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Fakat YYaarrgg››ttaayy, bas›ndan takip etti¤imiz kadar›yla, baflka ül-
kelerde verilmifl boflanma kararlar›n›n tan›nmas› söz konusu ol-
du¤unda bile, bu yöndeki kararlar› kkaammuu ddüüzzeenniinnee aayykk››rr›› oolldduu--
¤¤uu ggeerreekkççeessiiyyllee rreeddddeettmmeekktteeddiirr.. Halbuki bunun kamu düzeni-
ne ayk›r› olmas› hiçbir flekilde söz konusu olmad›¤› gibi; bilakis
bunun reddedilmesi, Çocuk Haklar› Sözleflmesine ayk›r›l›k tefl-
kil eder ve uluslararas› sorumlulu¤umuzun do¤mas›na yol açar.

MMeeddeennii KKaannuunnuunn 333377’’iinnccii maddesine göre, aannaa--bbaabbaa eevvllii
ddee¤¤iillsse, bir baflka deyiflle çocuk evlilik d›fl›nda do¤mufl ve ana-
baba sonradan evlenmemiflse, velayet kural olarak anaya veril-
mifltir. 743 say›l› önceki Medeni Kanundan farkl› olarak, babay-
la çocuk aras›nda soyba¤› kurulsa dahi, bu durum de¤iflmemek-
te ve velayet hakk›n›n mahkeme taraf›ndan babaya verilmesi
söz konusu olmamaktad›r. Sadece 333377’’iinnccii mmaaddddeenniinn iikkiinnccii
ff››kkrraass››nnddaa düzenlenen istisnai durumlarda, velayet babaya ve-
rilebilir ya da çocu¤a vasi atanabilir. Sözü geçen f›krada öngörü-
len istisnai durumlar; aannaann››nn kküüççüükk yyaa ddaa kk››ss››ttll›› oollmmaass›› vveeyyaa
ööllmmeessii yyaahhuutt vveellaayyeettiinn kkeennddiissiinnddeenn aall››nnmmaass›› dduurruummllaarr››--
dd››rr80. Ancak bu durumlarda Aile Mahkemesi hakimi, çocu¤un
üstün ç›kar›na göre, velayeti babaya verebilir yahut çocu¤a vasi
atar. 

Hemen ifade edelim ki, babaya, sadece bu istisnai durumlar-
da velayet hakk›n›n verilebilmesini öngören sözü geçen düzen-
leme, kad›n- erkek eflitli¤ine ayk›r›d›r ve Çocuk Hukuku yönün-
den de isabetli de¤ildir. Çünkü bu istisnai durumlar d›fl›nda da,
çocu¤un velayetinin babaya verilmesinde, çocu¤un yarar› olabi-
lir. Kan›m›zca, hakime bu konuda taktir yetkisi veren 743 say›l›
önceki Medeni Kanundaki düzenleme daha isabetliydi. 

Di¤er taraftan, yine daha önce ifade etti¤imiz üzere, ‹sviçre
Hukukunda ve Alman Hukukunda, sadece ana-baban›n boflan-
mas› durumunda de¤il, aannaa--bbaabbaann››nn eevvllii oollmmaadd››¤¤›› bbuu dduurruumm--
ddaa ddaa,, vveellaayyeett hhaakkkk››nn››nn,, ana-baban›n her ikisi taraf›ndan birlik-
te kullanabilmesi olana¤›n› öngören düzenlemeler yap›lm›flt›r.

HAKEML‹ MAKALE

80)  Daha ayr›nt›l› bilgi için, bkz. Serozan (Çocuk Hukuku), 254 vd.; DDuu--
rraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 520; ÖÖzzttaann, 636-637; AAccaabbeeyy, 284-285.



‹sviçre Hukukunda 1998 y›l›nda yap›lan ve 2000 y›l›nda yürürlü-
¤e giren de¤ifliklikte; ZZGGBB yyee eekklleenneenn 229988aa maddesinde haki-
me bu konuda yetki verilmifltir. Boflanmada oldu¤u gibi, burada
da, evlilik d›fl› ana-baba bu konuda anlaflm›fl ve velayetin birlik-
te kullan›lmas›, çocu¤un üstün yarar›na ayk›r› düflmüyorsa, ha-
kim velayet hakk›n›n ana-baba taraf›ndan birlikte kullan›lmas›na
hükmedebilir81. Alman Hukukunda bu hakk›n evlilik d›fl›nda do-
¤an çocuk yönünden tan›nmas›, 16.12.1997 tarihinde yap›lan
(ve 1.7.1988 tarihinde yürürlü¤e giren Kindschaftsrechtsreform-
gesetz fleklinde an›lan) yasal de¤ifliklikle olmufltur82. 

Bu konuda da, benzer bir düzenleme Medeni Kanunumuzda
bulunmamakla birlikte, boflanma durumu için ortaya koydu¤u-
muz görüfl, burada da geçerlidir. Yani Aile Mahkemesi hakimi,
Çocuk Haklar› Sözleflmesini dayanak almak suretiyle, bu yolda
istemde bulunan, evlilik d›fl› ana-babaya, velayet hakk›n› birlikte
kullanma hakk›n› tan›yabilir83.

MMeeddeennii KKaannuunnuunn 334455’’iinnccii mmaaddddeessiinnddee, çocuk ile ana-baba
aras›nda ya da ana ve baban›n menfaatine olarak çocuk ile
üçüncü kifliler aras›nda yap›lan hhuukkuukkii iiflfllleemmlleerriinn ççooccuu¤¤uu bbaa¤¤--
llaammaass››,, bu ifllemlere çocuk ad›na bir kayy›m›n kat›lmas› ve ha-
kimin ifllemi onaylamas›na ba¤l› tutulmufltur. Aile Mahkemesi
hakimi, kayy›m›n kat›l›m›yla yap›lan bu tür ifllemlerin, çocu¤un
üstün yarar›na ayk›r› oldu¤u sonucuna var›rsa, onay vermekten
kaç›nacakt›r.

MMeeddeennii KKaannuunnuunn 334466’’››nncc›› vvee 334477’’iinnccii mmaaddddeelleerriinnddee, ççoo--
ccuu¤¤uunn kkoorruunnmmaass›› amac›yla hakimin alabilece¤i önlemler dü-
zenlenmifltir. Medeni Kanunun 346’›nc› maddesinde, al›nabile-
cek önlemler genel olarak düzenlenmifltir. Bu hükmü göre, çocu-
¤un menfaatleri ve geliflmesi tehlikeye düflerse ve ana-baba çö-
züm bulmakta yetersiz kal›rsa hakim, çocu¤un korunmas› için,
durumun gerektirdi¤i her türlü uygun önlemi alacakt›r.
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81) SScchhwweennzzeerr (im Basler Kommentar zum ZGB), 1578 vd.;  Schnyder, 109-
110; HHeeggnnaauueerr, 185 vd.; HHaauusshheeeerr//GGeeiisseerr//KKoobbeell,, 124-125
82)  Bu konuda bkz. SScchhwwaabb//WWaaggeenniittzz,14 vd.; Rogner, 274 vd.
83)  AAccaabbeeyy, 285, 293; krfl. SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 47, 136-137.
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MMeeddeennii KKaannuunnuunn 334477’’iinnccii mmaaddddeessiinnddee ise, bu önlemler-
den, ççooccuu¤¤uunn bbiirr aaiillee yyaann››nnaa yyaa ddaa bbiirr kkuurruummaa yyeerrlleeflflttiirriillmmee--
ssii özel olarak düzenlenmifltir. Sözü geçen hüküm, flu flekildedir:
"Çocu¤un bedensel ve zihinsel geliflmesi tehlikede bulunur ve-
ya çocuk manen terk edilmifl hâlde kal›rsa hâkim, çocu¤u ana ve
babadan alarak bir aile yan›na veya bir kuruma yerlefltirebilir. -
Çocu¤un aile içinde kalmas› ailenin huzurunu onlardan katlan-
malar› beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun ge-
reklerine göre baflka çare de kalmam›flsa, ana ve baba veya ço-
cu¤un istemi üzerine hâkim ayn› önlemleri alabilir. - Ana ve ba-
ba ile çocu¤un ödeme gücü yoksa, bu önlemlerin gerektirdi¤i gi-
derler Devletçe karfl›lan›r. - Nafakaya iliflkin hükümler sakl›d›r". 

Görüldü¤ü üzere hükümde, çocu¤un korunmas›nda zorunlu-
luk varsa ya da ailenin huzuru aç›s›ndan baflka çare kalmam›fl-
sa, çocuk bir ailenin yan›na ya da bir kuruma yerlefltirilebilir84.
Nitekim velayetin kapsam›n› genel olarak düzenleyen, Medeni
Kanunun 339’uncu maddesinin, 4’ üncü f›kras›nda da, yasal se-
bep olmadan çocu¤un, ana-babadan al›namayaca¤› ifade edil-
mifltir. Bu hüküm hem velayetin kald›r›lmas›na hem de velayet
kald›r›lmadan çocu¤un bir ailenin yan›na ya da bir kuruma yer-
lefltirmesine iliflkindir. 

Çocu¤un korunmas› aç›s›ndan, eenn ssoonn ççaarree oollaarraakk bbaaflflvvuu--
rruullaaccaakk tteeddbbiirr,, vveellaayyeettiinn kkaalldd››rr››llmmaass››dd››rr. Velayetin kald›r›lma-
s›, MMeeddeennii KKaannuunnuunn 334488--335500’’nnccii mmaaddddeelleerrii aras›nda düzen-
lenmifltir. Velayetin kald›r›lmas›n› genel olarak düzenleyen
334488’’iinnccii mmaaddddee flu flekildedir: "Çocu¤un korunmas›na iliflkin di-
¤er önlemlerden sonuç al›namaz ya da bu önlemlerin yetersiz
olaca¤› önceden anlafl›l›rsa, hâkim afla¤›daki hâllerde velâyetin
kald›r›lmas›na karar verir: 1. Ana ve baban›n deneyimsizli¤i,
hastal›¤›, özürlü olmas›, baflka bir yerde bulunmas› veya benze-
ri sebeplerden biriyle velâyet görevini gere¤i gibi yerine getire-
memesi. 2. Ana ve baban›n çocu¤a yeterli ilgiyi göstermemesi

HAKEML‹ MAKALE

84) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için, bkz. HHeellmmuutt HHeennkkeell: Die Elterliche Gewalt,
(in: "Berner Tage für die juristische Praxis 1977, Das neue  Kindesrecht"),
Bern-1978, s.100 vd.; HHeeggnnaauueerr, 214-216; BBrreeiittsscchhmmiidd,,1608 vd.; SStteettttlleerr,
499 vd.; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 528; Öztan, 669 vd.



veya ona karfl› yükümlülüklerini a¤›r biçimde savsaklamas›. -
Velâyet ana ve baban›n her ikisinden kald›r›l›rsa çocu¤a bir va-
si atan›r. - Kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kald›r›lmas›
mevcut ve do¤acak bütün çocuklar› kapsar" (krfl. ZGB. Art. 311).
Görüldü¤ü üzere, ana-baban›n ya da bunlardan birinin velayet
görevini yerine getirmede yetersiz kald›¤› ya da çocu¤a karfl› yü-
kümlülüklerini a¤›r bir flekilde savsaklad›¤› hallerde; di¤er ön-
lemlerin faydas›z kald›¤› ya da faydas›z kalaca¤›n›n anlafl›ld›¤›
durumlarda, en son çare olarak velayet mahkemece kald›r›labi-
lir85. 

MMeeddeennii KKaannuunnuunn 335500’’iinnccii mmaaddddeessiinnddee,, kkeennddiissiinnddeenn vveellaa--
yyeett hhaakkkk›› aall››nnaann ana, baban›n, çocuklar›n bbaakk››mm vvee ee¤¤iittiimm ggii--
ddeerrlleerriinnii kkaarrflfl››llaammaa yyüükküümmllüüllüü¤¤üünnüünn (kural olarak) devam
edece¤i hükmü yer almaktad›r. Ana-baban›n bu yükümlü¤ünün
velayete ba¤l› olmad›¤›n›, soyba¤›n›n genel bir sonucu oldu¤u-
nu daha önce ifade etmifltik.

DDuurruummuunn ddee¤¤iiflflmmeessii hhaalliinnddee, çocuklar›n korunmas›na yö-
nelik, mahkemece al›nm›fl olan önlemlerin, yeni koflullara uydu-
rulmas› gerekti¤i; bu ba¤lamda, velayetin kald›r›lmas›n› gerekti-
ren sebeplerin ortadan kalkmas› halinde hakimin, istem üzerine
ya da resen, velayeti geri verebilece¤i, 335511’’iinnccii mmaaddddeeddee öngö-
rülmüfltür (krfl.ZGB. Art.313)86. Bu hükümler, "çocu¤un, müm-
kün oldu¤unca, ana-baban›n her ikisi taraf›ndan bak›lmaya hak-
k› oldu¤u" ilkesiyle uyum içindedir ve kan›m›zca isabetlidir. 

VVIIII.. ÇÇOOCCUUKK MMAALLLLAARRIINNIINN KKOORRUUNNMMAASSIINNAA YYÖÖNNEELL‹‹KK KKAA--
RRAARR vvee TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

Çocuk mallar›na iliflkin hükümler, Medeni Kanunun 352 ve
devam› maddelerinde yer alm›flt›r. MMaallllaarr››nn yyöönneettiimmiinnee iliflkin
olan 335522’’iinnccii mmaaddddeeyyee göre; "Ana ve baba, velâyetleri devam
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85) HHeennkkeell, 109-110; HHeeggnnaauueerr, 216-219; BBrreeiittsscchhmmiidd,,1640 vd.; AAkk››nnttüürrkk,
432 vd.; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz// GGüümmüüflfl, 531- 532; ÖÖzzttaann, 640 vd.; SSeerroozzaann (Çocuk
Hukuku), 292 vd.;  ÖÖzzllüü, 65 vd.; eski MK. yönünden bkz. BBaakktt››rr ÇÇeettiinneerr
(Velayet), 92 vd.
86) BBrreeiittsscchhmmiidd,, 1645 vd.; HHeeggnnaauueerr, 218-219; ÖÖzzttaann, 647 vd.; ÖÖzzllüü, 65 vd.;
SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 293.
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etti¤i sürece çocu¤un mallar›n› yönetme hakk›na sahip ve bu-
nunla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler.-
Ana ve baban›n yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlar-
da hâkim müdahale eder".

Çocu¤un mallar›n›n yönetiminde aannaa--bbaabbaa yyeetteerrssiizz kkaall››rr yyaa
ddaa bbuu yyeettkkiilleerriinnii kkööttüüyyee kkuullllaann››rrllaarrssaa hakim, çocu¤un mallar›-
n›n korunmas› için uygun görece¤i öönnlleemmlleerrii aall››rr. Bu amaçla,
mallar›n yönetimi konusunda ana-babaya talimat verebilir; ken-
disine yap›lan aç›klamalar› ve verilen bilgiyi yeterli görmezse,
mallar›n tevdi edilmesine veya ana-baba taraf›ndan güvence
gösterilmesine karar verebilir (MK.m.360; ZGB.Art.324). Bu du-
rumda ana-baban›n gösterece¤i güvence, tafl›r›r veya tafl›nmaz
rehni, banka teminat mektubu, kefalet gibi ayni ya da flahsi bir
güvence olabilir. 

Çocu¤un mallar›n›n tehlikeye düflmesi baflka bir flekilde ön-
lenemiyorsa hakim, son çare olarak, mmaallllaarr››nn yyöönneettiimmiinniinn bbiirr
kkaayyyy››mmaa ddeevvrreeddiillmmeessiinnee de karar verebilir. Yönetimi ana-ba-
baya ait olmayan mallar, bir baflka deyiflle çocu¤un serbest mal-
lar› tehlikeye düflmüflse; ayn› önlemleri hakim, bu mallar için de
alabilir. Yani sözü geçen bu mallar›n yönetimi de kayy›ma b›ra-
k›labilir. Di¤er yandan hakim, çocuk mallar›n›n gelirlerinin veya
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için bu mallardan ayr›lm›fl k›sm›n, ama-
ca uygun harcanaca¤› konusunda kuflkuya düflerse; bunlar›nda
yönetimini atanacak bir kayy›ma b›rakabilir (MK.m.361;
ZGB.Art.325)87.

Çocu¤un mallar›n› kullanma hakk›na sahip olan ana-baba
(MK.m.354); mallar›n gelirini, öncelikle çocu¤un bak›m ve e¤iti-
mine olmak üzere harcayabilirler. Hakkaniyete uydu¤u ölçüde,
çocu¤un mallar›n›n geliri, ailenin ihtiyaçlar›n›n karfl›lamas› için
de harcanabilir (MK.m.355; ZGB.Art.319)88 . 

HAKEML‹ MAKALE

87) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz.; Breitschmid,1681 vd.; Hegnauer, 235-
238; RReeuusssseerr, 81-83; Öztan, 688-689; DDuurraall//ÖÖ¤¤üüzz//GGüümmüüflfl, 530-531; AAkk››nn--
ttüürrkk, 417-418
88) Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz.; SStteettttlleerr, 425 vd;  BBrreeiittsscchhmmiidd,, 1672-1673;
Hegnauer, 231-232; Reusser, 80; SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 138-140, 265-
270; AAhhmmeett KK››ll››ççoo¤¤lluu, Medeni Kanunumuzun Aile-Miras –Eflya Hukukuna
Getirdi¤i Yenilikler, Ankara-2003, s.134; AAkk››nnttüürrkk, 420-423; Öztan, 689-691



Çocu¤a, sseerrmmaayyee flfleekklliinnddeekkii yyaapp››llmm››flfl oollaann ttaazzmmiinnaatt vvee
bbeennzzeerrii ööddeemmeelleerriinn de, ola¤an ihtiyaçlar›n gerektirdi¤i ölçüde,
çocu¤un bak›m› için harcanabilece¤i kabul edilmifltir
(MK.m.356/f.1; ZGB.Art.320/Abs.1). Fakat çocu¤un, bu nitelikte
olmayan ddii¤¤eerr mmaallllaarr››nn››nn hhaarrccaannaabbiillmmeessii için; çocu¤un bak›-
m›, yetifltirilmesi ve e¤itimi aç›s›ndan, bbuu mmaallllaarraa bbaaflflvvuurruullmmaa--
ss››nn››nn zzoorruunnlluu oollmmaass›› ve hhaakkiimmddeenn bbuu kkoonnuuddaa yyeettkkii ((iizziinn))
al›nmas› gerekir(MK.m.356/f.2; ZGB.Art.320/Abs.2)89.

Aile Mahkemesi hakimi, yetki isteme talebini hakl› görürse,
hangi mallardan, ne oranda harcama yap›laca¤›n›, yetki verilme-
sine iliflkin verece¤i kararda aç›kça belirtmelidir. Yoksa genel
olarak yetki verme yoluna gidilmemelidir (MK.m.356/f.2; krfl.
MK.m. 327/f.2). 

Ana-baba taraf›ndan, hhaakkiimmddeenn yyeettkkii ((iizziinn)) aall››nnmmaaddaann ço-
cu¤un mallar› harcanm›flsa; kkaann››mm››zzccaa yyaapp››llaann iiflfllleemmlleerr ggeeççeerr--
ssiizz ssaayy››llmmaazz;; fakat yetki almadan çocu¤un mallar›na baflvuran
ana-baba, MMeeddeennii KKaannuunnuunn 336633’’üünnccüü mmaaddddeessiinnee ggöörree ssoo--
rruummlluu oolluurrllaarr.. Bu hükümde, ana-baban›n, çocu¤a karfl›, vveekkiill
ggiibbii sorumlu olacaklar› öngörülmüfltür90. Bu nedenle ö¤retide,
hakimden yetki al›nmam›flsa, yap›lan ifllemin geçersiz say›laca-
¤›n› savunan görüfllere91 kat›lm›yoruz. K›l›ço¤lu’nun da belirtti¤i
gibi; MMKK..mm 336655//ff..22 hhüükkmmüü,, aannaa--bbaabbaann››nn ssoorruummlluu¤¤uuyyllaa iillggiillii
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89) SStteettttlleerr, 428-430; BBrreeiittsscchhmmiidd,,1674-1675; HHeeggnnaauueerr, 232; RReeuusssseerr, 79;
SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 138-140, 270-271; KK››ll››ççoo¤¤lluu, 134-136;  AAkk››nnttüürrkk,
423-424; ÖÖzzttaann, 689-691
90) Bu görüflü savunan yazarlardan K›l›ço¤lu  yapt›¤› kapsaml› de¤erlendir-
mede; anne-baban›n, çocu¤u temsil etme yetkisini düzenleyen MK.m.342/f.3
hükmünü de dayanak alarak; anne-baban›n çocu¤un mallar›n›, temsil ve yöne-
tim yetkileri çerçevesinde, vasilerden farkl› olarak mahkemenin izni olmadan
satabileceklerini; tapu memuru yada noterlerin bunun için (kural olarak) mah-
keme izni aramalar›n›n söz konusu olmad›¤›n›; fakat istisnai olarak, çocu¤un
bak›m›, yetifltirilmesi ve e¤itimi için, çocu¤un (mallar›n›n geliri ile sermaye, taz-
minat ve benzeri edimler d›fl›nda kalan) di¤er mallar›na baflvurma zorunlulu¤u
varsa, mahkemeden izin al›nmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Fakat bu iznin
al›nmam›fl olmas›, yap›lan ifllemi geçersiz k›lmaz; sadece izin almadan ifllemi
yapan anne-babay›, çocu¤a karfl› sorumlu k›lar. Bkz. KK››ll››ççoo¤¤lluu, 135-143. Biz
de bu görüfle aynen kat›l›yoruz. Bkz. benzer görüflte, SSeerroozzaann (Çocuk
Hukuku),  138-139, 270-271.
91) Tafl›nmaz sat›m› ve buna ba¤l› tescil ifllemi aç›s›ndan bu görüflte, fifieerreeff EErr--
ttaaflfl: Yeni MK Hükümlerine Göre Eflya Hukuku, 5. Bas›, Ankara-2004, s.174-175.
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oolluupp,, ççooccuu¤¤uunn tteemmssiillii iillee iillggiillii bbiirr hhüükküümm ddee¤¤iillddiirr92. Bu ne-
denle izin al›nmas›n› gerektiren bir ifllem olsa dahi, hakimden
izin al›nmam›fl olmas› ifllemi geçersiz k›lmaz; sadece izin alma-
yan anne-baban›n, çocu¤a karfl› sorumlu olmalar› sonucunu do-
¤urur93.

Serozan, çocuk mallar›na iliflkin hükümler (MK.m.352-363)
d›fl›nda; ayr›ca soyba¤›n›n genel hükümleri aras›nda, çocuk
mallar›n›n harcanmas›na iliflkin, (‹sviçre Medeni Kanununda
karfl›l›¤› bulunmayan) bir hükmün (MK. m. 327/f.2) öngörmüfl ol-
mas›n›, isabetsiz bir düzenleme ve gereksiz bir tekrar oldu¤unu
ifade ederek elefltirmektedir94. Yazar›n bu elefltirisine biz de ka-
t›l›yoruz. Bundan baflka kan›m›zca; MK. m. 327/f.2 ile  MK.m.
355 ve 356 aras›nda çeliflki de bulunmaktad›r. Çünkü yukar›da
da aç›klad›¤›m›z üzere; MK.m. 355 ve 356/f.1 hükümlerine gö-
re, anne-baba, çocu¤un bak›m› için (hatta hakkaniyete uygun
düfltü¤ü ölçüde aile ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere) mmaallllaarr››nn››nn
ggeelliirrlleerrii iillee  sseerrmmaayyee,, ttaazzmmiinnaatt bbeennzzeerrii eeddiimmlleerrii,, hhaakkiimmddeenn
iizziinn aallmmaakkss››zz››nn hhaarrccaayyaabbiilliirr.. Sadece bbuunnllaarr dd››flfl››nnddaa kkaallaann
ddii¤¤eerr mmaallllaarraa baflvurma zorunlulu¤u varsa, hhaakkiimmddeenn iizziinn
aall››nnmmaass›› gerekti¤i öngörülmüfltür (MK.m. 356/f.2). Bir baflka de-
yiflle, çocu¤un bak›m›, yetifltirilmesi ve e¤itimi için, mallar›n ge-
lirleri ile sermaye, tazminat benzeri edimler yetmiyorsa ve bu ne-
denle di¤er mallar›n harcanmas› zorunlulu¤u varsa; sadece bu
mallar›n harcanabilmesi için hakimin izni gereklidir. Halbuki
MK.m.327/f.2’de, mmaallllaarr aarraass››nnddaa hhiiççbbiirr aayy››rr››mm yyaappmmaakkss››zz››nn,,
hakimin izni aranmaktad›r. 

Sözü geçen hükümler kan›m›zca ancak, MMKK..mm.. 332277//ff..22’’nniinn,,
hakimden izin al›nmas› konusunda ggeenneell bbiirr ddüüzzeennlleemmee içerdi-
¤i; çocuk mallar›ndan, hangi mallar›n, hhaannggii flflaarrttllaarrllaa hhaarrccaannaa--
bbiilleeccee¤¤ii vvee bbuunnuunn iiççiinn hhaannggii dduurruummllaarrddaa hhaakkiimmiinn iizznniinniinn
aarraannaaccaa¤¤›› konular›n›n, esas olarak MMKK.. 335555 vvee 335566 mmaaddddeellee--
rriinnddee ddüüzzeennlleennddii¤¤ii kabul edilerek ba¤daflt›r›labilir.
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92)  KK››ll››ççoo¤¤lluu,,141; krfl. Serozan (Çocuk Hukuku),  139,271; Stettler, 429
93) Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi de bir karar›nda bu do¤rultuda karar vermifltir.
Bkz.Y.2.HD. T.24.05. 2002, E. 2002/5872, K.2002/6944, (YKD. S. 2002/10,
s.1489.
94)  SSeerroozzaann (Çocuk Hukuku), 139, 271
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4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama
Usullerine Dair Kanun’da, Aile Mahkemelerinin, vveessaayyeett oorrggaann››
olarak da görev yapacaklar› öngörülmüfltü. Bu kanunun, 77’’iinnccii
mmaaddddeessiinniinn,, mmüüllggaa 22’’iinnccii ff››kkrraass››; " Bu Kanunun uygulanma-
s›nda, vesayet makam› olarak aile mahkemelerince verilen ka-
rarlara karfl›, Türk Medeni Kanununun 397 nci maddesinde be-
lirtilen denetim makam› görevi,  varsa bir sonraki numaral› aile
mahkemesince … yerine getirilir" fleklinde bir hüküm içermek-
teydi. Sözü geçen 2. f›kra, 14.04.2004 tarih ve 5133 say›l› Ka-
nunla95 yürürlükten kald›r›lm›fl (m.3) ve 4787 say›l› Kanunun 4
üncü maddesinin (1) numaral› bendine "Türk Medenî Kanunu-
nun" ibaresinden sonra gelmek üzere "Üçüncü K›s›m hariç ol-
mak üzere" ibaresi eklenmek suretiyle (m.2); vveessaayyeett iiflfllleerrii AAii--
llee MMaahhkkeemmeelleerriinniinn ggöörreevv aallaann›› dd››flfl››nnaa çç››kkaarrtt››llmm››flfltt››rr. Böylece
bundan sonra, eski Medeni Kanun döneminde oldu¤u gibi; Sulh
Hukuk Mahkemeleri "vesayet makam›" olarak; Asliye Hukuk
Mahkemeleri ise, "denetim makam›" olarak vesayet ifllerine ba-
kacaklard›r. Vesayet iflleri art›k Aile Mahkemelerinin görevi alan›
d›fl›nda ç›kart›ld›¤› için, çal›flmam›z›n konusu d›fl›nda kalmakta-
d›r.

SSOONNUUÇÇ

Geçmifle bakt›¤›m›zda, toplumsal yaflamdaki geliflim ve buna
ba¤l› olarak toplumsal de¤er yarg›lar›ndaki de¤iflime paralel ola-
rak, çocuklar›n hukuki durumlar›n›n da de¤iflti¤ini; daha öncele-
ri çok olumsuz olan durumla k›yasland›¤›nda, bu de¤iflimin ge-
nelde olumlu yönde oldu¤unu görmekteyiz. Bu olumlu de¤ifli-
min, çok da uzak olmayan bir zamanda ivme kazand›¤›n› gör-
mekteyiz. ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra, özellikle 20. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda, çocu¤un ba¤›ms›z bir de¤er, bir insan olarak ko-
runmas›; uluslararas› belgelerde ve anayasalarda yer almaya
bafllam›fl; daha sonralar› de¤iflik ülkelerin Medeni Kanunlar›nda,
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çocuklar›n bu alandaki hukuki durumlar›, eskiye oranla iyilefltiril-
mifltir. 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlü¤e giren, 22.11.2001 tarih ve
4721 say›l› yeni Medenî Kanunumuzda; (Aile Hukukunun di¤er
baz› alanlar›yla birlikte) Çocuk Hukuku alan›nda reform niteli¤in-
de de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu de¤iflikliklerden en önemlisi, evli-
lik içinde do¤an çocuklar ile evlilik d›fl›nda do¤an çocuklar ara-
s›ndaki ay›r›m›n büyük oranda kald›r›larak, bütün çocuklar aç›-
s›ndan, mümkün oldu¤unca ortak hükümler öngörülmüfl olmas›-
d›r. 

Di¤er yandan, Birleflmifl Milletler Genel Kurulunda, 20 Kas›m
1989 tarihinde oybirli¤iyle kabul edilen Çocuk Haklar› Sözleflme-
si; Türkiye taraf›ndan 14.09.1990 tarihinde imzalanm›fl ve
23.12.1994 tarihinde onaylanm›flt›r. Onama Karar›n›n 27.1.1995
tarihli Resmi Gazetede yay›nlanmas› ile bu tarihte yürürlü¤e ko-
nulmufl olan Sözleflme, iç hukukumuz yönünden kanun gücü
kazanm›flt›r. Çocuklara bir çok hak ve özgürlük tan›yan ve bu
nedenle çocuklar›n "Magna Carta"s› olarak an›lan sözü geçen
sözleflme; temel hak ve özgürlüklere iliflkin oldu¤u için, kanun-
lardan daha üstün say›lmal›d›r. Anayasa m.90/f.son hükmünde
7.5.2004 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle; usulüne göre yürürlü¤e
konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin olan uluslararas› söz-
leflmeler ile kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi du-
rumunda,  uluslar-aras› sözleflme hükümlerinin esas al›naca¤›-
n›n kabul edilmesi, bu görüflümüze dayanak oluflturmaktad›r.

Çocuklar aç›s›nda bir çok hak ve özgürlük getiren sözleflme,
çocuk hukukuna egemen olan baz› ilklere de dayanak olufltur-
mufltur. Çocuk Hukukuna damgas›n› vuran üç temel ilke flunlar-
d›r: "Çocuk  Yarar›n›n Önceli¤i ‹lkesi"; "Çocu¤un Kendisiyle ‹lgi-
li ‹fllerde Söz Hakk›na Sahip Olmas› ‹lkesi"; "Çocu¤un Mümkün
Oldu¤unca Ana-Babas›n› Bilme ve Onlar Taraf›ndan Bak›l›p Gö-
zetilme Hakk›na Sayg› ‹lkesi". Aile Mahkemeleri, görev alanlar›-
na giren ve çocuklar› do¤rudan yada dolayl› olarak ilgilendiren
bütün konularda, bu temel ilkeleri göz önünde bulundurmal›d›r.

Hemen flunu ifade edelim ki, hukuksal metinlerde (bu arada
Çocuk Haklar› Sözleflmesinde) çocuklara bir çok hak ve özgür-
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lüklerin tan›nm›fl olmas›, çocuklar›n yaflam›nda büyük de¤ifliklik-
ler getirememifltir. Yoksulluk, nüfus art›fl›, çevre kirlili¤i, açl›k,
salg›n hastal›klar, savafl ve silahl› çat›flmalar gibi, dünyam›z›n
gündeminde olan küresel boyuttaki yaflamsal sorunlardan en
büyük zarar› halen çocuklar görmektedir. Bu nedenle hukuksal
metinlerde çocuklara baz› haklar tan›nmas› tek bafl›na bir fley
ifade etmemektedir. Hukuk metinlerinde tan›nan hak ve özgür-
lüklerin ka¤›t üstünde kalmamas› ve çocuklar›n günlük yaflam›n-
da hissedilebilmesi için; bunlar›n yaflama geçirilmesi konusunda
yo¤un bir emek ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda,
baflta idealist hakimlerimiz olmak üzere, herkese büyük görev
düflmektedir.
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• MMeeuullddeerrss––KKlleeiinn,, MMaarriiee TThhèèrrééssee: Die Reform des Abstammungs-
und Adoptionsrechts in Belgien, FamRZ 1989/696
•OObbeerrlloosskkaammpp,, HHeellggaa:: Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung,
FuR. 1991/5
• OO¤¤uuzzoo¤¤lluu,, CCaahhiitt:: Roma Hukuku, Ankara-1959 
• ÖÖrrüüccüü,, EEssiinn:: Karfl›laflt›rmal› Hukukta Evlilik D›fl› Do¤an Çocuklar›n
Durumu, ‹st.Bar.Der., Y. 1991 / S. 7-9
• ÖÖzzllüü,, HHaakkkk››:: Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kald›r›lmas›, Anka-
ra - 2002
• Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 5.Bas›, Ankara-2004
• PPiinntteennss,, WWaalltteerr:: Die Entwicklung des belgischen Kindschaftsrechts,
In "Entwicklungen des europäischen Kindschaftsrechts, (Herausgege-
ben von: Dr. Dieter Schwab/ Dieter Henrich/ unter Mitarbeit von Ute
Walter), 2. Auflage, Bielefeld-1996
• PPiinntteennss,, WWaalltteerr:: Die Feststellung der mütterlichen und väterlichen
Abstammung im neuen belgischen Abstammungsrecht, Zeitschrift für
Rechtsvergleichung (ZfRV), Y›l. 29/1988, S. 4
• RReeuusssseerr,, RRuutthh:: Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesver-
mögen, (in: "Berner Tage für die juristische Praxis 1977, Das neue
Kindesrecht"), Bern-1978
• RRooggnneerr,, JJöörrgg:: Familienrechtsreform-kommentar -FamRefK- (Bä-
umel, Dieter / Bienwald, Werner / Häußermann, Röse / Hoffmann, Jörg
/ Maurer, Hans Ulrich / Meyer-Stolte, Klaus / Sonnenfeld, Susanne /
Wax, Peter) Bielefeld-1998
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• SScchhnnyyddeerr,, BBeerrnnhhaarrdd:: Die ZGB-Revision 1998/2000, Personens-
tand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, (Suplement zu Tu-
or/Schnyder/Schmid, Das Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 11. Aufla-
ge), Zürich – 1999
• SScchhrreeiibbeerr,, CChhrriissttiiaannee:: Die nichteheliche Lebensgemeischaft,
1.Aufl., München-1995 
• SScchhwwaabb,, DDiieetteerr// WWaaggeenniittzz,, TThhoommaass:: Einführung in die Reformge-
setze, (in Familenrehtliche Gesetze), 3. Auflage,  Bielefeld-1999
• SScchhwweennzzeerr,, IInnggeebboorr:: Basler Kommentar zum Schweizerischen Pri-
vatrecht (Herausgeber von: Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Ge-
iser, Thomas), Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 2. Auflage, Basel-
Genf-München-2002
• SScchhwweennzzeerr,, IInnggeebboorr:: Vom Status zur Realbeziehung, Familienrecht
im Wandel, Baden-Baden-1987 
• Serozan, Rona:Serozan, Rona: Çocu¤un Kifli Varl›¤›n›n Aile Hukuku Alan›nda Ko-
runmas›nda Yetersizlikler, Prof.Dr. Kenan Tunçoma¤’a Arma¤an, ‹stan-
bul-1997
• SSeerroozzaann,, RRoonnaa:: Çocuk Hukuku, 2. Bas›, ‹stanbul-2005 
• SStteettttlleerr,, MMaarrttiinn:: Schweizerisches Privatrecht, Dritter Band Familien-
recht, Zweiterteilband Das Kindesrecht, (Herausgegeben von: Jacqu-
es-Michel Grossen), Basel-Farnkfurt am Main-1992
• fifi››ppkkaa,, fifiüükkrraann:: Aile Konutu ‹le ‹lgili ‹fllemlerde Di¤er Eflin R›zas›, 2.
Bas›, ‹stanbul-2004
• TTaahhiirroo¤¤lluu,, BBüülleenntt// EErrddoo¤¤mmuuflfl,, BBeellggiinn:: Roma Hukuku Dersleri, 3.
Bas›, ‹stanbul-2003
• TTeekkiinnaayy,, SSeellaahhaattttiinn SSuullhhii:: Türk Aile Hukuku, 7. Bas›, ‹stanbul-1990
• TTuuoorr,, PPeetteerr // SScchhnnyyddeerr,, BBeerrnnhhaarrdd // SScchhmmiidd,, JJöörrgg:: Das Schweize-
risches Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich-1995
• UUmmuurr,, ZZiiyyaa:: Roma Hukuku, Ders Notlar›, ‹stanbul-1987
• WWoollff,, SStteepphhaann:: Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes
und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, Zeitschrift des
Bernischen Juristenvereins, Nr.1998/2
• YY››llmmaazz,, HHaammddii:: Das Problem der Unehelichkeit in der Schweiz und
in der Türkei, insbesondere für den Gesetzgeber, Bern-Frankfurd am
Main-Las Vegas – 1980
• ZZeevvkklliilleerr,, AAyydd››nn,, // AAccaabbeeyy,, MM.. BBeeflfliirr// GGöökkyyaayyllaa,, EEmmrree:: ZZeevvkklliilleerr
Medeni Hukuk, Girifl, Bafllang›ç Hükümleri, Kifliler Hukuku, Aile Huku-
ku, 6. Bas›, Ankara-2000
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8833.. YY››ll››nnddaa LLoozzaann vvee
BBaatt›› TTrraakkyyaa GGeerrççee¤¤ii

n TTuurrggaayy CC‹‹NN**

GG‹‹RR‹‹fifi

Yunanistan, 15 May›s 1919 tarihinden itibaren ‹zmir’e asker
ç›kararak, Yunanl›lar›n deyimiyle "Küçük Asya’y›, kaybedilen an-
cak unutulmayan vatanlar›n›", Anadolu topraklar›n› iflgal etmeye
devam ederken, bir yandan da Bulgarlar›n iflgali alt›nda bulunan
Bat› Trakya’y› Karasu nehri üzerinden geçerek 4 Ekim 1919 ta-
rihinde ‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç, Edirne gibi kentleri s›ra-
s›yla iflgal etti. Bat› Trakya, 27 Kas›m 1919 tarihinde imzalanan
Neilly (su Seine-Növi) Andlaflmas›n›n (Muahedesinin) 48. mad-
desi hükümleri gere¤i Yunanistan’a b›rak›ld›. Yunanistan Baflba-
kan› Venizelos, 4 – 17 Hazran 1919 tarihlerinde Paris’te gerçek-
lefltirilen Konferansta, Bat› Trakya’n›n Yunanistan’a verilmesini
sa¤lamak için aynen flunlar› ifade etmifltir: "... Nitekim, çok say›-
da Müslüman nüfusun yaflad›¤› Girit’te Müslüman Cemaat› ile il-
gili yasa yürürlüktedir. Bu yasa y›llardan beri Girit Müslümanlar›-

(*) Yrd.  Doç. Dr. Ege Üniversitesi ‹‹B Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dal› Baflkan›. E-mail: turgay.cin@ege.edu.tr
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n› tatmin etmektedir. Bu yasa sayesinde bütün Müslüman Ku-
rumlar› özerk olup, sadece bunlar› kötüye kullanmama bak›m›n-
dan Yunan Devleti taraf›ndan basit bir denetime tabi tutulmakta-
d›r. Bu Müslümanlar, kendileri serbest seçimle kurumlar›n›n yö-
netim ve oluflumlar›yla ilgilenmektedirler. Müslümanlar›n bütün
kiflilik haklar›yla ilgili olarak ve vak›flar konusunda kad› söz sa-
hibidir."1

Yunan Hükümeti, topraklar›n› Anadolu’yu Yunanl›lar›n deyimi
ile "Küçük Asya’y›", da içine alacak bir flekilde geniflletince, silah
zoruyla egemenli¤i alt›na ald›¤› "ülkesindeki" Müslümanlara
âdeta bir mesaj verme amac›yla olacak, afla¤›da genifl bir biçim-
de metinlerini verece¤imiz 1881 ‹stanbul Andlaflmas› ile 1913
Atina Bar›fl andlaflmalar›n›n›n hükümleri gere¤i kendi iç huku-
kunda onca y›l yapmad›¤› düzenlemeleri, 24 Haziran – 3 Tem-
muz 1920 tarihli 2345 say›l› "Müftüler ve Baflmüftü ‹ntihab›yla ‹s-
lâm Cemaatlerine Ait Varidat-› Evkaf›n Suret-i ‹daresine Müteal-
lik Kanunu" Meclisinde kabul etti ve Resmi Gazetesinde yay›n-
layarak yürürlü¤e soktu.2 Bu yasa iki bölümden oluflmaktad›r.
Birinci bölüm, Yunanistan s›n›rlar› içerisindeki Müslüman Türkle-
rin Müftülerini seçmeleri ve bu mevcut Müftüler aras›ndan bir
Baflmüftünün seçilmesine iliflkindir. ‹kinci bölüm ise, ‹slâm Ce-
maatlerine ait vak›f ve gelirlerinin yönetilmesine ve denetlenme-
sine dairdir. 

1923 öncesi iflgale u¤ram›fl olan Anadolu Türkleri, Atatürk ve

1)  Bkz. VVEENN‹‹ZZEELLOOSS,, E.: Ta kimena (Metinler), epimelia: S. ‹. Stefanu, Cilt: I –
IV., Atina 1981, s. 531.; Episima praktika tis diaskepsis ton Parision (Paris
Konferans›n›n Resmi Tutanaklar›) Sinedriasis 24is ke 27is Fevruariu 1919 (24
v3 27 fiubat 1919 tarihli Oturumlar).; SSOOLLTTAARR‹‹DD‹‹SS, S.: ‹ ‹storia ton Muftion tis
Ditikis Thrakis (Bat› Trakya’da Müftülükler Tarihi), A. A. Livani Yay›nlar›, Atina
1997, s. 72.; CC‹‹NN,, TT..: Yunanistan’daki Müslüman Türk Az›nl›¤›n Din ve Vicdan
Özgürlü¤ü (Baflmüftülük ve Müftülükler Sorunu) Seçkin Yay›nlar›, Ankara
2003, s. 302, 303. 
2) 2345 say›l› ve 1920 tarihli Yasa metni için Bkz. Mecmua-y› Kavanin-i
Yunaniyye, Yay›na Haz›rlayan Hristaki Karagöz, Selânik 1921, Faskül: 4-5 s.
52 – 66.; AADDIIYYEEKKEE, N.: Yunanistan S›n›rlar› ‹çinde Müslüman Cemaat
Örgütlenmeleri: ‘Cemaat-› ‹slâmiyeler’ 1913 – 1998, SAEMEK Yay›nlar›,
Ankara 2001, s. 82 vd.; CC‹‹NN,, s. 137 vd. 



silah arkadafllar› önderli¤inde harekete geçerek istiklâl mücade-
lesi bafllatm›fllard›. Bunun sonunda 11 Ekim 1922 tarihinde Tür-
kiye’yi silah zoruyla iflgal etmifl bulunan ‹ngiltere, Fransa ve ‹tal-
ya ile Mudanya’da ateflkes imzaland›. ‹ki gün sonra Yunanistan
da bu ateflkesi kabul etmek zorunda kald›. Zira ordular› yenil-
miflti. Bir ay sonra, 20 Kas›m 1922 tarihinde Lozan’da Bar›fl
Konferans› ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Lord Curzon (Lord Kurzon)
baflkanl›¤›nda topland›. Lozan’daki Bar›fl Konferans›, 1923
A¤ustos ay›na kadar devam etti. Konferansa çeflitli anlaflmazl›k-
lar nedeniyle fiubat ve Nisan aylar›nda k›sa süreli ara verildi.

Konferansa bir tarafta Türkiye, di¤er tarafta –yani Türkiye’nin
karfl›s›nda- da Yunanistan, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya,
Romanya ve S›rbistan kat›ld›. Bo¤azlar meselesi görüflülürken
Sovyetler Birli¤inin de Konferansa kat›lmas› için davet edildi¤ini
görüyoruz. Bulgaristan da Konferansa kat›ld›. Bulgaristan, Ege
Denizi’ne ç›k›fl ile Bo¤azlar konusunda görüfllerini ifade etti.
ABD’den de gözlemciler Lozan Bar›fl Konferans›na kat›ld›lar.

Konferans görüflmeleri, çok çetin tart›flmalarla geçti, zaman
zaman görüflmeler kesildi ve yeniden bafllad›.

Lozan Bar›fl Konferans›nda bir tür "Türk Yunan Dengesi (bu-
na Lozan Dengesi de denilmektedir3) kurulunca, Türk-Yunan
Bar›fl› da tesis edilmifl oldu.

Lozan’da kurulmufl olan bu Türk-Yunan Dengesinin temel un-
surlar›n› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:

11--)) K›br›s, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 20. maddesi hükümle-
ri gere¤i ‹ngiltere’ye b›rak›lm›flt›r. Ne Türkiye’ye, ne de Yunanis-
tan’a b›rak›lmam›flt›r. Ancak Yunanistan ve K›br›sl› Rumlar bu
dengeyi kendi lehlerinde bozmak üzere, Lozan Bar›fl Andlaflma-
s›n›n ard›ndan hemen ‹ngilizleri adadan kovarak, aday› Yunanis-
tan’a ilhak etmek için harekete geçmifllerdir.

22--)) Ege Denizi’ndeki Mentefle Adalar› (Oniki Adalar) da Yuna-
nistan’a de¤il ‹talyanlara b›rak›lm›flt›r. Ancak Yunanistan, ‹kinci

114433‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

HAKEML‹ MAKALE Turgay C‹N

3) PPAAZZAARRCCII,, HH..:: Do¤u Ege Adalar›’n›n Askerden Ar›nd›r›lm›fl Statüsü, Ankara
1986, s. III.
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Dünya Savafl›ndan sonra 1947 tarihli Paris Andlaflmas›yla Men-
tefle Adalar›n› kendi ülkesine dahil etmeyi baflarm›flt›r. Böylece
dengeyi kendi lehine çevirmifltir.

33--)) Yine Ege Denizi’nde Anadolu k›y›lar›na yak›n küçük ada-
lar ile Gökçeada, Bozcaada, Tavflanadalar› Türkiye’ye ve Kuzey
Do¤u Ege Adalar› ise askerden ve silahtan ar›nd›r›lm›fl olarak
Yunanistan’a b›rak›lm›flt›r. Yunanistan Lozan Bar›fl Andlaflmas›-
na ayk›r› olarak bu adalar› silahland›rd› ve asker y›¤d›. Böylece
dengeyi yine kendi lehinde bozmay› baflard›.

44--)) Lozan’daki taraflar, Türkiye ile Yunanistan aras›nda Ege
Deniz’inde üçer deniz millik karasular› ve hava sahas›na sahip
olarak, Ege’nin büyük ölçüde uluslararas› deniz alan› olmas›n›
kabul ettiler. Ancak Yunanistan bu durumda da 1931 y›l›nda ha-
va sahas›n› "polisiye tedbirler" maksad›yla 10 mile kadar genifl-
letti. Bugün (2006) Yunanistan, 1931’deki bu karar›na istinaden
hava sahas›n›n 10 mil oldu¤unu iddia etmektedir. Türkiye, gayet
yerinde olarak buna itiraz etmektedir. Çünkü bir devletin karasu-
lar› ile hava sahas›n›n geniflli¤i ayn› olmak durumundad›r. Yuna-
nistan karasular›n› 1936 y›l›nda 6 deniz mil olarak ilân etti. Tür-
kiye bu duruma da herhalde "dostluk" bozulmas›n diye olacak
itiraz etmedi. Türkiye 1964 y›l›nda karasular›n› Ege Denizi’nde 6
deniz mile ç›kard›. Yunanistan 1982 tarihli Birleflmifl Milletler De-
niz Hukuku Sözleflmesini öne sürerek Ege Denizi’nde karasula-
r›n› 6 deniz milin üzerine ç›karma hakk›na sahip oldu¤unu iddia
etmektedir. Türkiye ise, Yunanistan’›n böyle bir hakk› olmad›¤›-
n›, bugünkü statünün korunmas›n› isterken, e¤er Yunanistan
Ege denizi’nde 6 deniz milin üzerinde bir karasular› alan› tespit
edecek olursa, bunun savafl nedeni (casus belli) olaca¤›n› ifade
ederek, Yunanistan’›n karasular›n› geniflletmesini engellemekte-
dir. Di¤er taraftan Türkiye, K›br›s’›n da Yunanistan’a ilhak edil-
mesini kabul etmemektedir. Durum bu olmas›na ra¤men yani
Türkiye, Yunanistan’›n Ege ve K›br›s’ta yay›lmac› siyasetine
"dur" derken, K›br›s’ta ve Ege’de yay›lmac› bir siyaset izleyen
Yunanistan, "küçücük Yunanistan’a karfl›", Türkiye’yi "yay›lmac›
bir siyaset izlemekle ve yay›lmac› olmakla suçlamas›" ve bu ko-
nuda da nispeten baflar›l› olmas› düflündürücüdür. Dolay›s›yla
bugün Ege Denizi’nde ve K›br›s’ta dengenin Türkiye aleyhine
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bozulmamas› için Türkiye büyük bir çaba harcamaktad›r, müca-
dele vermektedir.4

55--)) Türkiye ile Yunanistan aras›nda s›n›r olarak, Trakya’da
Meriç nehri ve Edirne civar›nda Karaa¤aç kabul edildi

66--)) Bat› Trakya Türkleri hariç, Yunanistan’daki bütün Müslü-
man Türkler Türkiye’ye, ‹stanbul’daki Rumlar hariç, Türkiye’deki
bütün Ortodoks H›ristiyanlar –hiç Yunanca bilmeyen ana dilleri
Türkçe olan Ortodoks H›ristiyan Türkler Yunanl›lar›n deyimi ile
"Türkçe konuflan Yunanl›lar"- da Yunanistan’a gitmek üzere mü-
badeleye tabi tutuldular. Nüfus mübadelesi talebi Yunanis-
tan’dan gelmifltir.

77--)) Bat› Trakya Türkleri ile ‹stanbul Rumlar›n›n Az›nl›k statü-
sünden yararland›r›lmalar› kabul edildi.

Lozan Bar›fl Andlaflmas› toplam 143 madde ile 17 adet bel-
geden oluflmaktad›r. Lozan Bar›fl Andlaflmas› ayr›ca Türkiye
Cumhuriyetinin kurucu andlaflmas› olmas› bak›m›ndan da Türki-
ye için çok önemlidir. Çünkü Lozan Bar›fl Andlaflmas›yla Türkiye
Cumhuriyetinin bugünkü s›n›rlar› ile di¤er devletlere karfl› eflitli-
¤i ve egemenli¤i kabul edildi.

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n ‹lk Bölümünün III. Kesimi "Ekali-
yetlerin Himayesi (Az›nl›klar›n Korunmas›") bafll›¤›n› tafl›makta-
d›r. Burada 37. maddeden 45. maddeye kadar Türkiye’deki az›n-
l›klar›n andlaflma metnindeki deyimi ile "gayri Müslimlerin" hak-
lar› say›lm›flt›r. Yani di¤er bir ifade ile 45. maddede, 37. madde-
den 45. maddeye kadar olan düzenlemelerden, yani  Türkiye’de-
ki gayri Müslimler için say›lan korumalardan, Yunanistan’daki
Müslüman Az›nl›¤›n da yararlanaca¤› tanzim edilmifl bulunmak-
tad›r.

45. madde aynen afla¤›daki gibidir:

"Bu kesimdeki hükümlerle, Türkiye’nin gayri Müslim (Müslü-
man olmayan) az›nl›klar›na tan›nm›fl olan haklar, Yunanistan’ca
da kendi ülkesinde bulunan Müslüman az›nl›¤a tan›nm›flt›r." 
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Yunanistan, 45. maddeyi, 1923 y›l›ndan itibaren konuyla ilgili
olarak yapm›fl oldu¤u Yunanca tercümelerde,  kas›tl› bir biçimde
andlaflmada "Müslüman az›nl›¤a", yani tekil olarak   yeralan ifa-
deyi bilinçli olarak ço¤ul  bir flekilde tercüme etme yolunu seç-
mifltir.  Bu sapt›rman›n hemen akabinde de yapm›fl oldu¤u yo-
rumlarda, Bat› Trakya’daki Müslüman Türk az›nl›¤›, "Müslüman
az›nl›klar" kavram›nda de¤erlendirerek, sözde "Türk-Pomak-
Çingenelerden" olufltu¤u tezini öne sürerek, klâsik "böl-yönet"
yöntemini hayata geçirmeye çal›flm›flt›r. Oysa Lozan Bar›fl And-
laflmas›n›n resmi metni olan Frans›zca ve ayr›ca ‹ngilizce metin
incelenecek olursa "az›nl›k" teriminin tekil olarak yaz›lm›fl oldu-
¤u görülecektir.5

45. maddede "Müslüman Az›nl›k"tan bahsedildi¤inden ve
"Türk" terimi geçmedi¤i için Yunanistan, Bat› Trakya’da Türk
yoktur iddias›nda bulunmaktad›r. Yunanistan 45. maddeyi ge-
rekçe göstererek, Yunanistan’daki Türk varl›¤›n› resmen ve hu-
kuken kabul etmemekte ve tan›mamaktad›r. ‹nkâr etmektedir.
Bat› Trakya Türklerinin toplu olarak, grup olarak ve bir kolektif
hak olarak Türk kimli¤ini resmen ve hukuken tan›mad›¤› gibi, bu
konuda Bat› Trakya Türklerinin 1881 ‹stanbul Andlaflmas›n›n 8.
maddesi, 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›n›n 11. maddesi ile tan›n-
m›fl bulunan özerklikleri tan›nmamakta ve ad› geçen andlaflma-
lar›n hükümleri aras›nda yeralan ‹skeçe, Gümülcine ve Dede-
a¤aç’ta "Cemaat Yöneticileri" seçimlerinin yap›lmas› engellene-
rek, Yunanistan taraf›ndan ad› geçen andlaflmalar ihlâl edilmek-
tedir. Önemle belirtmeliyiz ki "Cemaat Yöneticileri" Yunan yöne-
timlerinin iddia etmeye çal›flt›klar› gibi sadece vak›flar›n yöneti-
miyle ilgili ve görevli de¤illerdir. ‹llerdeki Müslüman Türk Cema-
at›n (toplumun) yönetimi ile, cemaat›n kendi kendilerini yönet-
mesiyle de ilgilidir. Çünkü Yunanistan’daki Müslüman Türklerin
özerkli¤i söz konusudur.  Bu konuda çok duyarl› davranan Yuna-
nistan, Bat› Trakya Türk Cemaat›n›n özerkli¤ini ortadan kald›ra-
bilmek ve andlaflmalar›n ilgili hükümlerini yerine getirmemek
amac›yla çeflitli yöntemler  uygulamaktad›r. Bu ba¤lamda, Bat›
Trakya Müslüman Türk Cemaat›n› Yörük, Türkmen, Pomak,
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Çingene, Türk, Alevi, Bektafli, K›z›lbafl gibi hem ›rk, hem de din
bak›m›ndan farkl› gruplara bölmeye çal›flt›¤› -"Siz zaten Helen
Müslümans›n›z. Türkler geldi ve sizi zorla Müslümanlaflt›rd›,
Türklefltirdi. ‹slâmiyette demokrasi yoktur. Art›k asl›n›za dönme-
nin zaman› geldi. Müslümanl›k dünya genelinde bir terör dinidir.
Özelde de (Bat›) Trakya’da ve Türkiye’de de zaman› geçmifl bir
fleriat dinidir" fleklindeki söylemleri ön plana ç›karacak flekilde
faaliyetlerine devam etti¤i-  gözlenmektedir.

Yunanistan, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 45. maddesine s›k›
s›k›ya ba¤l› kalarak, Yunanistan’da "Türk yoktur", "Müslüman
vard›r" iddias›n› bir devlet politikas› olarak ilke edinmifl durumda-
d›r. Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 37. maddesinden 44. maddesi-
ne kadar olan hükümler incelenecek olursa, burada "Rum" söz-
cü¤ünün hiç geçmedi¤i, devaml› "gayri Müslim" teriminin kulla-
n›ld›¤› görülecektir. Buna göre, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n biraz
yukar›da belirtti¤imiz ilgili maddelerine s›k› s›k›ya ba¤l› kalarak
–aynen Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’›n yapt›¤› gibi- acaba
Türkiye’de  yaflayan  baz› vatandafllar›m›z için kullan›lan "Rum",
"Yunan", "Helen" terimlerinin yerine, ‹stanbul Ortodoks H›risti-
yanlar› için sadece "gayri Müslim" kavram›n›n kullan›lmas› gere-
kir mi fleklinde soru anlam kazanmaktad›r. Bunlar›n Ortodoks
H›ristiyan Türk olduklar›, en az›ndan bir k›sm›n›n Ortodoks H›ris-
tiyan Türk olduklar› konusunun ifllenmesi gerekir mi? Acaba ta-
rihte Türklerin tamam› her zaman Müslüman m›yd›? Hiç H›risti-
yan veya gayri Müslim Türk yok muydu veya flu anda yok mu?
Karaman bölgesindeki Ortodoks H›ristiyan Türkler ne oldu?
Türkçeden baflka dil bilmeyen Gagavuz Ortodoks Türkleri ne ol-
du? Özellikle Bafra bölgesi ile Do¤u Karadeniz bölgesinden ve
Ürgüp-Nevflehir bölgelerinden mübadele ile Yunanistan’a gittik-
lerinde tek kelime Yunanca bilmeyen ve tamamen Türkçe konu-
flan Ortodoks H›ristiyanlar ne oldu? Bunlar›n dilleri ne oldu?

Pekiyi neden Lozan Bar›fl Konferans›nda ve Andlaflmada
"Müslim ve gayri Müslim" kavramlar› tercih edilmifltir? 

Osmanl› Devleti, Bat›l› müttefik devletler taraf›ndan iflgal edil-
mifl, parçalanm›fl ve y›k›lm›flt›r. Türk milleti Atatürk ve silah arka-
dafllar› ile birlikte Bat›l› müttefik güçlere karfl› bir istiklâl mücade-
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lesi bafllatm›fllar, baflar›l› olmufllar ve yeni bir devlet anlay›fl› ile
Türkiye Cumhuriyetini kurmaktad›rlar. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, ça¤a uygun olarak, Osmanl› Devletindeki "millet siste-
mi"nden ulus devletine geçecektir. Bu geçifl döneminde de mil-
let sisteminden –tarihi devaml›l›k esas› do¤rultusunda- hareket
edilerek, ulus devleti süreci tamamlanacakt›r. Lozan Bar›fl Kon-
ferans›nda bu nedenle ›rka bak›lmadan din ölçütüne göre, "gay-
ri Müslimler (Müslüman olmayanlar)" ayn› Osmanl› Devletinde
oldu¤u gibi az›nl›k olarak kabul edilmifllerdir. 

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 45. maddesinin iki yönü vard›r.
Birinci yönü, Bat› Trakya Türkleri bak›m›ndan Yunanistan’› yü-
kümlülük alt›na sokmaktad›r. ‹kinci yönü de, Türkiye’yi Yunanis-
tan’daki Müslüman Türkler üzerinde hak sahibi yapmaktad›r. 45.
madde olmasayd› Türkiye Bat› Trakya Türkleri üzerinde söz sa-
hibi olamayabilirdi. Pekiyi neden sadece Türkiye’deki gayri Müs-
limler için düzenlemeler yap›lm›flt›r? Bat› Trakya Türkleri konusu
sadece 45. madde ile, ve oldukça k›sa bir madde ile geçifltiril-
mifltir?

Çünkü Yunanistan, ilk kuruluflundan itibaren, topraklar›n› Os-
manl› Devleti aleyhine devaml› geniflletti¤i, Ege Bölgesini ve
hatta Ankara’ya kadar dayand›¤› için, ülkesinde yaflamakta bu-
lunan Müslüman Türklerin az›nl›k haklar› ile ilgili olarak, 1830
Londra Protokolü baflta olmak üzere, 2 Temmuz 1881 ‹stanbul
Andlaflmas›, 14 Kas›m 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›, 10 A¤us-
tos 1920 Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr
Andlaflmalar›n› imzalam›fl ve bunlar usulüne uygun olarak, Yu-
nanistan Meclisinde onaylam›fl -fesih edilmemifltir- ve kendi iç
hukukunda bu konuda yasal düzenlemeler yapm›flt›r. Baflka bir
deyiflle Yunanistan ülkesindeki Müslüman Türk Cemaati bak›-
m›ndan zaten yukar›da sayd›¤›m›z andlaflmalarla yükümlülük
alt›ndad›r. 24 Temmuz 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas› ile Türkiye
Cumhuriyeti de ülkesindeki gayri Müslim az›nl›klar bak›m›ndan
yükümlülük alt›na girmektedir. Kurulmakta olan Türkiye Cumhu-
riyeti, Osmanl› Devletinden farkl› ve yeni bir devlet, yeni bir siya-
si rejimle yönetilecek olan üniter ve bir ulus devleti olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla bu yeni devlette, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Müslüman olmayan az›nl›klara karfl› yükümlülükleri tespit
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edilmektedir. Yunanistan’da yeni bir devlet kurulmas› veya siya-
si rejim de¤iflikli¤i yaflanmamaktad›r. Lozan’da, Müslüman ol-
mayan az›nl›klara karfl›, Türkiye’nin yükümlülükleri belirlendi.
Bununla beraber, Lozan’da belirlenen haklardan, Lozan Bar›fl
Andlaflmas›n›n 45. maddesi gere¤i, Yunanistan’daki Bat› Trakya
Müslüman  Türk Az›nl›¤›n›n da yararlanaca¤› hüküm alt›na al›n-
d›. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl› Devletinin ayn› zamanda ard›-
l›d›r. 

Bu nedenle s›ras›yla 1881 ‹stanbul, 1913 Atina, 1920 Yunan
Sevr Andlaflmalar›n›n ilgili hükümlerini ve son olarak da 1923
Lozan Bar›fl Andlaflmas› hükümlerini inceleyerek günümüzdeki
durumu ortaya koymaya çal›flal›m.

II.. 11888811 TTAARR‹‹HHLL‹‹ ‹‹SSTTAANNBBUULL BBAARRIIfifi AANNDDLLAAfifiMMAASSII

1881 tarihli ‹stanbul Andlaflmas›, 24 May›s 1881 tarihinde
Türkler ile Yunanl›lar aras›nda görüflülmeye baflland› ve 2 Tem-
muz 1881 tarihinde her iki devlet taraf›ndan imzalanarak, Yuna-
nistan, iflgal etti¤i topraklarda yaflamaya devam eden, Müslü-
man Türklerin haklar›n›n korunmas› ile di¤er konularda yüküm-
lülük alt›na girdi.6

25 Mart 1821 tarihinde Mora Yar›madas›ndaki Yunanl›lar,
Türklere karfl› ayakland› ve Yunanistan Devleti, Büyük Britanya,
Fransa ve Rusya’n›n 3 fiubat 1830 tarihinde Londra’da imzala-
d›klar› ve Osmanl› Devletine bildirmeyi kararlaflt›rd›klar› Proto-
kolle kuruldu. Protokolün 5. maddesi aynen flöyledir: "Yunanis-
tan’a verilen ülke ve adalarda ikâmeti sürdürecek olan Müslü-
manlar›n, mallar›na sahip olarak aileleriyle birlikte tam bir gü-
venlikten yararlanacaklard›r."  

Yunanistan Devleti s›n›rlar›n› 1881 y›l›nda Arta köprüsüne ka-
dar geniflletmifl ve Türkiye (Osmanl›) ile Yunanistan aras›ndaki
s›n›r Arta köprüsüdür. ‹flte bu s›n›rlar içinde kalan Müslüman
Türklerin haklar› ‹stanbul Andlaflmas›n›n 3. maddesinde aynen
flu flekilde düzenlendi: 
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"Yunanistan’a devredilen yerlerdeki ahalinin hayat›, mal var-
l›¤›, onuru, dini, örf ve adetleri Yunanistan yönetimi alt›nda kala-
cak ve titiz bir flekilde gözetilecektir. Bu kifliler Yunan kökenli ki-
flilerle ayn› medeni ve siyasi haklara tam olarak sahip olacaklar-
d›r."

1881 tarihli ‹stanbul andlaflmas›n›n 4. maddesi: 

"Yunanistan’a terk edilen topraklarda Osmanl› kanunlar›yla
veya fermanlarla, (hodjets), tapu ve di¤er belgelerle kiflilere ve-
ya mahalli idareler taraf›ndan sahip olunan çiftlikler ile otlaklar,
meralar, k›fllaklar, ormanlar ve her türlü arazi ile tafl›nmazlar›n
mülkiyet hakk› Yunan Hükümeti taraf›ndan kabul edilecektir.

"Mülkiyet veya vak›f mallar›, camiler, medreseler, okullar ve
di¤er hay›r kurumlar› ve hasanet binalar›n›n, vak›f mallar›n›n ba-
k›m›na ayr›lan mallar›n mülkiyeti de ayn› flekilde tan›nacakt›r."

Ayn› andlaflman›n 8. maddesi de aynen flöyledir:

"Yunanistan’a terk edilen topraklar üzerinde yaflayan Müslü-
manlara ibadet özgürlü¤ü tan›n›r. Varolan ve ileride oluflacak
olan Müslüman Cemaatlerinin özerkli¤ine ve hierarflik yap›lan-
mas›na, örgütlenmesine ve bunlara ait fon ve tafl›nmaz mallar›n
yönetilmesine halel getirilmeyecektir.

"Bu cemaatlerin, dini konularda manevi önderleriyle olan ilifl-
kilerine hiçbir engel konulmayacakt›r.

"Yerel fier-i Mahkemeler (‹slâm Mahkemeleri) sadece dini
yarg›lama yapmaya devam edeceklerdir."

Sonuç olarak, Yunanistan’da yaflayan Müslüman Türklerin,
ibadet özgürlü¤üne baflka bir deyiflle din ve vicdan özgürlü¤üne,
Müslüman Türk Cemaatinin ÖZERKL‹⁄‹NE ve hiyerarflik yap›-
lanmas›na, cemaat yönetici heyetlerin seçimi, örgütlenmesi ve
cemaat›n kendi kendini yönetmesine, vak›flar›n ve gelirlerinin
yönetilmesine, Müslüman Türk Cemaatinin (toplumunun) önder-
leriyle olan iliflkilerine Yunan Devleti kar›flmayacak ve herhangi
bir engel koymayacakt›r. Ayr›ca Müslüman Türkler, Bat› Trak-
ya’daki Müftülüklerde bulunan "Yerel fier-i Mahkemelerinde",
Müftü kad› s›fat›yla hareket ederek, aile ve flahs›n hukuku (ev-
lenme, boflanma, velâyet, vesayet, miras hukuku gibi) konula-
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r›nda yarg›lamalara Osmanl› Devletinde oldu¤u gibi devam ede-
cektir.

IIII.. 11991133 TTAARR‹‹HHLL‹‹ AATT‹‹NNAA BBAARRIIfifi AANNDDLLAAfifiMMAASSII

Balkan Savafllar›ndan sonra, 1-14 Kas›m 1913 tarihlerinde
Atina’da Osmanl› Devleti ile Yunanistan aras›nda görüflmeler
bafllad› ve 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›, Türkiye ile Yunanistan
aras›ndaki savafl halini ortadan kald›ran andlaflma olarak imza-
land›. 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›nda, Yunanistan’a terk edilen
topraklarda kalan, Yunan uyruklu Müslüman Türklerin korunma-
s›na ve özellikle Baflmüftülük, Müftülükler ile Vak›flar hakk›nda-
ki hükümler dikkat çekicidir.

Atina Bar›fl Andlaflmas› kendinden önce yürürlü¤e girmifl bu-
lunan bütün andlaflmalar› yeniden gündeme getirmifl ve böyle-
ce, az›nl›k haklar› bak›m›ndan 1830 ile 1881 andlaflmalar›ndaki
hükümleri Atina Bar›fl Andlaflmas› yeniden teyid edip, onayla-
m›flt›r. 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›na ekli 3 Numaral› Protokol,
"Yunanistan’›n bütün ülkesinde geçerli olacakt›r" diye ayr›ca be-
lirtmektedir.7

1913 Atina Bar›fl Andlaflman›n 6/2. maddesi aynen afla¤›da-
ki gibi düzenlenmifltir:

"Yunanistan’a b›rak›lan yerlerde Osmanl› Hükümeti taraf›n-
dan verilen senetler veya Osmanl› kanunu gere¤ince kiflisel ola-
rak flehir, kasaba ve köylerde faydaland›klar› emlâk üzerinde var
olan ve iflgalden önce bulunan haklar› Yunan Hükümetince de
tan›nacakt›r." 

Diye belirtmektedir.

Söz konusu andlaflman›n 11. maddesi aynen afla¤›daki gibi-
dir:

"Yunanistan’a terk edilen topraklar›n halk›ndan Yunan idaresi
alt›nda kalacak olanlar›n can ve mallar›yla namus, din, mezhep
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ve adetlerine tam bir özen ve sayg› gösterilecek ve bu halk ke-
simi Yunan kökenli olan Yunan vatandafllar›n tafl›d›klar› medeni
ve siyasi haklar›n tümüne sahip olacaklard›r.

"Hutbelerde yüce Padiflah›n ad›n›n an›lmas›na devam oluna-
cakt›r. Bugün için kurulu bulunan veya ileride kurulacak olan ‹s-
lâm Cemaatinin özerk kurulufllar›na ve bunlar›n alt kurulufllar›na
ve bunlara ait para ve mallar›n yönetimine kesinlikle  noksan ge-
tirilmeyecektir ve toplum ‹slâm Cemaatinin Baflkentte (‹stan-
bul’da) bulunan yüce meflihat (fieyhülislâml›k) makam›na tabi
bulunacak olan dini baflkanlar› ile olan iliflkilerine de kesinlikle
noksanl›k getirilmeyecek ve Baflmüftünün atanmas› (Beraat›n›n
verilmesi) yüce fieyhülislâml›k kat›nca yap›lacakt›r.”

"Müftülerden her biri kendi yetki alan› içindeki Müslüman seç-
menler taraf›ndan seçilecektir.

"Baflmüftü, Yunanistan’daki bütün müftülerden oluflan bir se-
çim kurulu taraf›ndan seçilecek ve belirlenen üç aday aras›ndan
yunan Kral› taraf›ndan atanacakt›r.

"Yunan Hükümeti, Baflmüftünün seçimini ‹stanbul’daki Yunan
Elçili¤i ile yüce fieyhülislâml›k kat›na duyuracak ve fieyhülislâm
taraf›ndan tasdik edilmifl olan Baflmüftü, memuriyet görevini ye-
rine getirmesi için, di¤er Müftüler üzerinde egemenlik ve fetva
verme yetkisine sahip olacaklard›r.”

"Müftüler, sadece din iflleri üzerindeki yetkileri ile Vak›f emlâ-
kinin idaresi ve denetim ifllerinden baflka evlenme, boflanma,
nafaka, vesayet, rüflt (erginlik) Müslümanlara ait vasiyet iflleri,
miras ve tevliyet gibi konularda Müslümanlar aras›ndaki uyufl-
mazl›klar hakk›nda hüküm verme yetkisini tafl›yacaklard›r.”

"Müftüler taraf›ndan düzenlenen ilâmlar (kesinleflmifl karar-
lar) Yunan yetkili daireleri taraf›ndan icra edilecektir.”

"Miras ifllerine gelince, Müslümanlardan bu iflle ilgili olan ta-
raflar aralar›nda anlafl›rlar, sonra hakem s›fat›yla Müftüye bafl-
vurabilirler. Bu flekilde verilecek hakem karar›na karfl› yerel
mahkemelere yap›lacak her türden baflvurular kabul olunacak-
t›r. Me¤er ki aksini kan›tlayacak aç›k bir belge ve koflul bulunma-
ya."
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12. madde de aynen afla¤›daki gibidir:

"Terk edilen arazide bulunan icare-i vahideli, icareteynli, mu-
kataal› Vak›flara, askeri iflgal zaman›nda Osmanl› kanunlar› ile
belirli s›n›rlara sahip olduklar› durumda ister mazbut, ister mül-
hak, ister müstesna vak›f olsun sayg› gösterilecek ve bunlar terk
olunan arazideki ‹slâm cemaati taraf›ndan yönetilecek ve an›lan
cemaat mütevellileri ile (vak›f yöneticisi), vak›f gelirlerinden ya-
rarlananlar›n haklar› tan›nacakt›r.”

"Yunanistan’a b›rak›lan arazideki, belde, kasaba ve köylerde
bulunan gelirler Osmanl› ülkesinde bulunan dini ve hayri kuru-
lufllara tahsis edilmifl olan bütün mazbut ve mülhak vak›f malla-
r› dahi Vak›flar Bakanl›¤›nca sat›l›ncaya kadar, an›lan ‹slâm ce-
maat› taraf›ndan yönetilecektir. Vak›f gelirlerinden yararlananla-
r›n an›lan vak›f üzerindeki haklar›na sözü edilen Bakanl›kça say-
g› gösterilecektir.

"Vak›flar›n yönetim biçimi önceden bir para ödenmedikçe de-
¤ifltirilemeyecektir.

"Vak›f vergisi kald›r›ld›¤›ndan, bu kald›rma nedenleriyle Yu-
nanistan’a b›rak›lan arazideki tekkelerle, cami, medrese, okul,
hastaneler ve di¤er dini ve hayri kurulufllardan baz›lar›, ileride
yönetimlerine yeterli gelirlerden yoksun kalacak olurlarsa Yunan
Hükümeti bunun için gerekli ödene¤i verecektir.

"Bu madde hükümlerinin yorumu ve uygulanmas› konusunda
ortaya ç›kacak tüm uyuflmazl›klar, Lahey Hakem Mahkemesine
baflvurularak çözümlenecektir."

Ad› geçen andlaflman›n 13. maddesi:

"Andlaflmada taraf olan devletler mezarl›klara ve özellikle sa-
vafl alan›nda yaflam›n› yitiren askerlerin kabirlerine sayg› gös-
termeleri için illerdeki memurlar›na emir vermeyi yükümlenirler."

Yunanistan, 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n hemen akabin-
den itibaren Yunanistan’daki Müslüman Türklerin vak›f mallar›,
cami ve cami bitifli¤indeki okullar, mezarl›klar gibi Müslüman
Türklere ve Türk cemaatine ait olan yerleri çeflitli taktiklerle –fle-
hir plânlar›, kamulaflt›rma bahaneleri ile- ortadan kald›rmaya yok
etmeye bafllad›. 
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Ayr›ca 1913 tarihli Atina Bar›fl Andlaflmas›n›n 3 Numaral›
Protokol maddeleri de afla¤›daki gibi düzenlenmifltir;

6. madde: "Kad› – Müftü yani dini hukuku baflka bir deyiflle
fleriat hukukunu bilen din adamlar› yetifltirmek üzere bir özel ku-
rulufl (okul) aç›lacakt›r."

7. madde: "Baflmüftü ile Müftüler ve bir de bunlar›n dairele-
rindeki memurlar ve hizmetliler Yunan memurlar›n›n haiz olduk-
lar› hak ve görevleri haiz olacaklard›r."

8. madde: "Baflmüftü, seçilen Müftülerin din kurallar›na göre
saptanacak bütün nitelikleri tafl›y›p tafl›mad›klar›n› araflt›r›r."

10. madde: "‹slâm cemaatini gözetmek ve vak›flar› yönet-
mekle yükümlü bulunan Baflmüftünün bafll›ca görevlerinden biri
de onlardan hesap isteyerek bunlara ait muhasebe cetvellerini
haz›rlamakt›r."

12. madde: "Bütün ‹slâm mezarl›klar› vak›f emlâki say›lacak-
lard›r."

13. madde: "‹slâm cemaatinin tüzel kiflili¤i tan›nm›flt›r."

14. madde: "Müftülerce düzenlenen ilâm ve belgeler Baflmüf-
tü taraf›ndan incelenecek ve Baflmüftü bunlar› dinsel kurallara
uygun buldu¤u takdirde onaylayacakt›r.

"Bu belge ve ilâmlar, Müslümanlar›n vasiyetlerinden baflka
dinsel konulara veya özellikle maddi birtak›m yararlara iliflkin ol-
du¤unda, gerek Baflmüftü ve gerek ilgililer yüksek fieyhülislâm-
l›k makam›na baflvurabileceklerdir." 

15. madde: "Özel Müslüman Okullar› ve özellikle Selânik’teki
Mithat Pafla Sanat Okulu tan›nacak ve bunlar›n kuruldu¤u gün-
den beri kendi giderlerini karfl›lamak üzere malik olduklar› gelir
getirici mülkleri sakl› kalacakt›r.

"Asl›nda varolan veya tan›nm›fl Müslüman kiflilerden kurulan
komisyonlarca yap›lacak tüm özel ‹slâm okullar› hakk›nda da bu
yönde ifllem yap›lacakt›r.

"Baflmüftü ile Müftüler ve Yunan hükümetinin müfettiflleri bu
okullar› teftifl edebileceklerdir.

"Ö¤retim resmi programa göre Türkçe yap›lacak ve Yunan di-
li zorunlu olacakt›r."



IIIIII.. 11992200 TTAARR‹‹HHLL‹‹ YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN’’DDAAKK‹‹ AAZZIINNLLIIKKLLAARRIINN KKOO--
RRUUNNMMAASSIINNAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN SSEEVVRR AANNDDLLAAfifiMMAASSII

10 A¤ustos 1920 tarihli Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korun-
mas›na Dair Sevr Andlflamas›, Fransa’da Paris’in banliyösünde-
ki Sevr kentinde imzaland›¤› için bu ad ile an›lmaktad›r. 10 A¤us-
tos 1920 tarihinde Sevr’de imzalanm›fl olan tam olarak üç and-
laflma bulunmaktad›r. Bu andlaflmalardan birincisi; Osmanl›
Sevr’i diye de bildi¤imiz ve Osmanl› Devletini paramparça eden,
bölen andlaflmad›r. ‹kinci andlaflma; Bat› Trakya’y› resmen Yu-
nanistan’a veren andlaflmad›r. Üçüncü andlaflma ise; Yunanis-
tan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr Andlaflmas›d›r. Bu
sonuncu andlaflmay› B. Oran, "Yunan Sevr’i" olarak da adland›r-
maktad›r.8

Türkiye, Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr
Andlaflmas›na taraf de¤ildir.  Bunlardan konumuzla ilgili olarak
en önemli andlaflma, "Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na
Dair Andlaflmad›r." Bu andlaflmay› bir tarafta Yunanistan, di¤er
tarafta da Büyük Britanya ‹mparatorlu¤u ve müttefikleri, Fransa,
‹talya, Japonya imzalad›lar. Yunanistan, bu andlaflmay› imzala-
yarak, ülkesindeki az›nl›klar›n haklar›n›n korunmas› konusunda
önemli taahhütlerde bulundu ve yükümlülük alt›na girdi.9

Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr Andlafl-
mas›, Yunanistan Meclisi taraf›ndan usulüne uygun olarak 29
Eylül 1923 tarihinde onayland› ve FEK 311/30.10.1923 say› ve
tarihli Yunan Hükümet Gazetesinde yay›nland›. 

Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr Andlafl-
mas› ile Fransa ve Büyük Britanya Devletlerine 7 May›s 1832,
14 Kas›m 1863 ve 29 Mart 1864 tarihli Andlaflmalarla tan›nan
özel "gözetme" ve "denetleme" haklar›ndan vazgeçti. Bununla
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birlikte Yunanistan Milletler Cemiyeti garantisi ile bütün vatan-
dafllar›n›n din özgürlü¤ünü sa¤lamak ve korumak yükümlülü¤ü
alt›na girdi.10

Sevr Andlaflmas›yla, Yunanistan, ülkesindeki az›nl›klar›n ko-
runmas› hakk›nda flu taahhütlerde bulundu: Yunanistan’daki
Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr Andlaflmas›n›n11 bafllang›ç
bölümünde, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya, ‹ttifak ve Birleflik
Güçler bir tarafta ve Yunanistan da di¤er tarafta 1 Ocak 1913 ta-
rihinden beri Yunanistan Krall›¤›’na genifl ölçeklerde topraklar
kat›ld›¤›ndan, Yunanistan Krall›¤› ülkesindeki az›nl›klara ›rk, dil,
din aç›s›ndan ay›r›m yapmadan hak eflitli¤i tan›yan Yunan Kral-
l›¤›na kat›lmas› muhtemel topraklarda yaflayanlara da verilmesi
ve bu sayede burada yaflayanlar›n özgürlük ve adalet ilkeleri ile
uyumlu olarak yönetilecekleri konusunda tam ve kapsaml› bir
garanti alt›nda olduklar›n› hissetme konusunda isteklidir. Ayn›
zamanda kendi iç hükümranl›¤› üzerine bir k›s›tlama getiren be-
lirli güçlere karfl› olan zorunluluklardan da kurtulmak istemekte-
dir.

Sonuç olarak, Yunanistan’da yaflayanlara hiç bir ay›r›m gö-
zetmeden hak eflitli¤i sa¤lanmas›n› ve bu haklar›n Yunan top-
raklar›na kat›labilecek di¤er topraklarda da geçerli olaca¤› hü-
küm alt›na al›nmaktad›r.

Sevr Andlaflmas›n›n 2. maddesine göre, "Yunanistan, Yuna-
nistan’da yaflayan herkese, do¤um, milliyet, dil, ›rk ve din ay›r›-
m› yapmaks›z›n yaflam ve özgürlük haklar›n› tam anlam›yla ko-
rumakla yükümlüdür. Yunanistan’›n bütün sakinleri özgür hare-
ket etmekte serbesttir. Kamu düzeni ve genel ahlâk› bozmamak
kayd› ile düflünce, dini ve cemaat birlikleri oluflturabilirler. K›sa-
ca yaln›z Yunan vatandafllar›na de¤il, bütün ülkede yaflayanlara
do¤um, vatandafll›k, dil, ›rk veya din fark› gözetmeden yaflam ve
özgürlük haklar› korunacakt›r ve dinlerini özgürce uygulayabile-
ceklerdir."

HAKEML‹ MAKALE
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Yunanistan Sevr’inin bu  2. maddesi; Osmanl› Sevr Andlafl-
mas›n›n 141. maddesi ile Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 38. mad-
desine denk düflmektedir. 

1920 tarihli Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair
Sevr Andlaflmas›n›n 7. maddesi aynen afla¤›daki gibidir:

"Bütün Yunan uyruklar› ›rk, dil, din ay›r›m› gözetilmeksizin hu-
kuk önünde eflit olacak ve ayn› medeni ve siyasi haklardan ya-
rarlanacaklard›r.”

"Özellikle Yunanistan, mevcut andlaflman›n yürürlü¤e girme-
sinden itibaren 3 y›l içinde ›rksal az›nl›klar›n haklar›na gereken
önemi veren bir seçim sistemini yürürlü¤e koyma yükümlülü¤ü-
nü üstlenir. Bu e¤ilim ancak 1 A¤ustos 1914’ten sonra Yunanis-
tan taraf›ndan kazan›lan topraklara uygulanabilir.”

"Din, ibadet, düflünce farkl›l›¤› herhangi bir Yunan vatandafl›-
n›n kamu ifllerine kabul, görev ve haysiyet veya mesle¤in ve za-
naat›n icras› gibi medeni ve siyasi haklardan yararlanmas› ile il-
gili meselelerde bir önyarg› teflkil etmeyecektir.”

"Herhangi bir Yunan uyru¤unun herhangi bir dili ticarette, din-
de, bas›nda veya herhangi bir yay›nda ya da umumi toplant›lar-
da serbestçe kullanmas›n› s›n›rlayan hiçbir flart koflulamaz.”

"Yunan hükümeti taraf›ndan bir resmi dilin ihdas edilmesi du-
rumunda yine de, Yunan dilini konuflmayan Yunan uyruklar›na
mahkemeler önünde kendi dillerini sözlü ya da yaz›l› olarak kul-
lanabilmeleri için yeterli kolayl›klar sa¤lanacakt›r."

Bu madde, 1881 tarihli ‹stanbul Andlaflmas›n›n 3. maddesi-
ne, denk düflmektedir.

8. madde: "Irksal, dinsel ya da dile dayal› az›nl›klara mensup
Yunan vatandafllar› hukukta gerçekte di¤er Yunan uyruklar› ile
ayn› muamele ve teminatlara sahip olacaklard›r. Özellikle kendi
hesaplar›na hay›rla ilgili, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve di¤er
e¤itim kurumlar›n›n içinde kendi dillerini kullanma ve dinlerinin
gereklerini yerine getirme haklar›na sahip olarak kurmak, yönet-
mek ve denetlemek için eflit bir hakka sahip olacaklard›r."

Bu madde hükmü Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 40. maddesi-
ne tekabül etmektedir.
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9. madde: "Yunanistan, Yunan dilinden baflka bir dil konuflan
Yunanistan uyruklar›n›n önemli bir k›sm›n›n oluflturdu¤u kasaba
ve mahallelerde ilkokullarda söz konusu Yunan uyruklar›n›n ço-
cuklar›na kendi dillerinde e¤itim verilmesi için kamu e¤itim siste-
minde yeterli kolayl›klar› sa¤layacakt›r. Bu koflul Yunan Hükü-
meti’nin ad› geçen okullarda Yunan dilinin ö¤retilmesini mecbu-
ri k›lmas›n› engellememektedir.”

"Irksal, dinsel veya dile dayal› az›nl›klara mensup Yunanistan
uyruklar›n›n önemli bir k›sm›n›n oluflturdu¤u kasaba ve mahalle-
lerde, bu az›nl›klar›n e¤itim, dini ya da hay›r amaçlar› için dev-
let, belediye veya di¤er bütçeler alt›nda kamu fonlar›ndan sa¤-
lanabilecek tutarlardan yararlanma ve baflvurmalar›nda adil bir
pay alabilmeleri temin edilir.”

"Bu maddedeki koflullar sadece 1 Ocak 1913 tarihinden son-
ra Yunanistan’a devredilen topraklar için uygulanabilir."

Bu madde hükmü, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 41. maddesi-
ne tekabül etmektedir.

14. madde ise aynen flöyledir: 
"Yunanistan Müslümanlar›n aile ve kiflisel hukuk ile ilgili so-

runlar›n›n Müslüman örf ve adetlerine uygun olarak çözülmesi
için gerekli tüm tedbirlerin al›nmas›n› kabul eder.”

"Yunanistan camilerin, mezarl›klar›n ve Müslümanlara ait di-
¤er dini kurumlar› korunmas›n› karfl›lamay› üstlenir. fiu anda va-
rolan vak›flar ve Müslümanlara ait dini ve hay›r kurumlar›na tam
tan›ma ve bütün kolayl›klar sa¤lanacak, ve Yunanistan bu çeflit
özel kurumlara garanti edilen gerekli kolayl›klar›n yeni dini ve
hay›r kurumlar›n›n sa¤lanmas›na karfl› ç›kmayacakt›r."

1881 ‹stanbul Andlaflmas›n›n 8. maddesine, 1913 Atina Bar›fl
Andlaflmas›n›n 11. maddesine ve 1923 Lozan Bar›fl Andlaflma-
s›n›n 42. maddesine tekabül etmektedir.

IIVV.. 11992233 TTAARR‹‹HHLL‹‹ LLOOZZAANN BBAARRIIfifi AANNDDLLAAfifiMMAASSII

Türk milleti için, Osmanl› Devletini ortadan kald›ran Sevr’de,
Bat›l›lar ve bunlar›n Türkiye’deki iflbirlikçileri taraf›ndan biçilen
ve dayat›lan model, Türk milleti, Atatürk ve silah arkadafllar› ta-
raf›ndan savafl alanlar›nda ve akabinde de imzalanan Lozan

HAKEML‹ MAKALE



Bar›fl Andlaflmas›yla bozuldu. Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 45.
maddesini dikkate alarak, as›l metindeki "Türkiye" sözcü¤ü yeri-
ne "Yunanistan" sözcü¤ünü ve gayri Müslim sözcü¤ü yerine de
"Müslüman" sözcü¤ünü yazarak, Yunanistan’a uyarlanm›fl flek-
liyle Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n metninin verilmesini tercih ettik.
Çünkü bunun okuyucu için de kolayl›k olaca¤›n› düflünmekteyiz. 

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 37. maddesi aynen flöyledir:

"Yunanistan, 38. maddeden 44. maddeye kadar olan madde-
lerin kapsad›¤› hükümlerin temel yasalar olarak tan›nmas›n› ve
hiçbir kanunun, hiçbir yönetmeli¤in, tüzü¤ün ve hiçbir resmi iflle-
min bu hükümlere ayk›r› ya da bunlarla çeliflir olmamas›n› ve
hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik, tüzük ve hiçbir resmi ifllemin söz
konusu hükümlerden üstün say›lmas›n› yükümlenir."

Buna göre, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n hükümleri iç hukuk
ve anayasan›n üstündedir. Anayasa ve yasalar Lozan Bar›fl
Andlaflmas› hükümlerine ayk›r› olamaz. 1923 Lozan Bar›fl And-
laflmas›n›n bu hükmü, Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›-
na Dair 10 A¤ustos 1920 tarihli Sevr Andlaflmas›n›n 1. madde-
sine tekabül etmektedir. Yunanistan Lozan Andlaflmas›n›n bu
maddesini yasa, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönet-
melikler ç›kararak ve bunlar› uygulayarak ihlâl etmektedir. Örnek
olarak, geçmiflte ç›kar›lan 376 say› ve 1936 tarihli Yasak Bölge
Yasas›, 1366 say› ve 1938 tarihli "S›n›r ve K›y› Bölgelerinde Al›m
Sat›m Hakk›n›n Kullan›lmas›n›n Yasaklanmas› Hakk›nda ‹htiya-
ca Mebni Kanunu" ile Bat› Trakya Müslüman Türklerinin, Bat›
Trakya’da gayrimenkul sat›n almalar›n› yasaklayan yasa ve
1672 say› ve 1939 tarihli Zorunlu Yasalar ile de Bat› Trakya
Türklerinin cami, mescit tamir ve inflaatlar› engellenmek suretiy-
le, Yunanistan’›n son y›llarda, 24 Aral›k 1990 tarih ve 182 say›l›
Yunan Hükümet (Resmi) Gazetesinde yay›nlanan Cumhurbafl-
kanl›¤› Kararnamesi 1920 say›l› ve 1991 tarihinde Yunan Mecli-
si taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e giren yasa ile 1091 say› ve
1980 tarihli "Vak›flar Yasas›" ile de ihlâl etmektedir.    

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 38. maddesine göre, "Yunan Hü-
kümeti, Yunanistan’da oturan herkesin, do¤um, bir ulusal toplu-
luktan olma (milliyet, nationality), dil, soy ya da din ay›r›m› yap-
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maks›z›n, hayatlar›n› ve özgürlüklerini korumay› tam ve eksiksiz
olarak sa¤lamay› yükümlenir.”

"Yunanistan’da oturan herkes, her inanc›n, dinin ya da mez-
hebin, kamu düzeni ve ahlâk kurallar›yla çat›flmayan gerekleri-
ni, ister aç›kta isterse özel olarak, serbestçe yerine getirme hak-
k›na sahip olacakt›r.”

"Müslüman az›nl›k, bütün Yunan vatandafllar›na uygulanan
ve Yunan Hükümetince, ulusal savunma amac›yla ya da kamu
düzeninin korunmas› için ülkenin tümü ya da bir parças› üzerin-
de al›nabilecek tedbirler sakl› kalmak flart›yla, dolafl›m ve göç
etme özgürlüklerinden tam olarak yararlanacakt›r." 

Yunan Hükümeti, Bat› Trakya’da oturan (etabli sahibi) Yunan
uyruklu Müslüman Türk Az›nl›k mensuplar›ndan herkesin, do-
¤um, milliyet, (nationality, bir ulusal topluluktan olma), dil, ›rk ve-
ya din ay›r›m› yap›lmaks›z›n, hayatlar›n› ve özgürlüklerini tam ve
eksiksiz olarak korumak ve sa¤lamak yükümlülü¤ü alt›ndad›r.
Yunanistan’›n Bat› Trakya bölgesinde oturan, Yunan uyruklu
Müslüman Türk Az›nl›k mensubu olan herkes, her inanc›n, dinin
ya da mezhebin, kamu düzeni ve ahlâk kurallar›yla çat›flmayan
gereklerini, ister aleni isterse özel olarak, serbestçe yerine getir-
me hakk›na sahiptirler. 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 38.
maddesinin bu hükmü, Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›-
na Dair 10 A¤ustos 1920 tarihli Sevr Andlaflmas›n›n 2. madde-
sine tekabül etmektedir. Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n bu hükmü,
Müslüman Türklerin mezarl›k, cami, tekke, mescit gibi kutsal
yerleri ile evlerine, okullar›na, dükkânlar›na, iflyerlerine, kahve-
hanelerine karfl› gerçeklefltirilen sald›r›lar ile ihlâl edilmektedir.

Bu sald›r›lara baz› örnekler vermemiz gerekirse; Ekim
1975’te ‹skeçe P›rnarl›k Mahallesi Türk mezarl›¤›n›n tafllar› k›r›l-
d›. 16-17 A¤ustos 1976 gecesi Dedea¤aç’ta bir Türk ‹lkokulu
atefle verilerek, yak›ld›.12 May›s 1988’de Gümülcine Tabakhane
ve Yüksek Mescit camileri bombaland›, ‹skeçe’ye ba¤l› Okçular

HAKEML‹ MAKALE

12)  Gümülcine’de Türkçe olarak yay›nlanan 12 Mart 2004 tarihli ve 365 say›l›
Gündem Gazetesi.; Ayr›ca ayn› konu ile ilgili olarak Bkz. Bat› Trakya’da
yay›nlanan Mihenk Dergisi, Y›l: 5, Say›: 30, Haziran-Temmuz-A¤ustos 2005.



köy camii 7 Mart 2004 Pazar akflam›, Yunanistan’da genel se-
çimlerin yap›ld›¤› günün akflam› saat 22:00 sular›nda kundakla-
narak tamamen yak›ld›.  Ekim 1988’de ‹skeçe Türk mezarl›¤› ile
yine ‹skeçe’nin Boyac›lar köyünün mezar tafllar› k›r›ld›. 29 Ocak
1990 tarihinde, Bat› Trakyal› Müslüman Türklere ve az›nl›k ileri
gelenlerine, Yunan polisleri ile birlikte fanatik Yunanl›lar tafllar,
cam flifleler ve sopalarla sald›rd›lar ve az›nl›k mensubu Türkleri
yaralad›lar ve hastanelik ettiler. Ayr›ca Türklere ait 400 dükkân
ve iflyeri tahrip edildi, ya¤maland›. Meydana gelen bu zarar ve
ziyan Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan taraf›ndan tazmin edilme-
di. 1990 y›l›n›n Nisan ay›nda, baz› Müslüman Türk gençleri, cad-
de ve sokaklarda s›k›flt›r›larak, dövüldüler. Yine 1990 y›l›n›n Ni-
san ay›nda Gümülcine’deki Türk kahvehanesine silahla atefl
aç›ld›. 23 - 24 A¤ustos 1991 gecesi, Müftü atanmas›n› ve seçil-
mifl Müftü Mehmet Emin Aga’n›n ‹skeçe Müftülü¤ünden zor kul-
lan›larak at›lmas›n› protesto etmek amac›yla sessiz oturma ey-
lemi yapan Müslüman Türkler sald›r›ya u¤rad›lar, yaraland›lar ve
baz›lar› hastaneye kald›r›ld›lar. Di¤er taraftan da o gün ‹ske-
çe’deki Türklere ait dükkânlar ve iflyerleri de tahrip edilip ya¤ma-
land›.13 Son olarak 12 A¤ustos 2004 Perflembe gecesi meçhul
kiflilerce ‹skeçe I. Merkez Az›nl›k ‹lkokulu binas›n›n camlar› k›r›l-
d›, okulun içindeki eflyalara zarar verildi ve okuldaki yaz› tahtas›
ile duvarlara az›nl›k ve Türkiye aleyhtar› sloganlar yaz›ld›.14 Ba-
t› Trakya Vaaz ve ‹rflat Heyeti Sab›k Baflkan› ve yine Bat› Trak-
ya’da yay›nlanan Millet Gazetesinin yazar› Abdullah Çolak ile
Ankara Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i ö¤rencisi o¤lu ‹rfan
Çolak, 11 fiubat 2006 Cumartesi günü ö¤leden sonra saat 15:00
sular›nda, Yunanl› bir baba ile o¤lunun sald›r›s›na u¤rad›lar ve
öldüresiye dövüldüler. Ayn› sald›rgan›n iki y›l önce yine ‹skeçe
Müftüsü Mehmet Emin Aga’n›n torununu döverek hastanelik et-
ti¤i ö¤renildi.15 Yine ‹skeçe’de 15 Kas›m 2005 Sal› gecesi Mer-
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13) bu konuda ayr›ca Bkz. OORRAANN,, BB..:: Yunanistan’›n Lozan ‹hlâlleri, SAEMK,
Ankara 1999, s. 25. 
14)  27 A¤ustos 2004 tarih ve 75 say›l› Gümülcine’de Türkçe olarak yay›nlanan
Cumhuriyet Gazetesi.
15) Gümülcine’de yay›nlanan 17 fiubat 2006 tarihli ve 144 say›l› Cumhuriyet
Gazetesi.
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hum Dr. Sad›k Ahmet’in kay›nvalidesinin iflyerine sald›r› düzen-
lendi ve iflyeri vitrinleri kimli¤i belirsiz kifli ya da kiflilerce k›r›ld›.
Ayn› gece kimli¤i belirsiz bir grup, Türklerin yo¤un olarak yafla-
d›¤› mahallede park halindeki otomobillerin camlar›n› k›rd›lar.16

29 Haziran 2006 gecesi kimli¤i belirsiz kifli ya da kifliler, bir kez
daha ‹skeçe Türk Birli¤i Baflkan› (‹TB) Dr. Hikmet Cemilo¤lu’nun
iflyerinin camlar›n› k›rarak,  maddi zarara neden oldular. ‹.T.B
Baflkan› Dr. Hikmet Cemilo¤lu, bir y›l içinde üçüncü (3.) kez sal-
d›r›ya u¤ramaktad›r.17 Bu tür örnekleri ço¤altmam›z mümkün-
dür. Biz burada sadece baz› olaylara de¤inebildik.    

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 39. maddesine göre, "Müslüman
az›nl›¤a mensup Yunan uyruklar›, H›ristiyanlar›n yararland›klar›
ayn› yurttafll›k (medeni) haklar›yla siyasal haklardan yararlana-
caklard›r.”

"Yunanistan’da oturan herkes, din ay›r›m› gözetilmeksizin,
kanun önünde eflit olacakt›r.”

"Din, inanç yada mezhep ayr›l›¤›, hiçbir Yunan uyru¤unun,
medeni ve siyasi haklardan yararlanmas›na, özellikle kamu hiz-
met ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, onurlanma ya da
çeflitli mesleklerde ve ifl kollar›nda çal›flma bak›m›ndan, bir en-
gel say›lmayacakt›r.”

"Herhangi bir Yunan uyru¤unun, gerek özel gerekse ticaret
iliflkilerinde, din, bas›n ya da her çeflit yay›n konular›yla aç›k top-
lant›lar›nda, diledi¤i bir dili kullanmas›na karfl› hiçbir k›s›tlama
konulmayacakt›r.”

"Devletin resmi dili bulunmas›na ra¤men, Yunanca’dan bafl-
ka bir dil konuflan Yunan uyruklar›na, mahkemelerde kendi dille-
rini sözlü olarak kullanabilmeleri bak›m›ndan uygun düflen ko-
layl›klar sa¤lanacakt›r." 

Bat› Trakya’da oturan Müslüman Türk Az›nl›ktan herkes, Or-
todoks H›ristiyanlar›n yararland›klar› ayn› medeni ve siyasi hak-
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16) Gümülcine’de yay›nlanan 25 Kas›m 2005 tarihli ve 134 say›l› Cumhuriyet
Gazetesi.
17) Gümülcine’de yay›nlanan 7 Temmuz 2006 tarihli ve 164 say›l› cumhuriyet
Gazetesi. 



lardan yararlanacaklard›r. Yine Yunan yönetimi, din ay›r›m› gö-
zetmeksizin, kanun önünde Müslüman ve Ortodoks H›ristiyan
eflit olacaklard›r. Ay›r›m yap›lmayacakt›r. Din, inanç ya da mez-
hep ayr›l›¤›, hiç bir Yunan uyruklu Bat› Trakya Müslüman Tür-
kün, vatandafll›k ve siyasi haklar›ndan yararlanmas›na, özellikle
kamu hizmet ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, onurlan-
ma ya da çeflitli mesleklerde ve ifl kollar›nda çal›flmas›nda engel
teflkil etmeyecektir. 

1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 39. maddesi, Yunanis-
tan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair 10 A¤ustos 1920 tarihli
Sevr Andlaflmas›n›n 7. maddesine tekabül etmektedir.

Bu maddenin ihlâline gelince;  Ortodoks H›ristiyanlar ile Müs-
lüman Türk Az›nl›k bireyleri aras›nda ay›r›mlar yaflanmaktad›r.
fiöyle ki, Yunan makamlar› ve Metropolitler mümkün oldukça ca-
mi inflaatlar›na izin vermemektedir. ‹zin vermek zorunda kald›k-
lar›nda da, cami inflaatlar›nda minarelerin yüksekli¤inin, kilise
çan kulelerinin yüksekli¤ini aflmamas› konusunda ç›kar›lan ba-
hanelerle, yapay sorunlar yaflanmaktad›r. Müslüman Türklerin
dernek, hatta Bat› Trakya’daki Müslüman Türk din görevlilerinin
mesleki derneklerini kurmalar›na ve az›nl›k mensuplar› Müslü-
man Türklerin, siyasal örgütlenmelerine %3 baraj uygulamas› ve
di¤er –Kapodistrias Plân› gibi- yöntemlerle izin verilmemektedir.
Tafl›nmaz mal sat›n almalar› konular›nda Ortodoks H›ristiyan ile
Müslüman Türk ay›r›m› yap›lmaktad›r. Buna göre Ortodoks H›-
ristiyan Yunanl›lar, istedikleri yerlerden, hiçbir engel ile karfl›lafl-
madan, yerel validen ve Bat› Trakya’daki Dördüncü Ordudan
izin almadan tafl›nmaz mülk sat›n al›rken, Avrupa Birli¤i üyesi
Yunan uyruklu Bat› Trakya Müslüman Türkleri, yerel validen ve
Bat› Trakya’daki Dördüncü Ordudan –ki Dördüncü Ordunun
Merkezi ‹skeçe’dedir- yani askeri makamlardan izin almak zo-
rundad›rlar. Bir zamanlar –1990’dan önce- AB üyesi Yunanistan
uyru¤undaki Bat› Trakya Müslüman Türkleri araba ehliyeti, trak-
tör ehliyeti, para kazanabilmek ve ailelerini geçindirebilmek için
çal›flma izni dahi alam›yorlard›18, evlerini tamir ettirmek ve te-
melden ev infla ettirmek için izin, tafl›nmaz mal sat›n alam›yor-
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18)  Bugün, 2006 y›l›nda AB üyesi Yunanistan’›n Bat› Trakya bölgesinin ‹skeçe
ilinin nüfusunun –köyler dahil- hemen, hemen yar›s› Türk oldu¤u halde sadece
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lard›. Yunan yönetimleri taraf›ndan y›llarca bu haklar›ndan al›ko-
nuldular, engellendiler ve bu flekilde sadece Lozan Bar›fl and-
laflmas› da de¤il, di¤er andlaflmalar da ihlâl edildi.

Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’da, din ve kimlik ay›r›m› kamu
kurum ve kurulufllar›nda Müslüman Türkler istihdam edilmemek
biçiminde de kendisini göstermektedir. Yine bu ba¤lamda, Müs-
lüman Türkler, memur, kamu personeli olarak, hatta devletin bel-
li oranda hissesi bulunan ticari flirketlerde, hatta özel flirketlerde
bile istihdam edilmemektedirler. AB üyesi Yunanistan’da, Yuna-
nistan uyruklu Müslüman Türkler  yarg›ç, savc›, polis olamazlar
ve askerde hak etmifl olsalar dahi rütbe alamazlar. Ayr›ca Po-
mak, Çingene ve Türk ayr›m›na tabi tutulmaktad›rlar. ‹nsan hak-
lar›na sayg›l›, hukuk devleti, demokrasinin befli¤i oldu¤unu iddia
eden ve baflkalar›na da örne¤in Türkiye’ye bu konuda "ders"
vermeye kalkan Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’da bu ihlâller
bugün (2006) de devam etmektedir. 

Bat› Trakya Türklerinin mülklerine, tarlalar›na çeflitli bahane-
lerle -anadasmos yani arazi birlefltirmesi, kamulaflt›rma veya
Üniversite veya cezaevi yapmak için- Yunanl› makamlar taraf›n-
dan el konulmaktad›r. Oysa Yunanistan’›n as›l amac›, Bat› Trak-
ya Müslüman Türklerini topraks›z b›rakarak, ekonomik sorunlar-
la karfl› karfl›ya b›rakarak, Yunanistan’dan göçe zorlayarak, böl-
gede etnik temizlik arzular›n› gerçeklefltirmektir. 1920’li y›llarda
tafl›nmazlar›n %80, %85’i Müslüman Türklerin elinde oldu¤u
halde, bugün bu tafl›nmazlardan Türklerin elinde ancak %25 ilâ
% 30 civar›nda kalm›fl oldu¤u da ac› bir gerçektir.

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 40. maddesi de aynen afla¤›daki
gibidir;

"Müslüman az›nl›¤a mensup Yunan uyruklu, hem hukuk ba-
k›m›ndan hem de uygulamada, di¤er Yunan uyruklar›yla ayn› ifl-
lemlerden ve ayn› güvencelerden (garantilerden) yararlanacak-

HAKEML‹ MAKALE

üç eczac›n›n Türk olmas› ve di¤erlerinin Ortodoks H›ristiyan olmas› çok ilginç
de¤il mi? ‹skeçe ilinde ilk Türk eczanesini büyük mücadeleler sonunda hatta
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinde dava aç›p, davay› kazand›ktan sonra
‹skeçe’de eczane açabilme imkân› bulan Cahit Ç‹NGUR’dur. Bkz. Bat›
Trakya’da yay›nlanan Az›nl›kça Dergisi, Say›: 21, Nisan 2006, s. 59.  



lard›r. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü ha-
y›r kurumlar›yla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve
buna benzer ö¤retim ve e¤itim kurumlar› kurmak, yönetmek ve
denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve
dinsel ayinleri serbestçe yapmak konular›nda eflit hakka sahip
olacaklard›r."

“Yunan uyruklu, Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaat›, hem
hukuk hem de uygulama bak›m›ndan, di¤er Ortodoks H›ristiyan
Yunan uyruklar›yla ayn› haklardan ve ayn› güvencelerden eflit
olarak yararlanacaklard›r. Özellikle, Bat› Trakya’da yaflayan
Müslüman Türk Az›nl›k mensuplar› ile az›nl›k kurumlar›n›n yöne-
ticileri, masraflar›n› kendileri veya az›nl›k kurumlar› karfl›lamak
üzere, her türlü hay›r kurumlar›yla, dinsel ve sosyal kurumlar,
her türlü okul ve buna benzer ö¤retim ve e¤itim kurumlar› kur-
mak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini ser-
bestçe kullanmak, ö¤retmek ve dinsel tören ve ibadetlerini ser-
bestçe yapma konular›nda Ortodoks H›ristiyanlarla eflit haklara
sahiptirler.”

Bu madde hükmü de Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunma-
s›na Dair 10 A¤ustos 1920 tarihli Sevr Andlaflmas›n›n 8. madde-
sine tekabül etmektedir.  

AB üyesi Yunanistan, Bat› Trakya Müslüman Türklerin dinsel
özgürlüklerinin temeli olan kendi dini liderlerini kendi özgür ira-
deleriyle seçme, cemaat›n (Lozan Bar›fl Andlaflmas›ndan itiba-
ren az›nl›¤›n) kendi kendini yönetme (özerkli¤ini, kolektif) hakla-
r›n› -cemaat, okullar ve vak›flarda- engelleyerek, masraflar› ken-
dilerine ait olmak üzere, anaokulu, ilkö¤retim -ilkokul, ortaokul-
lise ve di¤er e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas›na izin vermeyerek,
150.000, Yunan resmi kaynaklar›n›n iddialar›na göre 114.00019
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19) 2001 y›l›nda Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’›n Bat› Trakya Bölgesinde
yap›lan nüfus say›m›na göre, Bat› Trakya’n›n Yunanl›lar›n deyimiyle "Yunan
Trakya’s›n›n" toplam nüfusu 355.000’ dir. Kaynak için Bkz. Yunanistan Milli
‹statistik Kurumu, 2001 y›l› nüfus say›m› verileri. Yunanl›lar›n yine iddialar›na
göre, bu 355.000’ nin 241.000 Ortodoks H›ristiyan ve 114.000’ ni de
"Müslüman"d›r. Bkz. MALK‹D‹S, Th. – KOKAS, N.: Metashimatismi tis silogikis
taftotitas ton Pomakon (Pomaklar›n Kolektif Kimli¤inin Sonradan
fiekillendirilmesi), Spanidi Yay›nlar›, ‹skeçe 2006, s. 78. Asl›nda Bat› Trakya
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nüfusa sahip olan Bat› Trakya Türk Cemaat›n›n nüfus art›fl ora-
n› da göz önünde bulunduracak olursak, bugün (2006) sadece
iki (2) ortaokulu ve sadece iki (2) lisesi bulunmas› dikkat çekici-
dir.Yine Yunanistan’da bugün ilkö¤retim Anayasal bir zorunluluk
gere¤i 9 y›l oldu¤u halde, Bat› Trakya Türkleri için 6 y›l olmas›
uygulamalar› ile de Yunanistan, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 40.
maddesini ihlâl edegelmektedir. 

Ayr›ca özellikle Bat› Trakya Türk az›nl›¤›n›n yo¤un olarak ya-
flad›¤›, hiçbir Yunanl›n›n dahi bulunmad›¤›  köylerde aç›lan ve
tek dil Yunanca olarak e¤itim ve ö¤retim veren anaokullar› ile or-
taokullar ve liseler Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 40. maddesine
ayk›r›d›r. Ad› geçen maddeye göre bu okullarda e¤itim ve ö¤re-
timin Türkçe ve devletin resmi dili Yunanca olmak üzere iki dilde
yap›lmas› gerekmektedir.  

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 41. maddesi: "Genel -kamusal-
e¤itim konusunda, Yunan Hükümeti, Müslümanlar›n önemli bir
oranda oturmakta olduklar› il ve ilçelerde, bu Yunan uyruklar›n›n
çocuklar›na ilk okullarda ana dilleriyle ö¤retimde bulunulmas›n›
sa¤lamak bak›m›ndan, uygun düflen kolayl›klar› gösterecektir.
Bu hüküm, Yunan Hükümetinin, söz konusu okullarda Yunan di-
linin ö¤renimini zorunlu k›lmas›na engel olmayacakt›r.”

"Müslüman az›nl›¤a mensup Yunanistan uyruklar›n›n önemli
bir oranda bulunduklar› il ve ilçelerde, söz konusu az›nl›k, dev-
let bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce, e¤itim, din
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Türklerinin ekonomik ve di¤er nedenlerden dolay› Bat› Trakya s›n›rlar› ve
Yunanistan s›n›rlar› d›fl›nda, Almanya, Avustralya, Türkiye, ‹ngiltere, Hollanda
gibi devletlerde Yunanistan uyruklu olarak yaflayanlar› da hesaba katarsak,
esasen 355.000’nin tam yar›s›n›n Müslüman Türk ve yar›s›n›n da Ortodoks
H›ristiyanlar›n oluflturdu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Türk nüfusunun Yunanistan’›n
iddia etti¤i gibi 114.000 oldu¤unu bile kabul etsek, Bat› Trakya Bölgesinde
baflka bir deyiflle ‹skeçe, Gümülcine ve Dedea¤aç’ta; ‹skeçe’de bir Orta ve bir
de lise, Gümülcine’de de ayni flekilde bir orta ve bir de lisenin bulunmas›,
Dedea¤aç’ta 6 y›ll›k ilkokullar d›fl›nda Türklerin orta ve lise okullar›n›n
bulunmamas›, baflka bir deyiflle 114.000 nüfustan oluflan bir cemaate iki (2)
ortaokul, iki (2) lise okulu reva görülmesi kabul edilebilir nitelikte de¤ildir. AB
üyesi Yunanistan Bat› Trakya Bölgesinde andlaflmalarla yükümlülük alt›na
girdi¤i halde anaokulu, orta ve lise okullar›n aç›lmas›na izin vermemektedir.     



ya da hay›r ifllerine genel gelirlerden sa¤lanabilecek paralardan
yararlanmaya ve pay ayr›lmas›na hak gözetirli¤e uygun ölçüler-
de kat›lacaklard›r.”

"Bu paralar, ilgili kurumlar›n (établissements et institutions)
yetkili temsilcilerine teslim edilecektir."

Buna göre, Bat› Trakya’daki Müslüman Türk Az›nl›k mensup-
lar›,  nüfus olarak, önemli say›da bulunduklar› il ve ilçelerde,
devlet bütçesi, belediye veya di¤er bütçeler taraf›ndan, e¤itim,
din veya hay›r amac›yla yap›lan ifllere, genel gelirlerden sa¤la-
nacak paralardan hakça yararlanacaklar ve bu paralar, ilgili ku-
rumlar›n yetkili temsilcilerine verilecek ve teslim edilecektir.

Bu madde hükmü, Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na
Dair 10 A¤ustos 1920 tarihli Sevr Andlaflmas›n›n 9. maddesine
tekabül etmektedir.

Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan, devlet bütçesinden Bat›
Trakya Müslüman Türk okullar›na düzenli bir biçimde ekonomik
katk›da bulunmamaktad›r. Bununla birlikte bu kurumlar›n verim-
li çal›flmas›n› engelleyerek, ö¤rencilerin bu kendi okullar›ndan
so¤umas›na ve Yunan Devlet okullar›n› tercih etmeleri yönünde
hareket ederek, böylece cemaat›n Türk okullar›n›n kapanmas›
yollar› aç›l›rken, di¤er taraftan da Müslüman Türklerin kendi ana
dillerinde e¤itim ve ö¤retimleri engellenmektedir. Yunanistan’›n
Bat› Trakya bölgesindeki Yunan Devletine ait kamu okullar›nda
Türkçe e¤itim veya ö¤retim yoktur.

2005 y›l›nda Yeni Demokrasi (YDP) ‹ktidar Partisi Gümülcine
milletvekili ‹lhan Ahmet’in kiflisel çabalar› ve yine ayn› partiden
Gümülcine Milletvekili ve D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Evripidis
Stilyanidis’in yard›mlar› neticesinde s›n›rl› da olsa 2005 y›l›nda
az›nl›k okullar›na devlet yard›m› gündeme gelmifltir.20
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20) "Az›nl›k Okullar›na Devlet Yard›m›... Milletvekilinin siyasi bürosu taraf›ndan
yap›lan aç›klamaya göre, ‹lhan Ahmet’in flahsi müdahalesi ve D›fliflleri Bakan
Yard›mc›s› Evripidis Stilyanidis’in yard›mlar› sonucu (O.S.K.) Okul Binalar›
Teflkilat› taraf›ndan, Rodop ve ‹skeçe ‹llerinde 85 az›nl›k okuluna verilmek
üzere, masa, sandalye, bilgisayar gibi, okul teçhizatlar› gönderilmifltir... Ayr›ca,
önümüzdeki aylarda gerçekleflmek üzere, Gümülcine ‹dadiye okulunun çat› ve
pencerelerinin de¤iflmesi için 150.000 Avro’luk bir ödenek de kabul edilmifltir...
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Yunan makamlar›, 2003-2004 ders y›l›n›n sonunda maafllar›-
n› kendileri ödemedi¤i ve hiçbir sosyal güvence sa¤lamad›¤› 11
Yunanistan uyruklu ve Türkiye’deki Ö¤retmen Okullar›ndan me-
zun olmufl olan Bat› Trakyal› Türk ö¤retmenini daha, sanki dev-
let okullar›nda maafll› olarak görev yapan Ortodoks H›ristiyan
Yunanl› ve kadrolu devlet memuru ö¤retmenlermifl gibi süre ve
yafl hadlerini öne sürerek görevlerinden azletti. Bu flekilde gö-
revlerine son verilen ö¤retmenlerden boflalan kadrolara okul en-
cümenlerinin tercihleri do¤rultusunda atama yap›lmas›na Yuka-
r›da inceledi¤imiz Lozan andlaflmas› d›fl›ndaki andlaflmalara da
ayk›r› olarak Yunan makamlar› izin vermemektedir.21

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 42. maddesine göre, "Yunan Hü-
kümeti, Bat› Trakya’daki Müslüman Türk Az›nl›¤›n›n aile durum-
lar›yla (statüleri ile, aile hukuku ile) kiflisel durumlar›n (statüleri,
kifli halleri) konusunda, bu sorunlar›n, söz konusu Bat› Trakya
Türk Az›nl›¤›n gelenek ve görenekleri uyar›nca çözümlenmesine
elverecek bütün tedbirleri almay› kabul eder.”

"Bu tedbirler, Yunan Hükümeti ile ilgili az›nl›klardan her birinin
eflit say›da temsilcilerinden kurulu özel Komisyonlarca düzenle-
necektir. Anlaflmazl›k ç›karsa, Yunan Hükümeti ile Milletler Ce-
miyeti Meclisi, Avrupal› hukukçular aras›ndan birlikte seçecekle-
ri bir üst-hakem atayacaklard›r.”

"Yunan Hükümeti, söz konusu Bat› Trakya Müslüman Türk
Az›nl›¤a ait camilere, mezarl›klara ve di¤er din kurumlar›na tam
bir koruma sa¤lamay› yükümlenir. Bat› Trakya’daki Müslüman
Türk Az›nl›¤›n Bat› Trakya’daki vak›flar›na, din ve hay›r iflleri ku-
rumlar›na her türlü kolayl›klar ve izinler sa¤lanacak ve Yunan
Hükümeti, yeniden din ve hay›r kurumlar› kurulmas› için, bu ni-
telikleri öteki özel kurumlara sa¤lanm›fl gerekli kolayl›klardan hiç
birini esirgemeyecektir."

HAKEML‹ MAKALE

Di¤er yandan yine 200.000 Avro’ya mâlolan Dernazköy’deki az›nl›k
ilkokulunun inflas› bitmifltir. Bunlara ilâveten, Rodop ‹lindeki okullarda
kullan›lmak üzere 300.000 Avro da, Rodop Valili¤i’ne verilmifltir."
Gümülcine’de yay›nlanan 29 Nisan 2005 tarihli ve 109 say›l› Cumhuriyet
Gazetesi.   
21) 27 A¤ustos 2004 tarih ve 75 say›l› Cumhuriyet Gazetesi, Bat› Trakya’n›n
Gümülcine ilinde Türkçe olarak yay›nlanan haftal›k bir gazetedir. 



42. madde hükmü 1881 ‹stanbul Andlaflmas›n›n 8. maddesi
ile Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair 10 A¤ustos
1920 tarihli Sevr Andlaflmas›n›n 14. maddesine tekabül etmek-
tedir.

Yunan Devleti, Bat› Trakya Müslüman Türk Az›nl›k mensup-
lar› aile hukuku veya kifli halleri durumlar› (statüleri) konusunda
ortaya ç›kacak sorunlarda, Müslüman Türk Az›nl›¤›n kendi gele-
nek ve göreneklerine uygun bir flekilde çözümlenmesi için, her
zaman bütün tedbirleri almay› kabul etmektedir. Yunan Hüküme-
ti, Müslüman Türk Az›nl›¤a ait camilere, mezarl›klara ve di¤er di-
ni kurumlara tam bir koruma sa¤lamay› üstlenmektedir. Bat›
Trakya Müslüman Türk Az›nl›¤›n›n, Yunanistan’daki vak›flara,
din ve hay›r iflleri kurumlar›na her türlü  kolayl›klar Yunanistan
taraf›ndan gösterilecek ve engellenmeyecektir. Ancak Yunanis-
tan, Bat› Trakya’da, Müslüman Türklerin cami, mescit infla etme-
lerine izin vermemektedir. ‹skeçe’nin Koyunköy camisi ve Bekir-
liköy camisi olaylar› buna örnektir. Bununla birlikte mevcut cami-
ler, tekkeler Yunan makamlar› taraf›ndan y›kt›r›larak andlaflma-
lar›n ilgili maddeleri ihlâl edilmifltir. ‹skeçe Tabakhane camisi
1972 y›l›nda y›k›larak, yerine bugünkü Tabakhane köprüsü ile
park›n yan›ndaki Trakya Teknik Üniversitesi ile "pisina" denilen
bir havuz yap›lm›flt›r. Yine ‹skeçe flehir merkezinin (kentriki pla-
tian›n) yan›ndaki ve kapal› çarfl›ya kadar uzanan park ve kilise
Müslüman Türk mezarl›¤›n›n tam üstüne yap›lm›flt›r. Bu durum
da engellenememifltir. 1989 y›l› sonlar›na do¤ru, Yunan yöneti-
mi taraf›ndan Gümülcine’deki 600 y›ll›k Poflpofl (Postubofl) tek-
kesi, 3 fiubat 2005 Perflembe gecesi Gümülcine K›rmahalle ca-
mii bahçesindeki 800 y›ll›k tarihi mezarl›k kimli¤i belirsiz kifli ya
da kiflilerce tahrip edildi. Yine Demirbeyli köyünde bulunan tari-
hi tekkede 9 fiubat 2005 Çarflamba gecesi ç›kan yang›nla yok
olup gitti.22 ‹skeçe’deki Emirler tekkesi 1974 y›l›nda tam da K›b-
r›s Bar›fl Harekât› s›ras›nda Yunanl›lar taraf›ndan y›k›lm›flt›r. ‹s-
keçe’deki Emirler tekkesinin arazisi ile bitifli¤indeki mezarl›k ara-
zisinin kamulaflt›r›ld›¤› ve üzerine spor tesisi yap›lmas› için haf-
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22) Gümülcine’de Türkçe yay›nlanan 18.02.2005 tarihli ve 99 say›l›
Cumhuriyet Gazetesi.
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riyat çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Andlaflmalara ayk›r› bu faaliyetle-
rin ayn› zamanda Bat› Trakya Türklerinin kültürel miras›n›n bir
parças› olan bu dini ve tarihi yap›lar›n tahrip edilmesi, y›k›lmas›,
yak›lmas› ya da spor tesisleri yap›lmas› kabul edilebilir nitelikte
de¤ildir.23 Bu örnekleri ço¤altabiliriz. Avrupa Birli¤i üyesi ve dev-

HAKEML‹ MAKALE

23) Konuya iliflkin olarak Gümülcine’de Yay›nlanan 18 Mart 2005 tarihli ve 418
say›l› Gündem Gazetesindeki haber aynen afla¤›daki gibidir: "Tekke Y›k›ld›
fiimdi S›ra Mezarl›¤a M› Geldi? 
‘‹skeçe’ye ba¤l› Emirler Tekkesi köyündeki tekkenin bulundu¤u arsa, bina
inflaa edilmek için kaz›l›nca Tekke mezarl›¤›ndaki kemikler etrafa saç›ld›. Türk
mezarl›¤›, inflaat temeli açmak için kepçeyle kaz›ld›. Emirler Tekkesi’nin yerle
bir edilmesinden sonra tekkenin bulundu¤u arsa üzerine ve tekkenin hemen
yan›nda bulunan Türk mezarl›¤›, inflaat temeli açmak için kepçeyle kaz›ld›.
Kaz›lan arazi mezarl›k olunca buraya defnedilen Türklere ait kemikler etrafa
saç›ld›. ‹skeçe’nin Emirler Tekkesi köyünde bulunan ve 1974 y›l›ndan sonra
y›kt›r›lan tekkenin bulundu¤u arazinin birkaç y›l önce istimlak edilerek tel
örgüye al›nd›¤› tahmin ediliyor. Geçti¤imiz aylarda söz konusu arazi üzerinde
inflaat temeli kaz›lmaya baflland›. Ancak kaz›lan arazi tekkenin mezarl›¤›
olunca kabirler tahrip edildi ve y›llar önce bu mezarl›¤a defnedilen soydafllara
ait kemikler etrafa saç›ld›. Emirler Tekkesi köyündeki tekke arazisinin inflaa
edilmek üzere kaz›ld›¤› haberini alan GÜNDEM gazetesinden Ozan
Ahmeto¤lu ve Cemil Kabza’yla buraya giden Ahmet Faiko¤lu ve ‹skeçe
belediyesi eski belediye meclis üyesi Aytekin Hasano¤lu tekkenin bulundu¤u
yerde yapt›klar› k›sa süreli arama s›ras›nda tekke mezarl›¤›na defnedilenlere
ait bir torba dolusu kemik buldular. ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga olayla
ilgili olarak flöyle dedi: ‘Bu tekkenin ad›; Emirler Tekkesidir. Ve bütün ‹skeçe
bölgesinde bilinen ve halk›n sürekli biçimde ziyaret etti¤i bir tekkedir. 1974’te
buraya bir grup asker gelerek konufllanm›flt›. Bu tekkeyi bu tarihte y›kt›lar.
Buras› y›k›lana kadar burada tekke de vard›, ev de vard›, insan da vard›. Hatta
tekkenin yan›nda bir flad›rvan ve bir göl bulunuyordu. Halk›m›z›n s›k s›k gitti¤i
bir yerdi. Bat› Trakya’daki birçok tarihi ve dini müessese ve yap› gibi buras› da
yok edilmifltir, tahrip edilmifltir. Bu durum maalesef üzüntü verici ve kayg› verici
bir vaziyet arz ediyor. Bu tahribat›n, bu y›k›m›n ve nihayetinde bu ay›b›n art›k
son bulmas›n› temenni ediyoruz ve talep ediyoruz.’ Emirler Tekkesi’nin
bulundu¤u yere giderek inflaat temeli kaz›ld›¤›n› yerinde tespit ettiklerini
belirten Vaaz ve ‹rflad Heyeti Baflkan› Abdullah Çolak ‘Tel örgü içinde bulunan
arsa bir - iki ay önce kaz›lmaya bafllanm›fl. Tekkenin, flad›rvan›n ve mezarl›¤›n
bulundu¤u araziye ifl makinalar› girerek kaz›lm›fl. Çal›flma flu anda
durdurulmufl. Buras› terk edilmifl yerlere yap›lan uygulama uyar›nca ‹skeçe
belediyesi taraf›ndan al›nm›fl. Olayla ilgili olarak vali yard›mc›m›z Musa
Vidinli’ye bilgi verdik.’ Emirler Tekkesi’nin 1974 buhran› s›ras›nda yerle bir
edildi¤ini kaydeden ‹skeçe eski milletvekili Ahmet Faiko¤lu da yaklafl›k on y›l
önce tekkeden kalan kal›nt›lar›n nahiye taraf›ndan temizlendi¤i ve bu arsa



letleraras› hukuka uygun hareket etti¤ini, demokrasinin befli¤i ol-
du¤unu iddia eden Yunanistan’da, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n
42. maddesi bu biçimlerde ihlâl edilmektedir.  

Lozan Andlaflmas›n›n 43. maddesi "Yunan uyruklu Müslü-
man Türk Az›nl›k mensuplar›, inançlar›na ya da dinsel ayinlerine
ayk›r› herhangi bir davran›flta bulunmaya zorlanamayacaklar›
gibi, hafta tatili günlerinde mahkemelerde haz›r bulunmalar› ya
da kanunun öngördü¤ü herhangi bir ifllemi yerine getirmemeleri
yüzünden haklar›n› yitirmeyeceklerdir.

"Bununla birlikte bu hüküm, Yunan uyruklu Bat› Trakya Müs-
lüman Türklerini, kamu düzeninin korunmas› için, di¤er Yunan
uyruklar›na yükletilen yükümler d›fl›nda tutar anlam›na gelmeye-
cektir." 

K›saca ifade edecek olursak, Yunan uyruklu Müslüman Türk
Az›nl›k mensuplar›, inançlar›na ya da dinsel ibadetlerine ayk›r›
herhangi bir davran›flta bulunmaya zorlanamayacaklard›r.

1881 ‹stanbul andlaflmas›, 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas› ile
1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›, gerek az›nl›k haklar›n›n özü ve
gerekse korunmas› bak›m›ndan öngörülen sistemler aras›nda,
günümüzde dahi en ileri düzeyde ve vazgeçilmemesi gereken
nitelikteki andlaflmalardand›r.24
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üzerine spor tesisi yap›lmak istendi¤ini ifade ederek, ‘Sonuçta o dönemde spor
tesisi yap›lmad› ancak tekkeden geriye en ufak bir iz bile kalmad›. Tabii kültürel
miras›m›z›n bir parças› olan böyle dini ve tarihi yap›lar›m›z›n tahrip edilmesi,
y›k›lmas›, yak›lmas› ya da üzerine spor tesisi inflaa edilmesi kabul edilir bir fley
de¤ildir. fiimdi yine ayn› giriflimlerin cereyan etmesi çok üzücüdür. Fakat tekke
mezarl›¤›n›n bulundu¤u arsan›n dozerlerle kaz›lmas› ve mezarl›klardan
kemiklerin sa¤a sola saç›lmas› kadar vahim bir olay düflünemiyorum. Topra¤›n
üzerinde bile onlarca kemik var. Yetkililerin acilen bu olaya el koymas› ve bu
rezaletin durmas› gerekiyor.’ dedi." Haber: Ozan Ahmeto¤lu.
24) TTOOLLUUNNEERR,, SS..:: "Lozan Az›nl›klar›n Korunmas› Rejimi ve Bat› Trakya
Türkleri" ‹stanbul Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyetinin 75. Y›l Arma¤an›,
‹stanbul 1999, s. 241. 
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VV..  AABB ÜÜYYEESS‹‹ YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN’’DDAAKK‹‹ MMÜÜSSLLÜÜMMAANN TTÜÜRRKKLLEE--
RR‹‹NN SSOORRUUNNLLAARRII ‹‹LLEE AABB ÜÜYYEESS‹‹ OOLLMMAAKK ‹‹SSTTEEYYEENN TTÜÜRRKK‹‹--
YYEE’’DDEEKK‹‹ ‹‹SSTTAANNBBUULL RRUUMMLLAARRIINNIINN GGÜÜNNCCEELL SSOORRUUNNLLAARRIINNIINN
MMUUKKAAYYEESSEESS‹‹

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecinde farkl› zamanlarda,
‹stanbul Rumlar› aç›s›ndan Türkiye’nin "çal›flmas› ve halletmesi
gereken ev ödevi" olarak yans›t›lan Yunan günlük bas›n›ndaki
haberlerin tipik bir örne¤ini ve özetini 23 Nisan 2005 tarihli gün-
lük Eleftherotipia gazetesinde "Türkiye’ye Yunanl›lar›n 10 sözü"
bafll›¤› alt›nda yay›nlanan yaz›da yeralan ‹stanbul Rumlar›n›n
sorunlar›n›n ve Türkiye’den taleplerin neler oldu¤una bakmak
gerekir. Yunanistan’da 2004 y›l›na kadar 20 y›la yak›n bir zaman
iktidarda kalm›fl olan PASOK hükümetlerinin sözcülü¤ünü yap-
m›fl olan ve yine zaman zaman Yunan bas›n›nda yeralan yorum-
lara göre "PASOK hükümetlerinin siyaset oluflturmalar›n› belirle-
mifl olan", ülke genelinde sat›lan günlük bir gazete olan Elefthe-
rotipia gazetesindeki haberin çevirisi afla¤›daki gibidir:

1.) Heybeliada Ruhban okulunun yeniden aç›lmas›,

2.) ‹stanbul "Evrensel Yunan Patrikhanesinin Evrensellik" sta-
tüsünün hukuken tan›nmas›,

3.) Türkiye’deki az›nl›k sorunlar›n›n çözümünün, az›nl›k ku-
rumlar›n›n uluslararas› örgütlere baflvurmadan çözülmesi ki bu
Türkiye’deki afl›r› uçlar taraf›ndan k›nanmaktad›r,

4.) ‹stanbul’da Rumlara (gazetede "Yunanl›lara" terimi geç-
mektedir) ait hay›r kurumlar›nda yöneticilerin seçimle ifl bafl›na
gelmeleri sa¤lanmal›,

5.) ‹stanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yaflayan Rumlar›n
rahat, kayg›s›z ve dinginlik içinde bundan sonra yaflamalar›,

6.) Türk Devletine intikal eden, kiflilere ait mülklerin iade edil-
mesi,

7.) Kamulaflt›r›lan vak›f mallar›n›n Türk Devleti taraf›ndan ia-
de edilmesi

8.) (Bat›) Trakya’daki "Müslümanlar›n" yararland›¤› Üniversi-
teye girifl kontenjan›n ayn›ndan ‹stanbul Rumlar›n›n da liseyi bi-
tirince yararlanmalar›,

HAKEML‹ MAKALE



9.) Yunan dilinin ‹stanbul’daki Rum çocuklar›na görsel ö¤re-
tim araçlar› ile de ö¤retilmesi,

10.) Türk Devleti yönetimi ile Yunanl› soydafllar›n davalar›n›n
adil ve hakkaniyete uygun bir biçimde görülmesi

Yunan gazetesinde yeralan yukar›daki ‹stanbul Rumlar›n›n
sorunlar›, esasen Türkiye’nin AB üyelik sürecinde, farkl› zemin-
lerde uzun zamandan beri karfl›s›na ç›kar›lmakta olan konular-
d›r. Yo¤un görüflmelerin yaflanaca¤› önümüzdeki günlerde ve
y›llarda bu konular, siyasi ve hukuki boyutta Türkiye’nin karfl›s›-
na ç›kacak olan ve bunlara mutlaka bir cevap verilmesi gereke-
cek olan konulard›r.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine tam üye olma süreci çerçevesin-
de, Yunan bas›n› taraf›ndan "halledilmesi gereken sorunlar" ola-
rak ortaya konan ‹stanbul Rumlar›n›n sorunlar›n›n çözümlenme-
si, Türkiye Cumhuriyeti bak›m›ndan esasen, Yunan bas›n›nda
yeralmas›ndan öte, herhangi bir d›fl bask›ya gerek kalmadan,
diplomasi k›vrakl›¤› sayesinde Yunanistan’daki soydafllar›n da
ç›karlar› dengelenerek çözümlenmesi gereken konulard›r. Türk
makamlar›n›n, önümüzdeki günlerde gerek Türkiye bak›m›ndan,
gerekse soydafllar› aç›s›ndan bu konular› en yararl› bir biçimde
halletmeyi arzu etmesi durumunda, Bat› Trakya Müslüman Türk-
lerinin sorunlar›n›n neler oldu¤unu çok iyi bir flekilde bilinmesin-
de ve bunlar› AB görüflmelerinde isabetli bir biçimde ortaya koy-
mas›nda fayda oldu¤u düflünülmektedir. Bu çerçevede, bir den-
ge oluflturulmas› bak›mdan Bat› Trakya Müslüman Türklerin so-
runlar›n› özetle afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:

1.) 1981 y›l›ndan beri AB üyesi olan Yunanistan’da, Bat› Trak-
ya Müslüman Türklerinin do¤up büyüdükleri bölgelerinde Kamu
hizmetlerinde istihdam edilmemeleri sorunlar›. Yunanistan uyru-
¤undaki Bat› Trakya Müslüman Türkleri memur, savc›, yarg›ç,
polis gibi mesleklerde istihdam edilmemektedir. Bunun nedeni
sorulunca "dil bilmeyle iliflkili sorunlara" at›fta bulunulmaktad›r.

2.) Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lan ve uyruksuz kalanlar,
yani haymatloslar sorunu. Yunanistan yönetimi 1955’ten 1998
y›l›na kadar 43 y›l boyunca ister Yunanistan s›n›rlar› içinde olsun
isterse Yunanistan s›n›rlar› d›fl›nda olsun Yunan Vatandafll›k Ya-
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sas›n›n 19. maddesini gerekçe göstererek, Yunanistan uyruklu
Müslüman Türkleri Yunanistan uyru¤undan ç›kard›. Bunlar›n sa-
y›s›n›n 60.000’inin üzerinde oldu¤u tahmin edilmekte ve ma¤du-
riyetleri bugün de devam etmektedir.    

3.) 1981 y›l›ndan beri AB üyesi olan Yunanistan’da tafl›nmaz
mülk edinmede izin sistemi sorunu. 1991 y›l›na kadar Bat› Trak-
ya Müslüman Türklerinin tafl›nmaz mülk edinmeleri yasakt›.
1991 y›l›nda ilgili yasada yap›lan bir de¤ifliklikle, gayr› menkul
sat›n alma hakk› kazand›lar. Ancak, buna ra¤men ildeki bir ko-
misyondan izin alma sistemi getirildi. Böylece tafl›nmazlar›n bel-
li bir oranda ve denge içinde tutulmas›, tafl›nmazlar›n Müslüman
Türklerin eline geçmesi engellenmektedir.    

4.) Siyasi kat›l›m ve temsilde yaflanan sorunlar. Milletvekili
seçimlerinde, ba¤›ms›z olarak seçime kat›lacaklar için %3 bara-
j› getirilerek, Bat› Trakyal› Müslüman Türk ba¤›ms›z milletvekil-
lerinin seçilmesi engellendi. Di¤er taraftan yerel yönetimlerde
uygulanan "Kapodistrias Plân›" ile Müslüman Türklerin yaflad›¤›
iller, nüfus yo¤unlu¤u Yunanl›lar lehine olacak flekilde, Ortodoks
H›ristiyanlar›n yaflad›¤› illerle birlefltirilerek, Türklerin Vali ve Be-
lediye Baflkan› seçilmeleri engellendi. 

5.)    E¤itim ve ö¤renim özgürlü¤ünde yaflanan sorunlar. Ba-
t› Trakya’daki Az›nl›k Okullar› Yunan Devletinin Mülkiyetinde de-
¤ildir. Okullar az›nl›¤›n kendisi taraf›nda seçilen encümenler ta-
raf›ndan yönetilmekte, ö¤retmenlerin maafllar› yine vak›f gelirle-
rinden ve veliler –Müslüman Türk Cemaat›- taraf›ndan öden-
mekteydi. Bunlar›n hepsine son verildi ve yavafl yavafl okullar
Yunan devletinin mülkiyetine geçerken, e¤itim kalitesi düflerek,
yeterince e¤itim görmüfl ö¤retmenler bulunmazken, ö¤renciler
Türkçe ö¤renememe durumu ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Ki-
taplar bak›m›ndan da yetersizlikler var ve Türkiye’den gönderi-
len kitaplar ö¤rencilere verilmiyor veya bilinçli bir biçimde verme
ifllemleri geciktiriliyor. Bu nedenle baz› okullarda 30 - 40 y›l ön-
ce yaz›lm›fl kitaplarla e¤itim yap›lmaktad›r. Ayr›ca yeni az›nl›k
okullar›n aç›lmas›na ve Türkiye’den ö¤retmen okullar›ndan me-
zun olan iyi derece Türkçe konuflan ö¤retmenlere fliddetle ihti-
yaç duyulmaktad›r. Bat› Trakya’daki Müslüman – H›ristiyan top-
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lam nüfusun hemen hemen yar›s› Türk olmas›na ra¤men, Türk-
lerin gidebilece¤i sadece iki ortaokul ve lise bulunmaktad›r. Böy-
lece Bat› Trakyal› Müslüman Türkler hukuken az›nl›k statüsünde
olduklar›25 AB üyesi Yunanistan’da ikili ve çok tarafl› andlaflma-
lara ayk›r› olarak kendi ana dillerinde e¤itim ve ö¤renim imkân-
lar›ndan bilinçli ve sistematik olarak mahrum b›rak›ld›klar› görül-
mektedir.

6.) Selânik Özel Pedagoji Akademisinin Bat› Trakya’daki
Müslüman Türklerin e¤itim ve ö¤reniminde yaratt›¤› sorunlar›n
ortadan kald›r›lmas› için SÖPA’n›n kapat›lmas› gerekmektedir.   

7.) Örgütlenme özgürlü¤ünde yaflanan sorunlar. ‹simlerinde
"Türk" ve "Bat›" terimleri geçen derneklerin kurulmas›na AB üye-
si Yunanistan Mahkemeleri taraf›ndan izin verilmemektedir.

8.) Vak›flar meselesinde yaflanan sorunlar. Esasen Cemaat
Yönetim Heyetlerinin yetki ve görevlerinin, Yunanistan taraf›n-
dan "Vak›f Emlâkinin" yöneticili¤i statüsüne indirilmesi sorunu ile
birlikte yukar›da genifl bir biçimde yer verdi¤imiz andlaflmalara
ayk›r› olarak  bu "Vak›f Emlâki" yöneticilerinin de seçimle ifl ba-
fl›na gelmeleri ve mülk edinme haklar› engellenmekte olup do¤-
rudan Yunan makamlar› taraf›ndan atanmaktad›rlar. Vak›f Emlâ-
ki yönetim heyetlerine Yunan Devletine yak›n, iflbirlikçi kifliler
atand›¤›ndan, Müslüman Türk Cemaatine ait vak›f mallar› sat›-
larak, kamulaflt›r›larak, kat karfl›l›¤› verilerek baflka bir deyiflle
kötü idare edilerek yok edilmektedir. Bugün Bat› Trakya Müslü-
man Türk Cemaat›, vak›flar›n›n malvarl›¤›n›n say›sal de¤erini,
gelir giderlerini ve bunlar›n nas›l yönetildiklerini bilemedikleri gi-
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25) Bat› Trakya Türkleri Yunanistan genelinde az›nl›k olup, Bat› Trakya
bölgesinde nüfus oranlar› dikkate al›nacak olursa, az›nl›k olmad›klar›, bilâkis
ço¤unluk olduklar› görülecektir. Bu nedenle Yunanistan 1923 Lozan Bar›fl
Andlaflmas›ndan hemen sonra, bölgede çok ciddi ve bilinçli bir iskân politikas›
izlemifl ve bugün yine bu ba¤lamda y›k›lan Sovyetler Birli¤inden Yunanca
bilmeyen ama Türkçe konuflan Ortodoks H›ristiyanlar› Yunanl›lar›n deyimi ile
"Pontuslular›" veya "Türkçe konuflan Yunanl›lar› (Turkofoni Elinesleri"
getirerek, Bat› Trakya bölgesinde nüfus oran›n› kendi lehine dönüfltürmeye
çal›flmaktad›r.
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bi denetleyememektedirler. Vak›flar meselesi Bat› Trakya’da ka-
pal› bir kutudur.   

9.) Din ve vicdan özgürlü¤ü konular›nda yaflanan sorunlar.
Baflmüftülük makam› halen bofl bulunmakta, Müslüman Türkle-
rin Müftüleri Ortodoks Vali taraf›ndan atanmakta, az›nl›¤›n ço-
¤unlu¤u ise ça¤a uygun demokratik bir toplumda olmas› gerek-
ti¤i gibi Müftülerin kendileri taraf›nda serbest seçimle ve özgür
iradeleri ile seçilmesi gerekti¤ini savunmaktad›rlar.

10.) Yunanistan Devleti ve flah›slar taraf›ndan hukuki hileler,
bask›lar ve ihtiyari kamulaflt›rmalar ile ele geçirilmifl olan özel ki-
flilere ve vak›flara ait mülklerin iade edilmesi.

11.) Di¤er taraftan AB üyesi Yunanistan’daki di¤er –Makedon,
Ulah, Çamurya Arnavutlar›n›n (Çaml›k Müslümanlar›) vs.- az›n-
l›klar›n sorunlar› (az›nl›k kurumlar›n›n sorunlar›) devam etmekte-
dir. Yunanistan, ülkesinde sadece bir tek Müslüman az›nl›¤›n bu-
lundu¤unu iddia ederken, bu az›nl›¤›n da Türk kimli¤ini tan›ma-
maktad›r. AB üyesi Yunanistan, Arnavut, Ulah, Karakaçan ve
Makedon az›nl›klar›n varl›¤›n› kabul etmemektedir.26 AB üyesi

HAKEML‹ MAKALE

26) "Yunanistan Az›nl›klarla Diyalo¤a Yanaflm›yor. Makedon Az›nl›¤›n
temsilcileri, Yunan Milli E¤itim Bakanl›¤›yla beraber düzenlenmesi planlanan
dilsel eflitlik konulu yuvarlak masa toplant›s›na al›nmad›. Ülkesinde yaflayan
az›nl›klara karfl› negatif tutumu uluslararas› kurulufllarca sürekli elefltirilen
Yunanistan, resmen tan›nmayan Makedon Az›nl›¤›n temsilcisi Gökkufla¤›
Partisi temsilcilerini dilsel çeflitlilik konulu toplant›dan ç›kartarak, tavr›nda bir
de¤ifliklik olmad›¤›n› bir kez daha gösterdi. FUEN (Avrupa Halklar› Federal
Birli¤i) adl› Avrupa Az›nl›klar› çat› örgütünün Yunanistan’daki az›nl›k
sorunlar›na iliflkin yürüttü¤ü vaka tespit çal›flmalar› (fact-finding mission)
dahilinde Yunan E¤itim Bakanl›¤› ile gerçeklefltirilmesi planlanan toplant›lara,
Makedon az›nl›¤›n temsilcilerinin kat›l›m›n› resmen reddetti... Yunan E¤itim
Bakanl›¤› Müsteflar›, FUEN yetkilileri ile "Gökkufla¤› Partisi" temsilcileri
olmaks›z›n görüflebilece¤ini ve söz konusu bu partinin ülkedeki dilsel çeflitlili¤e
iliflkin kat›l›mc› ve muhatap olarak görülmedi¤ini bildirdi. Yunanistan ülkesinde
yaln›zca bir Müslüman az›nl›¤›n bulundu¤unu, bu az›nl›¤›n Türk kimli¤ini
tan›maks›z›n kabul ediyor. Bunun haricinde Ulah, Arnavut ve Makedon
az›nl›klar›n varl›¤› hiçbir flekilde kabul edilmiyor. Yunanistan taraf›ndan varl›¤›
kabul edilmeyen Makedon az›nl›¤› mensuplar›, varl›klar›n›n kabul edilmesini,
Makedon’ca e¤itim veren okullar›n kurulmas›n› ve Makedon’ca e¤itim veren
üniversite kürsülerinin oluflturulmas›n› talep ediyorlar..." Bkz. Gümülcine’de
yay›nlanan 2 Aral›k 2005 tarihli ve 135 say›l› Cumhuriyet Gazetesi. 



Yunanistan, ülkesindeki Makedon Kültür Evini Mahkeme kara-
r›yla yasaklarken,  ‹skeçe ve Gümülcine’de "Türk" ismi tafl›yan
kültür merkezlerini yine Mahkeme karar›yla kapat›rken, Pomak
ve Çingene kültür merkezlerinin aç›lmas›n› parasal ve teknik im-
kânlar ve di¤er yöntemlerle  teflvik etmektedir. 

Görüldü¤ü gibi AB üyesi Yunanistan’daki Türklerin sorunlar›
ile AB üyesi olmak isteyen Türkiye’deki gayri Müslimlerin (Rum-
lar›n) sorunlar› ve talepleri paralellik arz etmektedir. "Türk-Yunan
iliflkilerinde büyük iyileflmeler, dostluk ve gençlerin kaynaflmas›"
yaflan›rken önerimiz, gelecek bak›m›ndan ve bir daha bu sorun-
lar›n yaflanmamas› için Türkiye ile Yunanistan bu sorunlar› kar-
fl›l›kl› olarak denk, paralel ve eflit bir biçimde herhangi bir tarafa
ne fazla ne de daha az haklar tan›madan görüflmeler yoluyla
adil bir çözüme kavuflturmalar›d›r. 

E¤er görüflmeler yoluyla Yunanistan bu sorunlar›n çözümüne
yanaflm›yorsa, Türkiye taraf›ndan ‹stanbul Rumlar›n›n Vak›flar›
ile ‹stanbul Rum Baflpiskoposunun seçimini, görev ve yetkilerini
düzenleyen ve Yunanistan’da Bat› Trakya Türklerinin vak›f ve
Müftülerine uygulanan mevzuat›n benzeri yasalar›n ç›kar›lmas›
ve bu ç›kar›lacak olan yasalar›n da, Yunanistan’daki ilgili yasa-
lara denk veya paralel hükümler ihtiva etmesi gerekir.

1981 y›l›ndan beri AB üyesi olan Yunanistan, Bat› Trakyal›
Müslüman Türklerin ve Türkiye’nin  görüfllerini kaâle almadan ve
yukar›da geniflçe bir biçimde yer verdi¤imiz andlaflmalara da ay-
k›r› olarak, Bat› Trakya’daki Müslüman Türklerin  Vak›flar› ile il-
gili olarak 1981 tarihli ve 1091 say›l› "Bat› Trakya’daki Müslüman
Az›nl›¤a Ait Vak›flar›n ve Bunlar›n Servetlerinin Yönetimi ve Kul-
lan›lmas›na Dair" yasa ile 1991 tarihli ve 1920 say›l› "Müslüman
Din Görevlileri  Hakk›nda" yasalar› ç›karm›flt›r.

AB üyesi Yunanistan’da Vak›flar ile Müftülükler konusunda iki
ayr› yasa bulunmaktad›r. Buna göre, AB üyesi olmak isteyen
Türkiye taraf›ndan da ‹stanbul gayri Müslim Vak›flar› ile ‹stanbul
gayri Müslim Baflpiskoposlu¤u hakk›nda iki ayr› yasa ç›kar›lma-
s› uygun olacakt›r. Ancak, ‹stanbul gayri Müslim Baflpiskoposlu-
¤u hakk›nda ç›kar›lacak olan yasan›n ad› "Patrikhane veya Ev-
rensel Patriklik" de¤il, "‹stanbul Gayri Müslim Baflpiskoposluk
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Yasas›" olmas› gerekir diye düflünülmektedir. Bu iki yasan›n da
ayr›ca AB üyesi Yunanistan’›n Bat› Trakya’daki Müslüman Türk-
lerin Vak›flar ve Müftülükler yasalar›na paralel hükümler ihtiva
etmesinde büyük fayda görülmektedir.

Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i  ve Avrupa d›fl›ndan
olmak üzere sürekli olarak aç›lmas› yönünde yo¤un bask›lar›n
yap›ld›¤› Heybeliada Ruhban okulu konusunda da, Bat› Trakya
Türk az›nl›¤›na ö¤retmen yetifltirmek iddias›yla Yunan makamla-
r› taraf›ndan devreye sokulan, esasen temel pedagojik özellik-
lerden yoksun olan Selânik Özel Pedagoji Akademisi konusunun
birlikte ele al›nmas› uygun olacakt›r. Bu çerçevede, bu okulun
kapat›larak, yerine Gümülcine’de Heybeliada Ruhban okulu
ayar›nda ve statüsünde bir okulun aç›lmas› konusu da Türkiye
taraf›ndan ayn› flekilde ele al›narak, AB üyesi Yunanistan’daki
Bat› Trakya Müslüman Türklerinin durumu için Yunanistan tara-
f›ndan öngörülenlere denk ve paralel düzenlemeler yap›lmal›d›r.  

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Lozan Bar›fl Konferans›nda
Türkiye ile Yunanistan aras›nda bir denge –Lozan Dengesi- sa¤-
land›ktan sonra 1923 Lozan Bar›fl Andlafllmas› imzalanm›fl ve
iki devlet aras›nda bar›fl sa¤lanabilmifltir. 

Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 45. maddesi bir taraftan Türki-
ye’deki ‹stanbul Rumlar› için 37. maddeden 44. maddeye kadar
say›lanlardan Yunanistan’daki "Müslüman az›nl›k" da yararlana-
cakt›r diyerek, Yunanistan’a yükümlülük yüklerken, di¤er taraf-
tan da Türkiye’yi, Yunanistan’daki Yunan uyruklu Bat› Trakya
Müslüman Türkler üzerinde hak sahibi yapmaktad›r. Lozan Ba-
r›fl Andlaflmas›n›n 45. maddesi ve Lozan dengesinden hareket-
le, Türkiye’nin özellikle ‹stanbul Rumlar›yla ilgili her türlü konuyu
AB makamlar›yla ele al›rken, Bat› Trakya Türklerinin sorunlar›y-
la birlikte de¤erlendirmesi, hem tarihsel hem de Lozan Andalafl-
mas›ndan kaynaklanan bir sorumluluktur.

HAKEML‹ MAKALE



VVII.. AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ ÜÜYYEESS‹‹ YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN’’DDAA MMÜÜSSLLÜÜ--
MMAANN TTÜÜRRKKLLEERR‹‹NN VVAAKKIIFFLLAARRIINNIINN DDUURRUUMMLLAARRII HHAAKKKKIINNDDAA
‹‹KK‹‹ GGÜÜNNCCEELL ÖÖRRNNEEKK OOLLAAYY

Yunanistan’daki Müslüman Türkler, Bat› Trakya Türklerine ait
bir vak›f mal› olan Gümülcine Celâl Bayar Lisesi ö¤renci yurdu-
nun yemekhanesinin ve bahçesinin bir bölümünün -tam olarak
187 metre karelik bir yerin- yol yap›m amac› ile Gümülcine Be-
lediyesi taraf›ndan kamulaflt›r›ld›¤›n› Temmuz 2004’te ö¤rendi-
ler. Oysa hukuki ve idari süreç 1996 y›l›nda bafllat›lm›fl ve 2002
y›l›nda tamamlanm›flt›r. Gümülcine Belediyesi, Yunan makamla-
r› taraf›ndan atanm›fl olan Vak›flar idaresine baflvurarak, yol ya-
p›m› için, duvarlarla çevrili yurdun içine girebilmek ve kamulafl-
t›rmay› gerçeklefltirebilmek amac›yla yurdun anahtarlar›n› iste-
yince olay ortaya ç›km›flt›r. Oysa bu kamulaflt›rma iflleminden
önce Gümülcine Celal Bayar Lisesinin bahçesinden 800 metre-
karelik bir yer 2002 y›l›nda kamulaflt›r›lm›flt›. Gümülcine Celâl
Bayar Lisesi, Gümülcine’nin en tarihi ve en büyük Müslüman
Türk mezarl›¤› ve Müslüman Türklerin vak›f mal› olan Orta Me-
zarl›k üzerine kurulmufl olup, büyük bir bahçeye sahiptir.27

Yunanistan’daki Müslüman Türk Az›nl›k Vak›flar›n›n iflgali ile
ilgili olarak 8 Temmuz 2004 ile 22 Temmuz 2004 tarihleri aras›n-
da Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaatinin Sivil Toplum Kuru-
lufllar›ndan tepki ve k›nama aç›klamalar› yap›l›rken, ayn› günler-
de Atina’da bulunan ‹stanbul Ortodoks H›ristiyan Baflpiskoposu
Vartholomeos’un Yunan gazetelerinde ‹stanbul Rum Ortodoks
Az›nl›k Vak›flar› hakk›nda; "‹stanbul Rum Az›nl›k vak›flar›n›n
Az›nl›¤›n kendisi taraf›ndan yönetilmedi¤ini, her fleye Hüküme-
tin müdahale etti¤ini ve istedikleri gibi özgürce tasarruf yapama-
d›klar›, bu durumun din özgürlü¤üne konulan bir k›s›tlama oldu-
¤u" yönündeki aç›klamalar›na yer vermekteydi. K›saca Vartholo-
meos, diplomatik bir dille, sanki Bat› Trakya’daki Müslüman
Türklerin tepkilerine tepki göstermekteydi.28

Gümülcine Belediyesinin flehir plânlar› 1933 y›l›nda haz›rlan-
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27) 02.01.2002 tarihli ve 736 say›l› Trakya’n›n Sesi; Az›nl›kça Dergisi, Say› 2,
Eylül 2004. s.12.
28)  Bkz. Az›nl›kça Dergisi, Say› 2, Eylül 2004. s.12.
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m›flt›r. Bu flehir plân›na göre Müslüman Türklerin vak›f mallar›,
cami ve cami bitifli¤indeki okullar, mezarl›klar gibi Müslüman
Türk Az›nl›k insan› için kutsal say›lan ve Müslüman Türklere ait
olan arazi ve yerlerden geçmesi, bu plân›n uygulamaya konul-
mas› ile birlikte Müslüman Türk Cemaatine ait vak›flar›n kamu-
laflt›r›lmas› ciddi bir sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum
sadece Gümülci’neyi de¤il, ‹skeçe, Dedea¤aç, Mantefle Adalar›
ve genel olarak Yunanistan’daki bütün Türk tarihi eserleri (Vak›f-
lar, camiler ve mezarl›klar gibi Türklere ait di¤er arazi ve yap›la-
r›) ilgilendirmektedir. Zaten Bat› Trakya’da ve genel olarak bütün
Yunanistan’da geçmiflte bu flekilde kamulaflt›rmalar ve y›k›mlar
yaflanm›flt›r. Oysa günümüzde Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’da
da Avrupa Birli¤inin koydu¤u kurallar "tarihi ve kültürel miras de-
¤eri" olan ve "kutsal say›lan" yerler koruma alt›ndad›r. Di¤er ta-
raftan 1999’da bafllayan Türk-Yunan "dostlu¤u" ve bunun sa¤la-
d›¤› "güven" de Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaat› ve Az›nl›¤›
için ayr› ve önemli bir koruma oluflturmas› gerekmez mi?  

SSOONNUUÇÇ     

Yunanistan’daki Müslüman Türk Cemaat›n›n haklar›n› hatal›
olarak iddia edilegeldi¤i gibi sadece 1923 Lozan Bar›fl Andlafl-
mas› korumamaktad›r. Lozan Bar›fl Konferans› ve    Andlaflma-
s› da dahil olmak üzere bugün hâ1â geçerli olan ve 1923 Lozan
Konferans›nda fesih edilmeyen, 1881 ‹stanbul Andlaflmas›,
1913 Atina Bar›fl Andlaflmas› ile 1920 tarihli Yunanistan’daki
Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair Sevr Andlaflmas› düzenlemekte-
dir. Oysa önemle belirtmeliyiz ki, Türkiye’deki gayri Müslim –al›-
fl›la geldi¤i deyimiyle ‹stanbul Rum- az›nl›¤›n›n haklar›n› ise sa-
dece 1923 tarihli Lozan Bar›fl Andlaflmas› düzenlemektedir.  

Lozan Bar›fl Andlaflmas›, Türkiye’deki "gayri Müslim" az›nl›k-
lar –ço¤ul olarak- ile Yunanistan’daki "Müslüman Az›nl›k"tan –te-
kil olarak- söz etmektedir. 1923’ten önceki andlaflmalar incelen-
di¤inde Bat› Trakya Müslüman Türkleri için "az›nl›k" kavram›n›n
kullan›lmad›¤› görülür. 

Yunanistan, ilk kuruluflundan itibaren, topraklar›n› Türkiye
aleyhine sürekli geniflletti¤i için, ülkesinde yaflamakta bulunan
Müslüman Türklerin haklar› ile ilgili olarak, 2 Temmuz 1881 ‹s-
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tanbul Andlaflmas›, 14 Kas›m 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›, 10
A¤ustos 1920 Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair
Sevr Andlaflmalar›n› imzalam›fl ve usulüne uygun olarak onay-
lam›flt›r. Buna göre Yunanistan, ülkesindeki Müslüman Türkler
bak›m›ndan zaten mevcut andlaflmalarla yükümlülük alt›ndad›r.
24 Temmuz 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas› ile Türkiye Cumhuri-
yeti de ülkesindeki gayri Müslim az›nl›klar bak›m›ndan yükümlü-
lük alt›na girdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl› Devletin-
den farkl› ve yeni bir devlet, yeni bir anlay›fl ve siyasi rejimle yö-
netilecek bir devlet olarak ortaya ç›kt›. Dolay›s›yla bu yeni orta-
ya ç›kan ve kurulan devlette, Türkiye Cumhuriyeti’nin Müslüman
olmayan az›nl›klara karfl› yükümlülükleri tespit edildi. Bu arada
Yunanistan’da yeni bir devlet kurulmas› veya siyasi rejim de¤i-
flikli¤i de yaflanmad›. Bununla beraber, Lozan’da gayri Müslim-
ler hakk›nda belirlenen haklardan, Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n
45. maddesi gere¤i, Yunanistan’daki Bat› Trakya Müslüman
Türk Az›nl›¤›n›n da yararlanaca¤› hüküm alt›na al›nd›. 

Önemle belirtmeliyiz ki, Lozan Konferans›ndaki görüflmeler-
de ve Lozan Bar›fl Andlaflmas›nda kabul edilen metin ve hüküm-
lerde, 1881 ‹stanbul, 1913 Atina Bar›fl Andlaflmas›n›n ve Yuna-
nistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na Dair 10 A¤ustos 1920 Sevr
Andlaflmas›n›n fesih edildi¤ine dair en ufak bir ima dahi bulun-
mamaktad›r. Peki bunun en önemli delili nedir? Bunun en tart›fl-
mas›z kan›t› Meray taraf›ndan Türkçe’ye kazand›r›lan Lozan Tu-
tanaklar›ndan okuyal›m: "... Bunun üzerine söz alan M. Laroche,
"Yunan Temsilci Heyetinin iste¤ini yerine getirmenin mümkün ol-
mad›¤›n› söyledi: Yap›lmas› söz konusu olan andlaflman›n, da-
ha önce imzalanm›fl andlaflmalarla hiçbir ilgisi olmamak gerekir;
söz konusu andlaflma, Yunanistan’›n ve Türkiye’nin daha önce
do¤rudan do¤ruya giriflmifl bulunduklar› yükümlerden hiç birini
de¤ifltiremez. Konferans›n, bu çeflit yükümleri kald›rmak ya da
do¤rulamak yetkisi de yoktur." 29

Ayr›ca konumuzla ilgili olan ve yukar›da sayd›¤›m›z andlafl-
ma hükümleri incelendi¤inde bir birleriyle çat›flmad›klar›, çelifl-
medikleri aksine birbirlerini tamamlad›klar›, Yunanistan’daki
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29)  ‹talik taraf›m›zdan yap›lm›flt›r. Bkz. MERAY, S. L.: Lozan Bar›fl Konferans›,
Tutanaklar, Belgeler, Tak›m: I, Cilt: I, Kitap: 2, Ankara 1970, s. 220.
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Müslüman Türklere hukuki koruma sa¤lad›klar›, Lozan’da dü-
zenlenmemifl olan –Baflmüftülük, Müftülük gibi- konular›n daha
önceki andlaflmalarla -özellikle 1913 tarihli Atina Bar›fl andlafl-
mas›nda- düzenlenmifl oldu¤u görülür.

Türk kamuoyunda "Türk-Yunan iliflkilerinde büyük iyileflmele-
rin, dostluklar›n yafland›¤› ve gençlerin kaynaflt›¤›" iddia edilir-
ken, Türkiye’nin AB üyeli¤i sürecinde, yine Türkiye taraf›ndan ‹s-
tanbul’daki gayri Müslim az›nl›k vak›flar›n›n durumlar›n› iyilefltiri-
ci yasa ve yönetmelikler ç›kar›l›p, yay›mlan›rken, tam da bu dö-
nemde, Yunanistan’daki Müslüman Türklere ait vak›f mallar›n›n
kamulaflt›r›ld›¤›, kat karfl›l›¤› verilmek veya sat›lmak istendi¤i,
vak›f yöneticilerinin seçimle de¤il de 235 say›l› ve 30 Kas›m
2004 tarihli Yunan Resmi Gazetesinde yay›nlanan bir kararna-
me ile Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaat›n›n itibar etmedi¤i ve
tan›mad›¤› kiflilerin vak›f yönetim kurullar›na tayin edilmesi, an-
laml› bulunmaktad›r. Di¤er taraftan yine Yunanistan’daki bütün
–Bat› Trakya, Oniki Adalar ve Yanya gibi yerlerdeki vak›flar da
dahil- Müslüman Türklere  ait vak›f mallar›na karfl› yap›lan ka-
mulaflt›rmalar›n, sald›r›lar›n ve vak›flarda bafllat›lan talan›n dur-
durulmas›n›n, en önemlisinin de AB üyesi Yunanistan’daki Müs-
lüman Türklere ait vak›flara da tafl›nmaz mal edinme hakk› ve-
rilmesi, vak›f mallar›n›n ve gelirlerinin yöneticilerinin, Baflmüftü
ile Müftülerin de sadece Lozan Bar›fl Konferans› ve Andlaflmas›
çerçevesinde de¤il, -zira Lozan’da Baflmüftü seçimi ve Müftüle-
rin seçimi konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamakta-
d›r- di¤er andlaflmalar da göz önünde bulundurularak, Yunanis-
tan’da seçimlere kat›lma ve seçme hakk›na sahip olan Yunanis-
tan uyruklu Müslüman Türk Cemaat› taraf›ndan, demokratik top-
lumlarda oldu¤u gibi, özgür iradeleriyle Müslüman Cemaat tara-
f›ndan kendi yöneticilerinin, kendi dini liderlerinin seçilmesinin,
daha sonra da Yunan yönetiminin atamay› gerçeklefltirmesini is-
temek için en uygun dönem oldu¤u düflünülmektedir.

AB üyesi Yunanistan’da bulunan di¤er az›nl›k –Musevi- vak›f-
lar›nda görülmeyen bu k›s›tlamalar ve uygulamalar, Bat› Trakya
Türk az›nl›¤›n›n karfl›s›na Yunanistan makamlar› taraf›ndan ç›-
kar›lmas›n›n nedeninin "karfl›l›kl›l›k" oldu¤u iddia edilmektedir.    
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Yunanistan’da "Patrikhane" konusuyla ilgilenen baz› Yunanl›
yazarlar›n görüfllerine göre de 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›n-
dan sonra, "Patrikhanenin" hukuki, idari ve siyasi statüsünün de-
¤iflti¤i yönündedir.30 Ancak buna ra¤men, Rumlar›n ve Yunan-
l›lar›n ‹stanbul Rum Baflpiskoposlu¤unun statüsü konusunda,
1923 Lozan Bar›fl Konferans›ndan sonra da ve özellikle Türki-
ye’nin Avrupa Birli¤ine tam üye olmas› süreci ile birlikte, 1923
öncesindeki statüsünden bile daha ileri gidilmesi arzu ve hayali
içinde olmalar› ilginç, ilginç oldu¤u kadar da düflündürücüdür.
Nihai hedefleri 1923 öncesindeki gibi, ‹stanbul Rum Baflpisko-
posunun sözde idari yetkilerini kullanabilmesi –zaten bugün fiili
olarak kiliseler üzerindeki idari yetkisini kullanmakta oldu¤u göz-
lemlenmektedir- ve Türkiye taraf›ndan "Patriklik" –ki en yetkili,
yetkisiz resmi kifliler bile Vartholomeos’a "Patrik" s›fat› ile hitap
ederek, Vartholomeos’un gitti¤i devletlerdeki Türk Büyükelçileri,
"Patrik onuruna" yemekler vererek, fark›nda olmadan di¤er Kili-
seler üzerindeki sözde idari ve siyasi yetkisini kabul ettikleri izle-
nimini vermektedirler-  ve "Evrensel Patrik" unvan›n›n resmen ve
hukuken tan›nmas› yollar› bu flekilde yavafl yavafl belki fark›nda
olmadan aç›lmaktad›r izlenimi verilmektedir. Bu da Vartholome-
os’u cesaretlendirmektedir.

Yunanl›lar, ‹stanbul Rum Baflpiskoposlu¤u ve di¤erleri kendi-
leri bak›m›ndan ‹stanbul Rum Baflpiskoposlu¤una hangi unvan›
lây›k görürlerse görsünler, Türkiye, ‹stanbul Fener Baflpiskopo-
su veya ‹stanbul Fener Baflpiskoposlu¤u veya ‹stanbul Gayri
Müslim Baflpiskoposu veya ‹stanbul Rum Baflpiskoposu d›fl›n-
daki; "Patrik" veya "Yeni Roma" veya "Ekümenik Patrik" s›fatla-
r›n› resmen ve hukuken tan›mamal›d›r. Özellikle resmi makam-
lar bu anlama gelebilecek nitelikteki söylem ve hareketlerde da-
hi bulunmamal›d›r. Çünkü Türkiye, bu tan›man›n daha sonra çok
ciddi, tehlikeli siyasi ve hukuki sonuçlar›yla karfl› karfl›ya kalabi-
lir.   

Lozan Konferans› tutanaklar› incelendi¤inde, "Patrikhanenin"
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30)  C‹N, T.: "Ekümenik Patrikhane Mi? Yoksa ‹stanbul Rum Baflpiskoposlu¤u
Mu?", HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), Say›: 06, May›s 2006, s. 194 – 197.
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Osmanl› dönemindeki gibi kilisenin idari ve siyasi iflleriyle ilgilen-
mesi  yasaklanm›fl oldu¤u ve "Patrikhanenin" yetkilerinin ‹stan-
bul’daki gayri Müslim az›nl›¤a mensup bireylerin dini (ruhani, ilâ-
hi) iflleriyle s›n›rland›r›lm›fl oldu¤u görülecektir. Ayr›ca bu husus
taraflarca benimsenmifltir. Dolay›s›yla "Patrik" unvan› Baflpisko-
pos, "Patriklik" unvan› da Baflpiskoposlu¤a indirilmifltir.31

Di¤er taraftan AB üyesi Yunanistan’da Bat› Trakya Müslüman
Türklerin Baflmüftülük kurumu halen aç›lmam›fl ve yasakl› iken,
mevcut Müftülükler ise toplumun da bölünmesine, parçalanma-
s›na neden olacak bir biçimde Ortodoks H›ristiyanlar›n ç›karlar›-
na hizmet edecek bir niteli¤e büründürülmüflse, ‹stanbul’daki
Fener Baflpiskoposlu¤unun günümüzde "Evrensellik" mertebe-
sine s›çramak istemesi ve bu flekilde "Lozan dengesinin" Türk-
ler aleyhine bozularak, Müslüman Türklere göre daha imtiyazl›
bir statü kazand›r›lmas› iste¤i de ayr›ca düflündürücü de¤il mi?

Bat› Trakya’daki Müslüman Türklerin Müftülük kurumlar›, biz-
zat Bat› Trakya Müslüman Türkleri ile Türkiye hükümetleri, siya-
setçileri, ayd›nlar›, bilim adamlar› taraf›ndan yeterince sahip ç›-
k›lmad›¤› ve Yunan yönetimlerinin yasalar ç›kararak ald›¤› ön-
lemler neticesinde,  andlaflmalardan kaynaklanan fonksiyonlar›-
n› yitirdi¤i gözlemlenmektedir. Bugün (2006) Yunanistan’da yü-
rürlükte bulunan 1920 say›l› ve 1991 tarihli yasa gere¤i, Orto-
doks H›ristiyan Valinin baflkanl›¤›nda –‹skeçe, Gümülcine ve
Dedea¤aç’ta- toplanan kurullar taraf›ndan, ad›geçen valiliklere
müracaat eden Müslüman Türk adaylar aras›ndan Müftülük yap-
ma ehliyetine sahip olan ve Yunan makamlar›yla iflbirli¤i yapabi-
lecek nitelikteki aday "Müftü" olarak tayin edilmektedir.32 Bu fle-
kilde yap›lan bir atama da Bat› Trakya Müslüman Türk cemaat›-
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31)  Bu konuda genifl bilgi için bkz. C‹N, T.: "‹stanbul Rum Baflpiskoposu ile
Atina Baflpiskoposunun Mücadeleleri ve Türkiye" ‹rfan Bafltu¤ An›s›na
Arma¤an, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Özel Say›
2005, s. 447 – 472.; C‹N, T.: "Ekümenik Patrikhane Mi? Yoksa ‹stanbul Rum
Baflpiskoposlu¤u Mu?", HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), Say›: 06, May›s
2006, s. 194 – 197.
32)  Bu konuda genifl bilgi için bkz. C‹N, T.: Yunanistan’daki Müslüman Türk
Az›nl›¤›n Din ve Vicdan Özgürlü¤ü Sorunu (Baflmüftülük ve Müftülükler)
Seçkin Yay›nlar›, Ankara 2003.



n›n ço¤unlu¤u taraf›ndan tasvip görmemekte ve tan›nmamakta-
d›r. Oniki Adalar’daki –Rodos, ‹stanköy- Müslüman Türklerin
Müftüleri vefat ettikten sonra bir daha ne Müftü seçilmesine ne
de Müftü atanmas› yönünde Yunanistan makamlar› taraf›ndan
bir giriflimde bulunulmam›flt›r. Oniki Adalardaki Müslüman Türk-
lerin Yunanistan Devleti taraf›ndan tan›nan resmi bir Müftüleri
henüz yoktur. Ama geçmiflte vard›!  

Bugün Bat› Trakya’da, bir taraftan Ortodoks H›ristiyan dinin-
den ve Yunan ›rk›ndan valinin ve di¤erlerin iflbirli¤i ile tayin ettik-
leri Müftüler ile di¤er taraftan da yine Bat› Trakya’da do¤mufl,
büyümüfl ve yaflayan Yunan uyruklu Müslüman Türklerden mü-
tedeyyin kiflilerin camide yapt›klar› oylama ile seçtikleri kendi
Müftüleri vard›r. ‹flte 1985’ten beri devam ede gelen bu sorun
yukar›da da ifade edildi¤i gibi, Türk toplumu ve Türkiye taraf›n-
dan unutulmufl gibi görünmektedir. Ancak Yunanistan, her ke-
simden insanlar›yla birlikte ortak bir görüfl çerçevesinde her za-
man ve her Platformda "Patrikhane, Evrensel Patrikhane, vak›f-
lar› ve Heybeliada Okulu konular›n› gündemde tutmaktad›r ve
Türkiye’ye bask›lar yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Yine di¤er taraf-
tan Yunanistan, her kesimden insanlar›yla birlikte, Bat› Trak-
ya’daki Müftülerin kad› s›fat›yla, Müslüman Türklerin gelenek
hukuklar›na göre yarg›lama yetkilerini "AB üyesi Yunanistan’da,
21. yüzy›lda din görevlileri taraf›ndan aile ve miras hukuku konu-
lar›nda kutsal yarg›çlar›n, yarg›lama yetkisinin bulunmas› duru-
munu paradoks"33 olarak de¤erlendirip, Bat› Trakya Müslüman
Türk Cemaat›n›n andlaflmalardan kaynaklanan bu haklar›n›n
geri al›nmas›n›, Müftülerin kad› s›fat›yla yarg›lama yetkilerinin
yasaklanmas›n› istemektedir. Oysa di¤er taraftan yine Yunan
ayd›nlar›, akademisyenleri, gazetecileri, siyasetçileri, Yunan yö-
netimi ve Vartholomeos ortak bir toplumsal görüfl ve vicdanla ‹s-
tanbul Rum Baflpiskoposunun, kendi ifadeleriyle  "‹stanbul Fe-
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33)  VRUST‹, Hr. D.: "To paradokso tis iparksis ierodikaston stin Ellada tis
Evropayikis Enosis (Avrupa Birli¤i Üyesi Yunanistan’da Kutsal Yarg›çlar›n
Varl›¤› Paradoksu)" FAKELOS TURK‹AS (Türkiye Dosyas›), Nea Politiki (Yeni
Siyaset), Ayl›k Siyasi Dergi, Cilt I., Papazisi Yay›nlar›, Atina Ekim 2005, s. 35
– 37.
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ner Ekümenik Patrikhane"sinin idari ve siyasi yetkilerini, "evren-
selli¤ini" ve "özerkli¤ini" elde etmesi için gerekli bütün koflullar›,
yaratmaya çal›flmakta ve Türkiye’ye karfl› bu konuda bask› orta-
m› haz›rlayarak, Bat›da ve bütün dünya çap›nda ‹stanbul Baflpi-
koposlu¤unun "Evrensel Patrikli¤inin" gerçekleflmesi ve tan›n-
mas› yolunda ola¤anüstü destek sa¤lamaktad›rlar.

Türkiye’de halihaz›rda ‹stanbul Fener Baflpiskoposlu¤u hak-
k›nda herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmamas›, 1923 y›-
l›ndan beri yasal bofllu¤un giderilmemesi, ‹stanbul Rum Baflpis-
koposlu¤unun faaliyetlerinin Lozan Konferans›nda var›lan muta-
bakata uygun bir biçimde "zapturapt" alt›na al›nmamas›, di¤er
taraftan Kudüs Rum Patrikhanesi hakk›nda bile Ürdün’ün ç›kar-
d›¤› 27 say›l› ve 1958 tarihli bir yasan›n yürürlükte bulunmas› ve
bu yasa gere¤i Kudüs Rum Patri¤inin –ki cemaat› Arapça konu-
flan Filistinli Araplard›r!- seçilme, görev ve yetkilerinin bir yasay-
la belirlenmifl bulunmas›n›n da bizi ayr›ca kara, kara düflündür-
mesi gerekmez mi?

Önerimiz, ‹stanbul Fener Baflpiskoposunun seçimini, görev
ve yetkilerini düzenleyen bir yasan›n ç›kar›lmas› ve bu ç›kar›la-
cak yasan›n, Yunanistan’daki 1920 say›l› ve 1991 tarihli "Müslü-
man Din Görevlileri Hakk›ndaki" yasaya denk veya paralel hü-
kümler ihtiva etmesidir. Di¤er taraftan yine Yunanistan’da Bat›
Trakya Müslüman Türklerinin  Vak›flar› hakk›nda yürürlükte bu-
lunan 1091 say›l› ve 1981 tarihli "Bat› Trakya’daki Müslüman
Az›nl›¤a Ait Vak›flar›n ve Bunlar›n Servetlerinin Yönetimi ve Kul-
lan›lmas›na Dair" yasa ile Türkiye’de ç›kar›lan veya bundan son-
ra ç›kar›lacak olan yasalar›n da Yunanistan’daki ad› geçen ya-
saya denk olmas› ve paralel hükümler içermesi gerekir. 

Önemle tekrarlayal›m ki, Lozan Bar›fl Konferans›nda Türkiye
ile Yunanistan aras›nda bir denge –Lozan Dengesi- sa¤land›k-
tan sonra 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas› imzalanm›fl ve iki dev-
let aras›nda bar›fl sa¤lanabilmifltir. Yunanistan, bu dengeyi ken-
di lehinde bozabilmek için, at›lan imzalar›n mürekkebi kuruma-
dan hemen harekete geçmifl ve günümüze kadar her konuda
dengenin kendi lehinde bozulmas› yönünde ciddi bir çaba har-
camaktad›r ve baz› hususlarda baflar›l› oldu¤u gözlenmektedir.
Lozan Bar›fl Andlaflmas›n›n 45. maddesi bir taraftan Türkiye’de-
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ki gayri Müslimler, al›fl›lageldi¤i üzere ‹stanbul Rumlar› için 37.
maddeden 44. maddeye kadar say›lanlardan Yunanistan’daki
"Müslüman az›nl›k" da yararlanacakt›r diyerek, Yunanistan’a yü-
kümlülük yüklerken, di¤er taraftan da Türkiye’yi, Yunanistan’da-
ki Yunan uyruklu Bat› Trakya Müslüman Türkler üzerinde hak
sahibi yapmakta ve bu anlamda Türkiye’yi de soydafllar›n›n hak-
lar›na sahip ç›kmas› ve haklar›n› gasp ettirmemesi bak›m›ndan
yükümlülük alt›na sokmaktad›r.

Buna göre, AB üyesi Yunanistan’da bugün Vak›flar ile Müftü-
lükler konusunda iki ayr› yasa bulunmaktad›r. Türkiye taraf›ndan
da gayri Müslim Vak›flar› ile kullanageldi¤imiz deyimi ile ‹stanbul
Rum Baflpiskoposlu¤u hakk›nda iki ayr› yasa ç›kar›lmal›d›r. Bu
ç›kar›lacak yasalar›n›n adlar›n›n da Lozan Bar›fl Andlaflmas›n-
daki terimlere uygun olmas› gerekir. fiöyle ki;  Vak›flarla ilgili ola-
rak ç›kar›lacak olan yasan›n ad›n›n "Gayri Müslim Vak›flar Yasa-
s›", ‹stanbul Baflpiskoposlu¤u hakk›nda ç›kar›lacak yasan›n ad›-
n›n "Patrikhane veya Patriklik" de¤il, "‹stanbul Gayri Müslim
Baflpiskoposluk Yasas›" olmas› gerekir.34 Türkiye’de ç›kar›lmas›
düflünülen ve ç›kar›lmas› gereken Baflpiskoposluk ("Patrikha-
ne") ve Gayri Müslim Vak›flar hakk›ndaki iki yasan›n da ayr›ca
AB üyesi Yunanistan’›n Bat› Trakya’daki Müslüman Türkler bak›-
m›ndan ç›kard›¤› ve bugün AB üyesi Yunanistan’da yürürlükte
bulunan Yukar›da tarih ve say›lar›n› verdi¤imiz Vak›flar ve Müf-
tülükler yasalar›na paralel hükümler ihtiva etmesinde, hatta Yu-
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34)  Bak›n›z bu görüfl Bat› Trakya’daki Türkler taraf›ndan 1950’li, belki de daha
öncelerden beri savunulmaktad›r. ‹skeçe’de yay›nlanan Trakya Gazetesinde
1953 y›l›nda aynen flunlar yazmaktad›r:  "... Muâhedeler (andlaflmalar) Bat›
Trakya Türkleri için MÜSLÜMAN kelimesini kullan›yor diye, yanl›fl bir tezle göz
boyanmak isteniyor. Ayni muâhedeler Türkiye’deki ekaliyetler (az›nl›klar) için
de GAYR-‹ MÜSL‹M tâbirini kullan›yorlar. Bu takdirde Patrikhanenin ad›n›
GAYR-‹ MÜSL‹M PATR‹KHANES‹, Zapyon lisesinin ad›n› da GAYR-‹ MÜSL‹M
L‹SES‹ haline koymak lâz›m..." Bkz. ‹skeçe’de Türkçe olarak yay›nlanan 8
Haziran 1953 tarih ve 551 say›l› Trakya Gazetesi. "1927 y›l›ndan beri devlet
kanunlar›na uygun olarak mahkemelerce tasdik edilmifl nizamnâmelerde
kullan›lan TÜRK kelimesi için valiler onu kullananlara HAKRET EDECEK
KADAR ileri gidebiliyorlar... Memurlar, ekaliyetin mümesillerine, TÜRK
kelimesini kulland›kça size devlet yard›m› yapamay›z diye, ‹HTRLARDA
bulunuyorlar..." Bugün 2006 ve AB üyesi Yunanistan’da de¤iflen bir fley yok.
Yunanistan’da Türk kimli¤i hâlâ yasak ve Türk kimli¤inden rahats›zl›k
duyuluyor! 
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nanca mevzuat›n Türkçe’ye uyarlanarak yürürlü¤e konulmas›
fl›kk›n›n tart›flmaya aç›lmas›n›n yararl› olaca¤› düflünülmektedir.
Kabul gördü¤ü takdirde, bugüne kadar ülkemizdeki az›nl›klarla
ilgili yap›lan düzenlemelerde esasen bunun temelini bir AB dev-
letinin mevzuat› oluflturdu¤u gerekçesiyle Türkiye aleyhine her-
hangi bir suçlamada bulunulamayaca¤› de¤erlendirilmektedir. 

AB üyesi Yunanistan’da, Yunanistan uyruklu Bat› Trakya
Müslüman Türkleri, Yunan as›ll› olmad›klar› için 1923 Lozan Ba-
r›fl Andlaflmas›ndan sonra, yani "sonradan" Yunanistan uyru¤u-
nu kazand›klar›, baflka bir ifadeyle "Yunan as›ll›l›¤›n›"35 kazana-
mad›klar› için "Yunan uyruklu yabanc›" ve "milli bir tehdit" olarak
alg›lanmalar›ndan kaynaklanan, hiçbir baflka AB üyesi devlette
uygulanmas›na rastlanmayan antidemokratik bir uygulama ile
karfl› karfl›ya bulunmaktad›rlar. Yunanistan’›n Bat› Trakya Bölge-
sindeki Yunanistan uyruklu Bat› Trakya Türkleri tamamen Yuna-
nistan ‹çiflleri Bakanl›¤›na ba¤l› de¤ildir. Bölgede ayr›ca Yuna-
nistan D›fliflleri Bakanl›¤›n›n bürolar› da bulunmaktad›r. Bat›
Trakya’daki Türklerle ilgili kararlar, Yunanistan D›fliflleri Bakanl›-
¤›n›n bölgedeki valiliklerdeki uzant›s› durumundaki, merkezi ‹s-
keçe’de bulunan "Siyasi ‹fller Bürosu" taraf›ndan ve Yunanistan
‹çiflleri Bakanl›¤› ile birlikte s›k› ve çifte bir denetime ve ay›r›ma
tabi tutularak  verilmektedir.36

Son olarak, AB üyesi Yunanistan andlaflmalara ayk›r› olarak,
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35)  Bu konuda genifl bilgi için Bkz. CC‹‹NN,, TT..:: "Yunan Vatandafll›k Yasas›na
Göre Yunan As›ll›l›¤›n›n (vatandafll›¤›n›n) Kazan›lmas›" Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Say›: 2, ‹zmir 2003, s. 1 vd. 
36) "Siyasi ‹fller Bürosu fiefi Vasilis Bornovas’tan Az›nl›k Bas›n›na Yemek.
D›fliflleri Bakanl›¤›na ba¤l› ve merkezi ‹skeçe’de olan Siyasi ‹fller Bürosu fiefi
Vasilis Bornovas, 1 Aral›k 2005 tarihinde, karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde
bulunmak üzere, az›nl›k bas›n mensuplar›na bir yemek verdi. Siyasi ‹fller fiefi
taraf›ndan düzenlenen yemekte, Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›n›n yaflad›¤› çeflitli
konulardaki sorunlar ele al›narak, kiflisel görüfller aç›kland›. Bunun bir bas›n
toplant›s› de¤il, sohbet toplant›s› oldu¤u gerekçesiyle Bornovas taraf›ndan
foto¤raf al›nmas›na izin verilmeyen söz konusu yemekte, en önemli gündem
maddeleri, az›nl›¤›n etnik kimli¤i ve e¤itim sorunu oldu. Bornovas: ‘Az›nl›¤›n en
önemli sorunu kimlik mi?’ fleklinde sordu¤u sorusuna ‘Evet’ yönünde bir cevap
al›nca, ‘Hay›r en önemli sorun etnik kimlik de¤il’ dedi. Ve ard›ndan ekledi: ‘En
önemli sorun tütün, dolay›s›yla ekonomik s›k›nt›d›r. ‹nanmayanlar için



"Cemâat-i ‹slâmiye Heyeti37 veya Müslüman Cemaat› (Musul-
maniki Kinotita’y›)"› 1951’den sonra "Müslüman Mal Varl›¤›n›
‹dare Kurulu (Diahiristiki Epitropi Musulmanikis Mionotitas)" ha-
line dönüfltürerek, Müslüman Türklerin Cemaat liderlerini özgür
iradeleri ile seçmelerini –ayn› Müftülükler konusunda oldu¤u gi-
bi-  engelleyerek, Yunan devletine yak›nl›¤› ile tan›nan "iflbirlik-
çi" kiflileri bu kurullara atayarak, ‹skeçe, Gümülcine ve Dede-
a¤aç’taki bu Cemaat kurullar›n› sadece vak›f mallar›n›n ve gelir-
lerinin yönetimi ile ilgilenmeleri konusunda yetkili k›ld›. Di¤er ta-
raftan, Yunanistan devletinin mülkiyetinde bulunmayan38, mülki-
yeti Müslüman Türk Cemaat›na ait ve özerk olan Bat› Trakya’da-
ki Müslüman Türk Cemaat ilkokullar›n›, Yunanistan’daki Yunan-
l›lar›n devam etti¤i devlet ilkokullar›nda oldu¤u gibi 9 y›ll›k zorun-
lu e¤itime geçirmek konusunda gerekli önlemleri almamaktad›r.
Müslüman Türk ilkokullar›ndaki görevlerine çeflitli nedenlerle -60
yafl ve 35 hizmet y›l› bahaneleriyle- son verilen Türkiye Cumhu-
riyeti ö¤retmen okulu formasyonlu ö¤retmenlerden boflalan kad-
rolar›n Türk okul encümenlerinin tercihleri do¤rultusunda and-
laflmalar gere¤i 1967 y›l›ndan önce oldu¤u gibi atama yap›lma-
s›na AB üyesi Yunanistan izin vermemektedir. AB üyesi Yunanis-
tan taraf›ndan bunlar›n ne zaman ikili andlaflmalara, az›nl›klar›n
korunmas›yla ilgili çok tarafl› uluslararas› andlaflmalara ve 1951
ile 1967’den önceki uygulamalar› durumuna uygun hale getirile-
ce¤i, Türkiye’den gönderilen kitaplar ne zaman az›nl›k ö¤renci-
lerine tam ve eksiksiz olarak da¤›t›laca¤›, e¤itimde f›rsat eflitli¤i-
nin az›nl›k ö¤rencileri bak›m›ndan da ne zaman sa¤lanaca¤›
merak konusudur. 
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yap›lacak bir anket ile, bu durum ispatlanabilir.’ " Bkz. Gümülcine’de
yay›nlanan 16 Aral›k 2005 tarihli ve 137 say›l› Cumhuriyet Gazetesi.
37)  Bkz. ‹skeçe’de Türkçe olarak yay›nlanan 05.02.1951 tarihli ve 464 tarihli
Trakya Gazetesi.; "Genel Valili¤in MÜSLÜMAN CEMAAT‹ isminin kald›r›lmas›
hakk›nda verdi¤i emir her tarafta hakiki bir galeyan uyand›rm›flt›r. ‹skeçe ve
Gümülcine Cemaat heyetleri bu iflin müzakeresi için müteaddit toplant›lar
yapm›fllar ve güdecekleri hatt-› hareketi tespit için kararlar alm›fllard›r..."
19.02.1951 tarihli ve 466 say›l› Trakya Gazetesi.; Gümülcine’de Türçe olarak
yay›nlanan 11.02.2005 tarihli ve 98 say›l› Cumhuriyet Gazetesi. 
38)  Ancak AB üyesi Yunanistan Müslüman Türk Cemaat okullar›na yavafl
yavafl Selânik Özel Pedagoji Akademisinden mezun olanlar›, devlet memuru
statüsünde ö¤retmen olarak atayarak, ele geçirmeye çal›flmaktad›r.
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ÖÖZZEETT:: SSaann››¤¤aa,, bboozzmmaaddaa bbeelliirrttii--
lleenn vvee aalleeyyhhiinnddee ssoonnuuçç ddoo¤¤uurraa--
ccaakk oollaann hhuussuussllaarrddaa bbeeyyaannddaa
bbuulluunnmmaa,, kkeennddiissiinnii ssaavvuunnmmaa vvee
bbuu kkoonnuuddaakkii kkaann››ttllaarr››nn›› ssuunnmmaa
oollaannaa¤¤›› ttaann››nnmmaall››dd››rr.. BBuu yyaassaa
hhüükküümmlleerrii,, ssaavvuunnmmaa hhaakkkk››nn››nn
ss››nn››rrllaannaammaayyaaccaa¤¤›› iillkkeessiinnee ddaa--

yyaannmmaakkttaa oolluupp,, uuyyuullmmaass››nnddaa zzoorruunnlluulluukk bbuulluunnaann bbuuyyuurruuccuu kkuu--
rraallllaarrddaanndd››rr..

Dava: Karfl›l›ks›z çek keflide etmek suçundan san›k M.nun 3167 sa-
y›l› Yasan›n 16/1. maddesi uyar›nca l y›l hapis ve l y›l süreyle banka-
larda çek hesab› açt›rmaktan ve çek keflide etmekten yasaklanmas›na
iliflkin A. 23. Asliye Ceza Mahkemesince 08.05.2000 gün ve 2146-505
say› ile verilen karar›n san›k müdafii taraf›ndan temyiz edilmesi üzeri-
ne, dosyay› inceleyen Yarg›tay 10. Ceza Dairesince 14.04.2003 gün ve
18144-7018 say› ile;

1- Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Büyük Genel Kurulu'nun
14.12.1992 gün ve 1992/1-5 say›l› karar›nda belirtildi¤i gibi çeklerde
keflide yerinin neresi oldu¤unun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek
ve baflka yerleflim biçimlerini ça¤r›flt›rmayacak biçimde aç›k, net ve
herkes taraf›ndan anlafl›labilir flekilde gösterilmesi zorunlulu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, dava konusu çek fotokopisindeki “ESK” fleklinde-
ki k›saltman›n keflide yeri olarak kabulünün mümkün olmad›¤› dikka-
te al›narak TIK.nun 692 ve 693. maddeleri amir hükmüne göre çek ola-
rak kabulü mümkün olmayan belgeyi ödeme vas›tas› olarak vermek

SSaann››¤¤aa tteebblliiggaatt yyaapp››llaarraakk ttaarraaff tteeflflkkiilliinniinn
ssaa¤¤llaannmmaass›› oollaannaa¤¤››nn››nn bbuulluunndduu¤¤uu
hhaalllleerrddee,, ssaann››¤¤››nn hhaakkkk››nnddaakkii bboozzmmaa
kkaarraarr››nnddaann hhaabbeerrddaarr eeddiillmmeekkssiizziinn
ssaavvuunnmmaa hhaakkkk›› kkuullllaanndd››rr››llmmaaddaann
yyaarrgg››llaammaann››nn ssoonnuuççllaanndd››rr››llmmaass››
CCYYUUYY..nn››nn 332266.. mmaaddddeessiinnee aayykk››rr››dd››rr

YYAARRGGIITTAAYY
CCEEZZAA GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass :: 2005/10-127
KKaarraarr :: 2006/2
TTaarriihh :: 24.01.2006
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fleklindeki san›¤›n eyleminin di¤er unsurlan da gerçekleflti¤i takdirde
doland›r›c›l›k suçunu oluflturup oluflturmayaca¤›n›n tart›fl›lmas› gerek-
ti¤inin düflünülmemesi,

2- Kabule göre; 08.03.2003 tarih ve 25042 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 3167 say›l› Çekle Ödemelerin Düzen-
lenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda De¤iflik-
lik yap›lmas›na iliflkin 4814 say›l› Kanunun Geçici 1 ve 2. maddeleri
ile TCK.nun 2/2. maddesi hükmü nazara al›narak uygulama yap›lma-
s›nda yasal zorunluluk bulunmas›...) gerekçeleriyle hükmün, di¤er
yönleri incelenmeksizin bozulmas›na karar verilmifltir.

Yerel mahkeme ise 24.12.2003 gün ve 906-1401 say› ile 2 nolu
bentte yer alan kabule göre bozma nedenine uymufl, 1 nolu bentteki
bozma nedeni yönünden ise;

“Ülkemizde k›saltmas› yap›lan “ESK” harfleriyle baflkaca bir il ve
ilçe ça¤r›fl›m› yap›lmay›p, tüm toplumda tereddüde yer b›rakmayacak
flekilde Eskiflehir oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Anlafl›lmas› mümkün k›salt-
ma yap›lmas› çek unsurunu etkilemeyecektir. Nitekim Yarg›tay 10. Ce-
za Dairesinin 16.12.1993 tarih, 14607 esas 1622 karar say›l› ilam›nda
"K.yaka" sözcü¤ünün Karfl›yaka ilçesini, ifade etti¤i, 6. Ceza Dairesi-
nin 10.06.1993 tarih, 4188/5455 say›l› karannda “‹ST” kelimesinin ‹s-
tanbul anlafl›lmas› gerekti¤i fleklindeki kararlar› da bu görüflümüzü te-
yit etmekte oldu¤undan, bozmaya karfl› ›srar edilmifltir” gerekçesiyle
önceki hükümde direnmifl, bu kez san›¤›n, 3167 say›l› Yasan›n 4814
say›l› Yasa ile de¤iflik 16/1. maddesi uyar›nca çek bedeli olan
200.000.000 lira a¤›r para cezas›yla cezaland›r›lmas›na ve 1 y›l sürey-
le bankalarda çek hesab› açt›rmaktan ve çek keflide etmekten yasaklan-
mas›na karar vermifltir.

Bu karar›n da süresi içinde kat›lan vekili taraf›ndan temyiz edilme-
si üzerine dosya, Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n›n “bozma” istekli
10.10.2005 günlü tebli¤namesiyle Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›na gön-
derilmekle Yarg›tay Ceza Genel Kurulunda okundu, gere¤i konuflulup
düflünüldü:

KKAARRAARR

San›¤›n karfl›l›ks›z çek keflide etmek suçundan cezaland›r›lmas›na
karar verilen somut olayda Özel Daire ile Yerel Mahkeme aras›ndaki
uyuflmazl›k, davaya konu çekin yasal unsurlar›n›n tam olup olmad›¤›-
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n›n, buna ba¤l› olarak da suç niteli¤inin belirlenmesine iliflkindir.

Ancak, incelenen dosya içeri¤ine göre; Yerel Mahkemenin direnme
karar› verdi¤ini belirtmesine ra¤men, san›k hakk›nda, daha önceki hü-
kümden farkl› olarak 3167 say›l› Yasan›n 4814 say›l› Yasa ile de¤iflik
16. maddesi uyar›nca hüküm kurulmas› karfl›s›nda, son uygulaman›n
daha önce Özel Dairece denetlenmemifl yeni bir hüküm niteli¤inde ol-
du¤u anlafl›lmakta ise de;

San›¤›n yoklu¤unda verilen ilk hüküm, adresini terk etmifl olmas›
nedeniyle kolluk araflt›rmas› sonucunda efli S.’na, K. Mahallesi, Z.
Caddesi No:.. E. adresinde tebli¤ edilmifl ve san›¤›n haberdar olmas›
sonucunda da müdafii taraf›ndan temyiz edilmifltir. Bozmadan sonra
yap›lan yarg›lamada, san›¤›n bozma karar›na karfl› diyeceklerinin so-
rulmas› için E. Asliye Ceza Mahkemesine talimat yaz›lm›fl, ancak ad-
res olarak san›¤›n terk etmifl oldu¤u önceki adresi bildirildi¤i için sa-
n›k bulunamad›¤›ndan bozmaya karfl› diyecekleri saptanmadan, müda-
fii bulundu¤u halde o dahi dinlenmeden, bozma karar›n›n lehine oldu-
¤undan bahisle yoklu¤unda yap›lan yarg›lama sonucunda direnme ka-
rar› verilmifltir.

Hükmün aleyhe bozulmas› halinde davaya yeniden bakacak mah-
kemece, CYUY.n›n 326. maddesi uyar›nca san›ktan bozmaya karfl› di-
yece¤inin sorulmas› zorunludur. Kald› ki, direnme hükmünün verilme-
sinden sonra yürürlü¤e giren 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Yasas›n›n
307/2. maddesinde de ayn› kurala yer verilmifltir. An›lan bu yasa hü-
kümleri uyar›nca san›¤a, bozmada belirtilen ve aleyhinde sonuç do¤u-
racak olan hususlarda beyanda bulunma, kendisini savunma ve bu ko-
nudaki kan›tlar›n› sunma olana¤› tan›nmal›d›r. Bu yasa hükümleri,
savunma hakk›n›n s›n›rlanamayaca¤› ilkesine dayanmakta olup, uyul-
mas›nda zorunluluk bulunan buyurucu kurallardand›r.

“Somut olayda ilk hüküm yönünden Özel Daire bozma karar›n›n
içeri¤ine göre, suç niteli¤inin doland›r›c›l›k olarak belirlenmesi halin-
de aleyhe sonuç do¤urabilece¤inden, san›k aleyhine kabul edilmelidir.
Kald› ki, Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun yerleflmifl kararlar› gere¤in-
ce, san›¤a tebligat yap›larak taraf teflkilinin sa¤lanmas› olana¤›n›n
bulundu¤u hallerde, san›¤›n hakk›ndaki bozma karar›ndan haberdar
edilmeksizin yarg›laman›n sonuçland›r›lmas› CYUY.n›n 326. mad-
desine ayk›r›d›r. Öte yandan, san›k müdafii dahi dinlenmeden direnme
karar› verildi¤i nazara al›nd›¤›nda, savunma hakk› k›s›tlanm›flt›r.
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Bu itibarla hükmün öncelikle saptanan bu usule ayk›r›l›k nedeniyle
di¤er yönleri incelenmeksizin bozulmasma karar verilmelidir.

SSOONNUUÇÇ

Aç›klanan nedenlerle; 1- Yerel Mahkeme direnme hükmünün ön-
celikle saptanan usule ayk›r›l›k nedeniyle BOZULMASINA, Dos-
yan›n mahalline gönderilmek üzere Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›na tev-
diine, 24.01.2006 günü sonuçta tebli¤namedeki isteme uygun olarak
oybirli¤i ile karar verildi.



ÖÖZZEETT:: CCMMKK 442233.. mmaaddddeessiinnee ggöörree,,
cceezzaa iiflfllleerriinnii ggöörreenn mmaakkaamm vvee mmaahh--
kkeemmeelleerr hheerr sseennee TTeemmmmuuzz’’uunn yyiirr--
mmiissiinnddeenn EEyyllüüll’’üünn bbeeflfliinnee kkaaddaarr ttaa--
ttiill oolluupp,, ttaattiill zzaammaann››nnaa tteessaaddüüff
eeddeenn ssüürreelleerr iiflfllleemmeezz vvee bbuu ssüürreelleerr
ttaattiilliinn bbiittttii¤¤ii ggüünnddeenn iittiibbaarreenn üüçç

ggüünn uuzzaatt››llmm››flfl ssaayy››ll››rr..

Dava: San›k M.'nin silahl› tehdit ve hakaret suçundan beraatine, ya-
ralama suçundan TCK'nm 456/2, 457/1,51/1 ve 59. maddeleri uyar›n-
ca 2 y›l 6 ay hapis, yaralamaya teflebbüs suçundan TCK'nm 456/4, 62,
457/1, 51/1, 59 ve 647 Say›l› Yasan›n 4. maddeleri uyar›nca;
232.608.000.-TL a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, hakk›nda
TCK'n›n 40. maddenin uygulanmas›na, suçta kullan›lan silah›n müsa-
deresine, maddi ve manevi tazminat ile yarg›lama giderleri, vekalet üc-
reti ve nisbi harca hükmedilmesine,

San›k H.'nin TCK'n›n 456/4, 457/1, 51, 59, 647 Say›l› Yasan›n 4 ve
6. maddeleri uyar›nca 363.450.000.- TL a¤›r para cezas› ile cezaland›-
r›lmas›na ve cezas›n›n ertelenmesine,

San›k E.'nin TCK'n›n 456/4, 457/1, 51, 59, 81/1,647 say›l› Yasan›n
4. maddeleri uyar›nca 399.795.000.-TL a¤›r para cezas› ile cezaland›-
r›lmas›na iliflkin ... A¤›r Ceza Mahkemesi'nce verilen 02.07.2003 gün
ve 72-39 say›l› hüküm, kat›lan san›k H. vekilleri ile san›klar M. ve E.
taraf›ndan temyiz edilmekle dosyay› inceleyen Yarg›tay 1. Ceza Daire-
si'nce 26.10.2005 gün ve 3081-3044 say› ile;

1 - a) Kat›lan - san›k H.'nin san›k s›fat›yla duruflma talebinin ceza-
n›n nevi itibariyle, kat›lan s›fat›yla yetkisi bulunmad›¤›ndan CMUK'-
nun 318 ve 421. maddeleri uyar›nca, 

b) San›k E.'nin süresinden sonra olmakla temyiz talebinin reddine,
2- San›k M.'nin kat›lan H.'ye yönelik silahl› tehdit ve hakaret suç-

lar›ndan elde edilen delillerin hükümlülü¤e yeter nitelik ve derecede
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AAddllii TTaattiill zzaammaann››nnaa tteessaaddüüff eeddeenn ssüürreelleerr
iiflfllleemmeezz vvee bbuu ssüürreelleerr ttaattiilliinn bbiittttii¤¤ii
ggüünnddeenn iittiibbaarreenn üüçç ggüünn uuzzaamm››flfl ssaayy››ll››rr

YYAARRGGIITTAAYY
CCEEZZAA GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass :: 2006/1-174
KKaarraarr :: 2006/5
TTaarriihh :: 24.01.2006
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bulunmad›¤› gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir k›l›n-
m›fl oldu¤undan kat›lan H.'nin bir sebebe dayanmayan ve yerinde gö-
rülmeyen temyiz itirazlar›n›n reddi ile silahl› tehdit ve hakaret suçlar›-
na yönelik beraat hükümlerinin ONANMASINA,

3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, san›k M.'nin ma¤dur
E.'ye yönelik yaralama, san›k H.'nin ma¤dur M.'ye yönelik yaralama
suçlar›n›n sübutunda ve suç niteli¤inin tayin olunmas›nda, san›k
M.'nin ma¤dur H.'ye yönelik eyleminin sübutunda isabetsizlik bulun-
mad›¤›ndan san›klar H. ve M. vekillerinin olayda meflru müdafaa bu-
lundu¤una, kat›lan H. vekilinin san›k M.'nin suç vasf›na yönelen tem-
yiz itirazlar›n›n reddine,

Ancak;
a- San›k M.'nin ma¤dur H.'ye öldürmeye elveriflli uzakl›ktan, haya-

ti bölgeyi hedef alarak silah ile atefl etti¤i, hayati tehlike geçirecek fle-
kilde yaralad›¤› anlafl›ld›¤› halde, öldürmeye teflebbüs yerine yarala-
madan hüküm kurulmas›,

b- San›k M.'nin E.'ye yönelik yaralama, san›k H.'nin ma¤dur M.'ye
yönelik yaralama suçlar› yönünden,

Hükümden sonra yürürlü¤e giren 5237 say›l› TCK'nun 7 ve 5252
say›l› TCK'nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›ndaki Kanun'un 9.
maddesi hükümleri uyar›nca san›klar›n hukuki durumunun yeniden de-
¤erlendirilmesinde zorunluluk bulunmas›...” isabetsizli¤inden bozul-
mufltur.

Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› ise 14.12.2005 gün ve 171545 say› ile;
Adl› tatil içersinde yap›lan tebligat üzerine, henüz sürenin iflleme-

di¤i bir dönemde 07.08.2003 havaleli dilekçeyle hükmü temyiz eden
san›¤›n, temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u gerekçesiyle itiraz yasa yo-
luna baflvurularak,

1- San›k E. hakk›nda 1. Ceza Dairesi'nce verilen 26.10.2005 gün ve
3081-3044 say›l› temyiz talebinin reddine iliflkin karar›n›n kald›r›lma-
s›na,

2- 5237 say›l› TCK'nun 7 ve 5252 Say›l› Kanunun 9/3. maddeleri
ve 5271 say›l› Ceza Muhakemeleri Yasas› uyar›nca, san›¤›n hukuksal
durumunun yeniden de¤erlendirilmesi için dosyan›n özel daireye gön-
derilmesine” karar verilmesi isteminde bulunmufltur.

Dosya Birinci Baflkanl›¤a gönderilmekle. Ceza Genel Kurulu'nca
okundu, gere¤i konuflulup düflünüldü:



KKAARRAARR
San›k E.'nin yaralama suçundan TCK'n›n 456/4, 457/1, 51, 59, 81/1

ve 647 Say›l› Yasan›n 4. maddeleri uyar›nca 399.795.000.-TL a¤›r pa-
ra cezas› ile cezaland›r›lmas›na karara verilen somut olayda, özel daire
ile Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› aras›ndaki uyuflmazl›k, san›¤›n temyizinin
süresinde olup olmad›¤› noktas›nda toplanmaktad›r.

CMUK'nun 310. maddesi uyar›nca taraflar›n temyiz iste¤inde bulu-
nabilecekleri süre hükmün tefhiminden, tefhim edilmemiflse tebli¤in-
den itibaren bafllamak üzere bir haftad›r. Yine ayn› yasan›n hüküm ta-
rihinde yürürlükte bulunan 423. maddesine göre, ceza ifllerini gören
makam 've mahkemeler her sene Temmuz'un yirmisinden Eylül'ün be-
fline kadar tatil olup, tatil zaman›na tesadüf eden süreler ifllemez ve bu
süreler tatilin bitti¤i günden itibaren üç gün uzat›lm›fl say›l›r.

14.02.1934 say› gün ve 47/1 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Karar›'na
göre de; tatilde yap›lan tebli¤ iflleri geçerli ise de, tatil içinde süre iflle-
meyip, süre tatilin bitti¤i günden itibaren bafllar.

‹ncelenen dosyada;
San›k E.'nin silahla müessir fiilde bulunmak suçundan cezaland›r›l-

mas› istemiyle aç›lan kamu davas›nda; yerel mahkemece 02.07.2003
günlü oturumda 72-39 say›l› kararla san›¤›n TCK'n›n 456/4, 59, 647
Say›l› Yasan›n 4. maddeleri uyar›nca 399.795.000.- Lira a¤›r para ce-
zas›yla cezaland›r›lmas›na karar verilmifltir.

G›yaba verilen bu hüküm adli tatile tesadüf eden 28.07.2003 tari-
hinde san›¤a tebli¤ edilmifl, san›k taraf›ndan da adli tatil içerisinde
07.08.2003 tarihinde temyiz edilmifltir.

Adli tatil içinde süreler ifllemeyece¤inden, san›¤›n temyiz istemi
süresinde olup, bu yöne iliflen Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› itiraz› yerinde-
dir.

Bu itibarla özel dairenin temyiz isteminin reddine iliflkin karar›n›n
kald›r›lmas› ile dosyan›n temyiz incelemesi yap›lmak üzere dairesine
gönderilmesine karar verilmelidir.

SSOONNUUÇÇ
Aç›klanan nedenlerle; Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› itiraz›n›n kabulü ile

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi'nin 26.10.2005 gün ve 3081-3044 say›l› kara-
r›n›n temyiz isteminin reddine iliflkin bölümünün kald›r›lmas›na,

2- Dosyan›n san›k E. yönünden temyiz incelemesi için Yarg›tay 1.
Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›'na tev-
diine, 24.01.2006 günü oybirli¤i ile karar verildi. 
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ÖÖZZEETT:: CCeezzaa hhuukkuukkuunnuunn eenn öönneemmllii
iillkkeessii oollaann,, cceezzaa hhuukkuukkuu kkuurraallllaarr››--
nn››nn yyüürrüürrllüü¤¤ee ggiirrddiikklleerrii aannddaann iittii--
bbaarreenn iiflfllleenneenn ssuuççllaarraa uuyygguullaannaaccaa--
¤¤››nnaa iilliiflflkkiinn,, iilleerriiyyee eettkkiillii oollmmaa pprreenn--
ssiibbii iillee bbuu iillkkeenniinn iissttiissnnaass››nn›› oolluuflflttuu--
rraann,, ffaaiilliinn lleehhiinnee oollaann yyaassaann››nn ggeeçç--

mmiiflflee eettkkiillii oollmmaass››,, ““ggeeççmmiiflflee eettkkiillii uuyygguullaammaa”” vveeyyaa ““ggeeççmmiiflflee yyüürrüürr--
llüükk”” iillkkeessiinnee yyeerr vveerriillmmiiflflttiirr..

Satmak amac›yla uyuflturucu madde bulundurmak suçundan,
M.'n›n; TCK'nun 403/5, 59/2 ve 81/1. maddeleri uyar›nca 5 y›l 10 ay 7
gün a¤›r hapis ve 2.780 YTL a¤›r para cezasi ile cezaland›r›lmas›na,
31. madde uyar›nca sürekli olarak kamu hizmetlerinden yasaklanmas›-
na, TMK'nun 471. maddesi gözetilerek, TCK 33. maddesi gere¤ince
hapis hali sona erinceye kadar yasal k›s›tl›l›k alt›nda bulundurulmas›-
na, tutukluda geçirdi¤i sürenin cezas›ndan mahsubuna, 2918 say›l› Ya-
san›n 119/1. maddesi uyar›nca sürücü belgesinin süresiz olarak geri
al›nmas›na, suça konu uyuflturucu maddenin TCK'nun 36. maddesi ge-
re¤ince zoral›m›na iliflkin ... ‹kinci A¤›r Ceza Mahkemesince verilen
05.05.2005 gün ve 76-129 say›l› hüküm yasa yollanna baflvurulmaks›-
z›n 13.05.2005 tarihinde kesinleflmifltir. Hükümlü M.'n›n, 28.05.2005
tarihli dilekçe ile yeni yasa hükümlerinden yararlanmak istedi¤ini
Mahkemesine bildirmesi üzerine;

Duruflma açarak yarg›lama yapan ... ‹kinci A¤›r Ceza Mahkeme-
since 11.07.2005 gün ve 146-389 say› ile;

Satmak maksad›yla uyuflturucu madde bulundurmak suçundan sa-

LLeehhee oollaann hhüükküümm,, öönncceekkii vvee ssoonnrraakkii
kkaannuunnllaarr››nn iillggiillii bbüüttüünn hhüükküümmlleerrii oollaayyaa
uuyygguullaannaarraakk,, oorrttaayyaa çç››kkaann ssoonnuuççllaarr››nn
bbiirrbbiirrlleerriiyyllee kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass›› ssuurreettiiyyllee
bbeelliirrlleenniirr..
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n›¤›n 05.05.2005 gün ve 76-129 say›l› ilam ile 765 say›l› TCK'nun
403/5, 59/2, 81/1-3 maddeleri gere¤ince sonuç olarak 5 y›l 10 ay 7 gün
a¤›r hapis ve 2.780 YTL a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmas›na karar
verildi¤i, suçun ifllenifl flekli ve di¤er özellikleri, özellikle uyuflturucu
maddenin miktar› gözetilerek san›¤a tefldiden ceza tayini yoluna gidil-
di¤i, 765 say›l› Yasan›n 403/5. maddesinde uyuflturucu madde ticareti
yapmak sucunun 4 y›ldan 10 y›la kadar hürriyeti ba¤lay›c› ceza ve pa-
ra cezas› ile yapt›r›ma ba¤land›¤›, 5237 say›l› TCK' nün 188/3. madde-
sinde ise ayn› suçun cezas› art›r›larak hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n 5 y›l-
dan 15 y›la ç›kar›ld›¤› ve ayr›ca yine para cezas› öngörüldü¤ü, böyle-
ce hükümlüye 765 say›l› Yasa uygulan›rken alt s›n›rdan ayr›larak tak-
diren ve tefldiden ceza verilmesi ve 5237 say›l› Yasa ile ayn› suç için
daha fazla hürriyeti ba¤lay›c› ceza öngörülmüfl olmas› karfl›s›nda, 5237
say›l› Yasan›n aleyhe oldu¤u gerekçeleriyle;

Hükümlünün, 5237 say›l› TCK hükümlerinin uygulanmas›na ve in-
faz›n durdurulmas›na dair taleplerinin reddi ile infaz›n devam›na karar
verilmifltir.

San›k müdafii taraf›ndan temyiz edilen bu hüküm dosyay› incele-
yen Yarg›tay Onuncu Ceza Dairesince 23.11.2005 gün ve 9836-16974
say› ile;

“Mahkemece lehe yasan›n saptanmas› s›ras›nda san›¤›n eylemine
uygun olan 765 ve 5237 say›l› Kanunlar›n ilgili maddelerinin alt ve üst
s›n›rlar› aras›nda k›yaslama yap›larak, 765 say›l› Kanun uygulan›rken
alt s›n›rdan ayr›larak tefldiden ceza verilmifl olmas›, 5237 say›l› Yasa
ile ayn› suç için daha fazla hürriyeti ba¤lay›c› ceza düzenlenmifl bulun-
masi gerekçe yap›larak, 5237 say›l› Kanunun uygulanmas›nm aleyhe
oldu¤u sonucuna var›lm›flsa da, 5252 say›l› Türk Ceza Kanununun Yü-
rürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun 9/3.  maddesinin “Lehe
olan hüküm, önceki ve sonraki kanunlar›n ilgili bütün hükümleri ola-
ya uygulanarak, ortaya ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas›
suretiyle belirlenir” hükmüne ayk›r› olarak, karar›n gerekçesinde 5237
say›l› Türk Ceza Kanununa göre takdir ve tefldit edilen temel ceza mik-
tar› ile uygulama sonucu gösterilmeden ve her iki yasaya göre yap›lan
uygulama sonuçlar› karfl›laflt›r›l›p somutlaflt›r›lmadan yaz›l› flekilde
hüküm kurulmas›” isabetsizli¤inden bozulmufltur.

Yarg›tay C.Baflsavc›l›¤› ise 02.01.2006 gün ve 148032 say› ile;

"5252 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n Yürürlük ve Uygulama fiekli



Hakk›nda Kanunun 9/3. maddesinin “Lehe olan hüküm, önceki ve son-
raki kanunlar›n ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya ç›kan
sonuçlar›n birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir.” hükmü
karfl›s›nda mahkeme karar›n›n gerekçesinde ilk bak›flta bu tür kesin s›-
n›rlar içerisinde bir karfl›laflt›rma yap›lmad›¤› düflünülse bile gerekçe-
de yer alan k›yaslaman›n somut olay›m›za uyguland›¤›nda yeterli ölçü-
de oldu¤u kanaatindeyiz.

Yerel Mahkeme karar›nda “önceki kararda suçun ifllenifl flekli ve di-
¤er özellikleri, özellikle uyuflturucu maddenin miktar› gözetilerek sa-
n›¤a tefldiden ceza tayini yoluna gidildi¤i, 765 say›l› Yasan›n 403/5.
maddesinde uyuflturucu madde ticareti yapmak sucunun 4 y›ldan 10
y›la kadar hürriyeti ba¤lay›c› ceza ve para cezas› ile yapt›r›ma ba¤lan-
d›¤›, 5237 say›l› TCK'nun 188/3. maddesinde ise ayn› suçun cezas› ar-
t›r›larak hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n 5 y›ldan 15 y›la ç›kar›ld›¤› ve ay-
r›ca yine para cezas› öngörüldü¤ü, böylece hükümlüye 765 say›l› Yasa
uygulan›rken alt s›n›rdan ayr›larak takdiren ve tefldiden ceza verilmifl
olmas›, 5237 say›l› Yasa ile ayn› suç için daha fazla hürriyeti ba¤lay›-
c› ceza öngörülmüfl bulunmas› karfl›s›nda, 5237 say›l› Yasa aleyhe ol-
du¤undan, hükümlünün talebinin reddine.” fleklindeki gerekçe ile hü-
küm kurmufltur.

Uyufltucu madde ticareti yapmak suçunu düzenleyen 765 say›l› Ya-
sa ile 5237 say›l› Yasa maddelerindeki alt ve üst s›n›rlar aras›nda ol-
dukça farkl› yapt›r›m oldu¤u görülmektedir. 5237 say›l› Yasan›n 188/3.
maddesinde yap›lan düzenleme ile 765 say›l› Yasan›n 403/5. madde-
sinde yaz›l› suçun cezas›n›n alt s›n›r› 4 y›ldan 5 y›la, üst s›n›r› 10 y›l-
dan 15 y›la yükseltilmifltir. Somut olay›m›zda tefldit nedenleri yasaya
uygun flekilde belirtilerek kararda yer alm›fl, yarg›ç cezan›n tefldiden
verildi¤inden de söz ederek bu konuda 5237 say›l› Yasay› uygulasa bi-
le tefldiden ceza verme iradesini aç›klam›flt›r.

Bu itibarla Yerel Mahkeme karar›n›n bu özel somut olaya yönelik
olarak belirledi¤i gerekçenin ve k›yaslaman›n yeterli oldu¤u ayr›ca
sonraki kanunun uygulan›p sonuç cezan›n belirlenmesine gerek olma-
d›¤› ve bu nedenle sonuca etkili bir yasaya ayk›r›l›k ve eksiklik yap›l-
mad›¤› düflünülmektedir,” gerekçesiyle itiraz yasa yoluna baflvurula-
rak, Yarg›tay Onuncu Ceza Dairesinin 23.11.2005 gün ve 9836-16974
say›l› bozma karar›n›n kald›r›larak, ... ‹kinci A¤›r Ceza Mahkemesinin
11.07.2005 gün ve 146-389 say›l› hükmünün onanmas›na karar veril-
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mesi isteminde bulunmufltur.

Dosya Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›na gönderilmekle, Ceza Genel
Kurulunca okundu, gere¤i konuflulup düflünüldü.

Satmak amac›yla uyuflturucu madde bulundurmak suçundan hü-
kümlü hakk›ndaki temel cezan›n TCK'nun 403/5. maddesi uyar›nca su-
çun ifllenifl flekli ve uyuflturucu maddenin miktar› gözetilerek tefldiden
7 y›l olarak tayin edilip, artt›rma ve indirimlerin bu miktar üzerinde ya-
p›lmas›na iliflkin hükümde, hükmün kesinleflmesinden sonra yürürlü¤e
giren, 5237 say›l› TCK'nun 188/3. maddesinde ayn› suç için daha faz-
la hürriyeti ba¤lay›c› ceza öngörülmesi ve hükümlüye 765 say›l› Yasa
uygulan›rken alt s›n›rdan ayr›larak takdiren ve tefldiden ceza verilmifl
olmas› karfl›s›nda, 5237 say›l› Yasa hükümlerinin aleyhe oldu¤u gerek-
çesiyle hükümlünün talebinin reddine karar verilen somut olayda;

Özel Daire ile Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› aras›ndaki uyuflmazl›k; lehe
yasa de¤erlendirilmesinin 5252 say›l› Türk Ceza Kanununun Yürürlük
ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun 9/3. maddesine uygun olarak
yap›l›p yap›lmad›¤›, baflka bir anlat›mla sonraki yasan›n temel ceza
olarak daha fazla bir ceza içermesi halinde dahi, 5252 say›l› Yasan›n
9/3. maddesi uyar›nca her iki yasaya göre yap›lan uygulama sonuçla-
r›n›n birbiriyle karfl›laflt›r›lmas›na gerek bulunup bulunmad›¤› nokta-
sinda toplanmaktad›r.

Ceza kanunlar›n›n zaman bak›m›ndan uygulanmas›na iliflkin kural-
lar, yürürlükten kalkm›fl bulunan 765 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n 2.
maddesinde;

“‹fllendi¤i zaman›n kanununa göre cürüm veya kabahat say›lmayan
fiilden dolay› kimseye ceza verilemez, ifllendikten sonra yap›lan kanu-
na göre cürüm veya kabahat say›lmayan bir fiilden dolay› da kimse ce-
zaland›r›lamaz. E¤er böyle bir ceza hükmolunmuflsa icras› ve kanuni
neticeleri kendili¤inden ortadan kalkar.

Bir cürüm veya kabahatin ifllendi¤i zaman›n kanunu ile sonradan
neflrolunan kanunun hükümleri birbirinden farkl› ise failin lehinde olan
kanun tatbik ve infaz olunur.” fieklinde;

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunan 5237 say›l›
Türk Ceza Yasas›n›n “Zaman bak›m›ndan uygulama” bafll›kl› 7. mad-
desinde ise;

(1) ‹fllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç say›lma-



yan bir fiilden dolay› kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uy-
gulanamaz, ifllendikten sonra yürürlü¤e giren kanuna göre suç say›l-
mayan bir fiilden dolay› da kimse cezaland›r›lamaz ve hakk›nda gü-
venlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hük-
molunmuflsa infaz› ve kanuni neticeleri kendili¤inden kalkar.

(2) Suçun ifllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan
yürürlü¤e giren kanunlar›n hükümleri farkl› ise, failin lehine olan ka-
nun uygulan›r ve infaz olunur.

(3) Hapis cezas›n›n ertelenmesi, koflullu sal›verilme ve tekerrürle
ilgili olanlar hariç; infaz rejimin iliflkin hükümler, derhal uygulan›r.

(4) Geçici veya süreli kanunlar›n, yürürlükte bulunduklar› süre
içinde ifllenmifl olan suçlar hakk›nda uygulanmas›na devam edilir.” Bi-
çiminde, yürürlükten kald›r›lan 765 say›l› TCK'nun 2. maddesine ben-
zer flekilde düzenlenmifltir.

Görüldü¤ü gibi her iki maddede de; ceza hukukunun en önemli il-
kesi olan, ceza hukuku kurallar›n›n yürürlü¤e girdikleri andan itibaren
ifllenen suçlara uygulanaca¤›na iliflkin, ileriye etkili olma prensibi ile
bu ilkenin istisnas›n› oluflturan, failin lehine olan yasan›n geçmifle et-
kili olmas›, “geçmifle etkili uygulama” veya “geçmifle yürürlük” ilke-
sine yer verilmifltir.

Bu ilke uyar›nca, suçtan sonra yürürlü¤e giren ve faillerine hüküm-
ler içeren yasa, hükümde ve infaz aflamas›nda dikkate al›nmal›d›r.

Gerek ö¤retide gerekse yarg›sal kararlarda; Hapis cezas›n› öngören
yasan›n, adli para cezas› kabul eden yasaya göre, Ayn› nev'i ceza içe-
ren yasalardan; Yukar› s›n›rlar› ayn›, afla¤› s›n›r› fazla olan›n, afla¤› s›-
n›r› az olan yasaya göre, Afla¤› s›n›rlar› ayn›, yukar› s›n›r› fazla olan›n,
üst s›n›r› az olana göre, Alt ve üst s›n›rlar›n›n farkl› olmas›halinde, üst
s›n›r› fazla olan›n, az olana göre, aleyhe oldu¤u, Aleyne oldu¤u,

Yine, flikayete tabi olan suçu, kamu ad›na kavuflturulmas› gereken
suç haline getiren yasan›n aleyhe, kamu ad›na kovuflturulan suçu, flika-
yete tabi suç haline getiren yasan›n lehe, ayn› cezaya ilave olarak gü-
venlik önlemi kabul eden yasan›n aleyhe oldu¤u belirtilmifl ise de, bu
kurallar›n her somut olayda, mutlak olarak ayn› sonucu do¤uraca¤›n›n
kabulü olanaks›zd›r. Ancak baz› somut durumlarda yetersiz de olsa bu
ölçütler, yasalarda k›smi de¤iflikliklerin yap›ld›¤› dönemlerde benim-
senilmesi gereken temel ilkeleri göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
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Nitekim lehe yasan›n tespiti aç›s›ndan bu ölçütlere yeni kriterler ek-
lenmesi yönündeki görüfl ve uygulamalar, ö¤reti ve yarg›sal kararlara
konu olmufl, de¤iflen ceza mevzuat› karfl›s›nda dahi halen geçerlili¤ini
koruyan 23.02.1938 gün ve 23/9 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda,
“Suçun ifllendi¤i zaman›n yasas› ile sonradan yürürlü¤e giren yasa hü-
kümlerinin farkl› olmas› halinde, her iki yasan›n birbirine kar›flt›r›lma-
dan, ayr› ayr› somut olaya uygulan›p, her iki yasaya göre hükmedile-
cek cezalar belirlendikten sonra, sonucuna göre lehte olan› uygulanma-
l›,” fleklinde, lehe yasan›n tespitinde baflvurulacak yöntem ana hatla-
r›yla belirtilmifltir.

Ö¤retide de an›lan içtihad› Birlefltirme Karar›ndaki ilkeler benim-
senerek, uygulanma olana¤› bulunan tüm yasalar›n leh ve aleyhteki hü-
kümleri ile birlikte ayr› ayr› ele al›narak somut olaya göre sonuçlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› gerekece¤i ve sonunda fail bak›m›ndan daha lehe so-
nuç veren yasan›n belirlenip son hükmün buna göre verilece¤i görüfl-
leri ileri sürülmüfltür. (Ord. Prof. Dr. S. DÖNMEZER, Prof. Dr. S. ER-
MAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, 11. Bas›, sh.167 vd.; Ord.
Prof. Dr. S. DÖNMEZER, Genel Ceza Hukuku Dersleri, sh.64 vd.;
Prof. Dr. M.E. ARTUK, Doç. Dr. A.GÖKÇEN, Arfl. Gör. A. C. YEN‹-
DÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.I, sh. 221 vd.)

“Hukukumuzda lehe yasan›n tespiti yöntemine iliflkin; 5252 ve
5275 say›l› Yasalardan önce herhangi bir pozitif hukuk normunun bu-
lunmamas› nedeniyle, lehe yasa, 1412 say›l› CMUK'nun mahkumiyet
hükmünün yorumunda do¤an tereddüdün giderilmesi bak›m›ndan ha-
kimden karar istenmesi yöntemini düzenleyen 402. maddesi uyar›nca
yap›lmakta iken, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5252 say›l›
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Ka-
nun'un 9. maddesinde ve 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanun'un 98 vd. maddelerinde, lehe yasan›n saptan-
mas› ve uygulanmas›nda baflvurulacak yöntemle ilgili ayr›nt›l› hüküm-
ler getirilmifltir. 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 98. maddesinin 1. f›kras›nda, “Mahkumiyet hük-
münün yorumunda veya çektirilecek cezan›n hesab›nda duraksama
olursa, cezan›n k›smen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyece-
¤i ileri sürülür ya da sonradan yürürlü¤e giren kanun, hükümlünün le-
hinde olursa, duraksaman›n giderilmesi veya yerine getirilecek ceza-
n›n belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.” hükmü-
ne yer verilip, ayn› Yasan›n 101. maddesinde ise, cezan›n infaz› s›ra-



s›nda, 98 ila 100. maddeler gere¤ince mahkemeden al›nmas› gereken
kararlar›n duruflma yap›lmaks›z›n verilece¤i ve bu kararlar›n itiraza ta-
bi olaca¤› belirtilmifl,

98. maddenin 1. f›kras›n›n uygulanma koflullar› ise, madde gerek-
çesinde; “Madde ile infaz› söz konusu olabilen yani kesinleflmifl bir
mahkumiyet karar›n›n yorumunda, içeri¤inin belirlenmesinde veya
çektirilecek cezan›n hesab›nda tereddüt edilirse yahut hükümlünün
ad›n›n yanl›fl yaz›lmas› gibi bir nedenle cezan›n infaz olunmayaca¤›
ileri sürülürse veya sonradan yürürlü¤e giren kanun lehe ise yerine ge-
tirilecek cezan›n belirlenmesi veya tereddüdün giderilmesi için, bir ka-
rar al›nmak üzere yarg›lama makam›na baflvurulmas› hususlar› düzen-
lenmifltir.” fleklinde aç›klanm›flt›r

Di¤er yönden 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren, 5252 say›-
l› Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Ka-
nunun; 1. Maddesinde; “Bu Kanunun amac›, 26.09.2004 tarihli ve
5237 say›l› Türk Ceza Kanununun yürürlü¤e konulmas›na iliflkin usul
ve esaslar› belirlemektir.” 

2. Maddesinde; Bu Kanun, di¤er kanunlarda, yürürlükten kald›r›lan
01.03.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununa yap›lan yollama-
lar›, 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun yürürlü¤e girmesiyle yürürlük-
ten kald›r›lan hükümleri ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun uygu-
lanmas›i için di¤er kanunlarda yap›lan de¤ifliklikleri, yürürlü¤e girme-
sinden önce ifllenmifl suçlar hakk›nda ne suretle hüküm kurulaca¤›na
ve kesinleflmifl cezalar›n nas›l infaz edilece¤ine iliflkin hükümleri kap-
sar.”  “Lehe olan hükümlerin uygulanmas›nda usul” bafll›kl› 9. Madde-
sinde ise;

(1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleflmifl hükümlerle ilgili
olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygula-
nabilece¤i hallerde, duruflma yap›lmaks›z›n da karar verilebilir.

(2) Birinci f›kra hükmü, 1 Haziran 2005 tarihinden önce verilip de
Yarg›tay taraf›ndan lehe olan hükümlerin uygulanmas› hususunda de-
¤erlendirme yap›lmas› gerekti¤i gerekçesiyle bozularak mahkemesine
gönderilen hükümler hakk›nda da uygulan›r.

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunlar›n ilgili bütün hü-
kümleri olaya uygulanarak,  ortaya ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle kar-
fl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir.
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(4) Kesin hükümle sonuçlanm›fl olan davalarda, sonradan yürürlü-
¤e giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygu-
lanmas› amac›yla yap›lan yarg›lama bak›m›ndan dava zamanafl›m›na
iliflkin hükümler uygulanmaz. Hükümlerine yer verilmifltir.

Yürürlük yasalar›, suç tarihinde yürürlükte bulunan yasa ile sonra-
dan kabul olunan yasalar aras›ndaki uyum sorunlar›n› gidermek için
kabul olunan geçici yasalar olup, 5252 say›l› Yasa da, 765 ve 5237 sa-
y›l› Yasalar aras›ndaki uyumu sa¤layabilmek için kabul edilmifl bulu-
nan, geçici, süreli ve özel bir Yasad›r. O halde, uyuflmazl›k öncelikle,
amac›, 5237 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n yürürlü¤e” konulmas›na ilifl-
kin usul ve esaslar› belirlemek, kapsam› ise, di¤er kanunlarda 765 sa-
y›l› Türk Ceza Yasas›na yap›lan yollamalar, 5237 say›l› Türk Ceza Ya-
sas›n›n yürürlü¤e girmesiyle yürürlükten kald›r›lan hükümler ve 5237
say›l› Türk Ceza Yasas›n›n uygulanmas› için di¤er Yasalarda yap›lan
de¤ifliklikler, bu yasan›n yürürlü¤e girmesinden önce ifllenmifl suçlar
hakk›nda ne surette hüküm kurulaca¤› ve kesinleflmifl cezalar›n nas›l
infaz edilece¤ine iliflkin hükümleri içeren 5252 say›l› Yasa hükümleri
kapsam›nda de¤erlendirilmelidir.

Di¤er yönden, herhangi bir ceza normunun hükmün kesinleflmesin-
den sonra de¤iflmesi halinde yap›lacak uyarlama yarg›lamas›na iliflkin
genel bir düzenlemeyi içeren 5275 say›l› Kanunun 98 vd. maddelerin-
deki hükümlerin ayn› konuda daha özel bir düzenleme içeren 5252 sa-
y›l› Yasan›n 9. maddesi hükmü karfl›s›nda, somut olayda uygulanmas›
olana¤› bulunmad›¤›ndan, maddenin uygulanma koflullar›n›n da bu so-
mut olayda belirlenmesine gerek bulunmamaktad›r.

Görüldü¤ü gibi uyuflmazl›k, herhangi bir ceza normunun hükmün
kesinleflmesinden sonra de¤iflmesi halinde yap›lacak uyarlama yarg›la-
mas›na iliflkin genel bir düzenlemeyi içeren, 5275 say›l› Kanunun 98
vd. maddeleri hükümlerine göre de¤il, 1 Haziran 2005 tarihinden önce
kesinleflmifl hükümlerle ilgili olarak lehe yasan›n saptanmas›nda izle-
necek yöntemi belirleyen ve bu konuda özel düzenleme içeren 5252
say›l› Yasan›n 9. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmelidir.

5252 say›l› Yasan›n “Lehe olan hükümlerin uygulanmas›nda usul”
bafll›kl› 9. maddesinin - üçüncü f›kras›nda; “Lehe olan hüküm, önceki
ve sonraki kanunlar›n ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, orta-
ya ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir.”
fleklinde lehe yasan›n saptanmas›nda baflvurulacak yöntem düzenlen-



mifl olup,

Bu hüküm uyar›nca, kesin yarg› haline gelmifl bir hükümde de¤iflik-
lik yarg›lamas› yap›lmas›, önceki hükümde sabit kabul edilen olaya her
iki yasan›n ilgili tüm hükümleri birbirine kar›flt›r›lmaks›z›n uygulan-
mak suretiyle ayr› ayr› sonuçlar belirlenmesini ve bunlar›n karfl›laflt›-
r›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi; kesin yarg› haline gelmifl bir hükümde sonradan
yürürlü¤e giren ve lehte hükümler içeren yasaya dayal› bulunan de¤i-
fliklik yarg›lamas›nda, her iki yasan›n ilgili tüm hükümleri, önceki hü-
kümde sabit kabul edilen olaya uygulanmak suretiyle belirlenmeli, bu
belirleme herhangi bir inceleme, araflt›rma, kan›t tart›flmas› ve takdir
hakk›n›n kullan›lmas›n›n gerekmedi¤i; Eylemin suç olmaktan ç›kar›l-
mas›, Ceza sorumlulu¤unun kald›r›lmas›, Önceki hükümle belirlenen
cezan›n bir de¤erlendirme ve takdir gerektirmemesi gibi hallerde, Ev-
rak üzerinde; sonraki yasa ile suçun unsurlanmn veya özel hallerinin
de¤ifltirilmifl olmas›, Ceza tayininde 5237 say›l› TCK'nun 61. maddesi
gözetilerek cezan›n tayin ve takdirinin gerekmesi, Önceki hükümde
cezan›n asgari haddin üzerinde tayini nedeniyle bu olgular›n 5237 sa-
y›l› Yasan›n 61. maddesi uyar›nca tart›fl›lmas›n›n gerekmesi, Art›r›m ve
indirim oranlar›n›n belirlenmesinin takdiri gerektirmesi,  seçimlik ce-
zalardan birinin tercihinin söz konusu olmas›, seçenek yapt›r›mlar›n ya
da cezan›n kiflisellefltirilmesini gerektiren hallerin de¤erlendirilmesi-
nin gerekmesi, durumlar›nda ise duruflma aç›larak de¤erlendirme ya-
p›lmal›,

Bu de¤erlendirme yap›l›rken hükmün gerekçe bölümünde yukar›da
belirtilen ilkelere uygun olarak, her iki yasaya göre uygulama ve so-
nuçlar› yasal dayanaklar› ile birlikte belirtilmeli, lehe yasan›n hangisi
oldu¤u saptand›ktan sonra, hüküm f›kras›nda; lehe oldu¤u kabul edi-
len yasa ilgili tüm hükümleriyle birlikte olaya uygulanmak suretiyle
hüküm tesis edilmelidir.

Ancak duruflma aç›larak yarg›lama yap›lsa da, bu yarg›laman›n
sonraki yasan›n lehe hükümlerinin saptanmas› ve uygulanma koflulla-
r›n›n bulunup bulunmad›¤›n›n belirlenmesi ile s›n›rl› ve kendine özgü
bir yarg›lama oldu¤u unutulmamal›, lehe yasan›n tespiti amac›yla ya-
p›lan yarg›lamada, önceki karar d›fl›na ç›k›lmamal›, kesinleflen karar-
daki suça uygulanmas› olana¤› bulunan 5237 say›l› Yasa hükümlerinin
tamam›n›n uygulanarak bulunacak cezalar›n karfl›laflt›r›l›p lehe yasa-

220088

YARGI KARARLARI

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066



220099‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

YARGI KARARLARI

n›n saptanmas› ile yetinilmelidir.

Bu aç›klamafl ›fl›¤›nda somut olay de¤erlendirildi¤inde, Yerel Mah-
kemece, san›¤›n satmak amac›yla uyuflturucu madde bulundurmak su-
çunu iflledi¤i  kabul edilerek, 765 say›l› Yasan›n 403/5. maddesi uya-
r›nca, suçun ifllenifl flekli, di¤er özellikleri, kast›n›n yo¤unlu¤u ve uyufl-
turucu maddenin miktar› nazara al›narak, 4 y›ldan 10 y›la kadar a¤›r
hapis cezas› ve para cezas›n› gerektiren eylemde, temel ceza 7 y›l a¤›r
hapis ve para cezas› olarak tayin edilip, bu cezadan takdiri indirimi dü-
zenleyen 59. madde uyar›nca 1/6 oran›nda indirim yap›l›p, san›¤›n mü-
kerrer olmas› nedeniyle ayn› yasan›n 81/1-son maddeleri uyar›nca ce-
zas› tekerrür nedeniyle artt›r›lmak suretiyle sonuç olarak 5 y›l 10 ay 7
gün a¤›r hapis ve para cezas›yla cezaland›r›lmas›na karar verilmifltir.

Ayn› eylem, hükümden sonra 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e
giren 5237 say›l› Yasan›n 188. maddesinin 3. f›kras›nda yapt›r›ma ba¤-
lanm›fl olup, an›lan f›kra uyar›nca befl y›ldan onbefl y›la kadar hapis ve
yirmibin güne kadar adli para cezas›n› gerektirmektedir.

‹lk bak›flta, her iki maddedeki cezalar›n alt ve üst s›n›rlar› dikkate
al›nd›¤›nda sonraki yasan›n san›k aleyhine oldu¤u söylenebilir ise de,
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 say›l› Yasa ile an›lan
suçla s›n›rl› olarak de¤il, sorumluluk ve yapt›r›m sisteminde köklü de-
¤ifliklikler yap›larak, ceza sistemi yeni bafltan düzenlenmifltir.

Bu itibarla Yerel Mahkemece 765 say›l› Yasan›n 29. maddesindeki
ölçütler dikkate al›narak belirlenen temel ceza, 5237 say›l› Yasan›n 61.
maddesindeki ölçütler de dikkate al›narak yeniden belirlenmeli, yeni
yasaya göre belirlenen temel cezadan 62. madde uyar›nca indirim ya-
p›lmak suretiyle sonuç ceza saptanmal›d›r. Sonuç ceza her iki yasaya
göre saptand›ktan sonra lehe ve aleyhe de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r.
Önceki hükümde, hükümlü hakk›nda alt s›n›rdan ceza tayin edilmifl ol-
mas› halinde, hükümlü hakk›nda uygulanmas› olana¤› bulunan tüm
hükümlerin en lehe uygulanmas› halinde dahi lehe sonucun do¤mas›
olana¤› bulunmad›¤›ndan, 5252 say›l› Yasan›n 9/3. maddesinde belir-
tilen flekilde bir karfl›laflt›rman›n yap›lmas›na gerek bulunmad›¤› kabul
edilebilir ise de, lehe durumun do¤ma olas›l›¤›n›n bulundu¤u her hal-
de 5252 say›l› Yasan›n 9/3. maddesindeki ilkeleri uygun olarak karfl›-
laflt›rma ve uygulama yap›lmas› bir zorunluluk ve yasal gerekliliktir.

“Önceki hükümde tefldiden ceza verildi¤ine göre, yeni hükümde de
tefldiden ceza verilmesi gerekece¤ine veya yeni yasada cezan›n alt ve



üst s›n›rlar› artt›r›ld›¤›na göre 5252 say›l› Yasan›n 9/3. maddesinde be-
lirtilen flekilde bir k›yaslama yap›lmas›na gerek bulunmad›¤›na” yöne-
lik bir görüflün, an›lan düzenlemedeki aç›k hüküm ve mahkemelerin
her türlü kararlar›n›n gerekçeli olaca¤›na iliflkin Anayasa'n›n 141 ve
5271 say›l› CMK'nun 34. maddeleri karfl›s›nda yasal bir dayana¤› bu-
lunmamaktad›r. Di¤er yönden yarg› mercilerince verilen kararlar, ge-
rek infaz gerekse taraflar› tatmin yönünden hiçbir kuflkuya ve farkl›
yoruma yol açmayacak flekilde olmal›d›r.

Bu itibarla Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n›n, bu somut olaya özgü ola-
rak, Yerel Mahkeme karar›ndaki k›yaslaman›n yeterli oldu¤u yönünde-
ki görüflüne, an›lan yasal düzenlemeler karfl›s›nda itibar edilmesi ola-
naks›z olup, itiraz›n›n reddine karar verilmelidir.

SSOONNUUÇÇ

Aç›klanan nedenlerle, 1- Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› itiraz›-
n›n REDD‹NE, 2- Dosyan›n mahalline gönderilmek üzere Yarg›tay C.
Baflsavc›l›¤›na tevdiine, 31.01.2006 günü oybirli¤iyle karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: YYeennii yyaassaayyaa ggöörree yyaarrgg››--
llaammaa ffaaaalliiyyeettii ssoonnuunnddaa vveerriilleenn
vvee hhüükküümm nniitteellii¤¤iinnddee ssaahhiipp oollaann
yyeennii kkaarraarr››nn,, CCeezzaa YYaarrgg››llaammaass››
YYaassaass››nnaa ggöörree hhüükküümm ff››kkrraass››nnddaa
bbuulluunnmmaass›› zzoorruunnlluu uunnssuunnllaarr››
ttaaflfl››mmaass››,, bbüünnyyeessiinnddee nnookkssaann hhuu--

ssuuss bb››rraakkmmaammaass›› vvee iinnffaazz ss››rraass››nnddaa kkaarr››flfl››kkll››¤¤aa mmeeyyddaann vveerrmmeemmee--
ssii ggeerreekkiirr..

CCeezzaa YYaassaass››nnddaa öönnggöörrüülleenn ss››rraa vvee eessaassllaarraa ggöörree cceezzaann››nn vvee aayyrr››ccaa
cceezzaayyaa mmaahhkkuummiiyyeett yyeerriinnee vveeyyaa yyaann›› ss››rraa uuyygguullaannaaccaakk ggüüvveennlliikk
tteeddbbiirriinniinn bbeelliirrlleennmmeessii,, cceezzaann››nn eerrtteelleennmmeessiinnee,, hhaappiiss cceezzaass››nn››nn aadd--
llii ppaarraa cceezzaass››nnaa vveeyyaa tteeddbbiirrlleerrddeenn bbiirriinnee ççeevvrriillmmeessiinnee yyaa ddaa eekk ggüü--
vveennlliikk tteeddbbiirrlleerriinniinn uuyygguullaannmmaass››nnaa vveeyyaa bbuu hhuussuussllaarraa iilliiflflkkiinn iiss--
tteemmlleerriinn kkaabbuull vveeyyaa rreeddddiinnee ddaaiirr ddaayyaannaakkllaarr››nn ggöösstteerriillmmeessii zzoo--
rruunnlluudduurr..

Naip'in ticari amaçla eroin bulundurma suçundan 765 say›l›
TCY'n›n 403/5-6 maddeleri uyar›nca 8 y›l a¤›r hapis ve 284.731.200
Lira a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, hakk›nda TCY'n›n 31 ve
33. maddelerinin uygulanmas›na, 36. madde gere¤ince uyuflturucunun
zoral›m›na, emanette bulunan para, mark, cep telefonu ve sim kart›n›n
karar kesinleflti¤inde kendisine iadesine, 260.000.000 lira yarg›lama
giderinin Naip'ten al›narak Hazine'ye gelir kayd›na iliflkin (... ‹kinci
A¤›r Ceza Mahkemesinden verilen 17.10.2002 gün ve 206-262 say›l›
hüküm temyiz incelemesi sonunda Yarg›tay Onuncu Ceza Dairesince

MMaahhkkuummiiyyeett hhüükkmmüünnddee ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaarrgg››--
llaammaass››nnddaa yyeennii yyaassaann››nn lleehhee ssoonnuuçç ddoo--
¤¤uurrdduu¤¤uu ssaappttaanndd››¤¤››nnddaa,, ssoonnrraakkii yyaassaayyaa
ggöörree uuyygguullaammaa yyaapp››llmmaass››;; aakkssii ssaappttaanndd››--
¤¤››nnddaa iissee öönncceekkii hhüükküümmddee ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ee yyeerr
oollmmaadd››¤¤››nnaa,, bbaaflflkkaa bbiirr ddeeyyiiflflllee uuyyaarrllaammaa
ddaavvaass››nn››nn rreeddddiinnee kkaarraarr vveerriillmmeessii ggeerreekkiirr

YYAARRGGIITTAAYY
CCEEZZAA GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass :: 2005/10-127
KKaarraarr :: 2006/2
TTaarriihh :: 24.01.2006
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26.05.2003 gün ve 1552-12624 say› ile a¤›r para cezas› miktar›
189.815.000 lira olarak düzeltilmek suretiyle onanarak kesinleflmifltir.

5237 say›l› Türk Ceza Yasas›'n›n yürürlü¤e girmesinden sonra Ye-
rel Mahkeme evrak üzerinde yapt›¤› inceleme sonucunda 25.07.2005
gün ve 206-166 say›l› ek karar ile; “5237 ve 765 say›l› Türk Ceza Ya-
salar›ndaki düzenlemeler uyuflturucu madde ticareti suçu yönünden
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bunlardan 5237 say›l› Yasa hükümlerinin uygula-
mada hükümlü lehine sonuç vermifltir.” gerekçesiyle, Naip'in uyufltu-
rucu maddelerden eroini bireysel olarak satmak suçundan 5237 say›l›
Yasan›n 188/3-4 madde ve f›kralar› gere¤ince 7 y›l 6 ay hapis ve 900
YTL adli para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, 5237 say›l› Yasan›n 53/1.
maddesinde say›lan yasal haklar›ndan cezan›n infaz› süresince yoksun
b›rak›lmas›na, karar vermifltir.

Hükümlünün temyizi üzerine bu ek karar Yarg›tay Onuncu Ceza
Dairesince 23.11.2005 gün ve 9864-16949 say› ile; 

“1- 5271 say›l› CMK'n›n 232/2-c maddesi uyar›nca kararda suçun
ifllendi¤i yer ve zaman diliminin gösterilmemesi,

2- 08.07.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren 5377 say›l› Kanunun 7. maddesi ile 5237 say›l› TCK'n›n 61.
maddesine eklenen 8. f›kra uyar›nca; adli para cezas› hesaplan›rken ta-
yin olunan temel gün üzerinden bireysellefltirmeye yönelik art›r›m ve
indirimler yap›larak, sonuç gün ile kiflinin bir gün karfl›l›¤› ödeyebile-
ce¤i, 52/2. madde gere¤ince belirlenecek miktar›n çarp›lmas› suretiyle
bulunmas› gerekti¤i gözetilmeden, temel gün adli para cezas›na çevril-
mek suretiyle para cezas› tayini.

3- Ek karar ile Önceki hüküm geçerlili¤ini yitirdi¤i halde, müsade-
re, iade, mahkeme masraf› gibi di¤er hususlar yönünden bir karar ve-
rilmemesi” isabetsizli¤inden bozulmufltur,

Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› ise 02.01.2006 gün ve 158401 say› ile;

“1 - Kesinleflmifl hükümlerde lehe yasa uygulamas› yapmak hükmü
veren mahkemeye s›n›rl› bir yarg›lama ve uyarlama yapma yetkisi ver-
mektedir. Bu kapsamdaki uyarlamalarla, ilk hükmü veren mahkeme;
sonradan yürürlü¤e giren lehteki yasan›n sa¤lad›¤› olanakla s›n›rl› ola-
rak kesinleflmifl ilk hükmü de¤ifltirebilecektir. Dolay›s›yla, yeni yasa-
n›n lehe olmamas› halinde eski hüküm korunacak, hükümde de¤ifliklik
yap›lmayacakt›r.
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Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi kesinleflmifl hüküm-
lerde müsadere, iade, mahkeme masraf› gibi di¤er hususlar yeni yasa
yürürlü¤e girmeden önce infaz edilmifl olabilir. Kesinleflmifl hükümler-
de iade, müsadere gibi hususlar›n öncelikle infaz edildi¤i bilinmekte-
dir, iade veya müsaderesine karar verilmifl ve infaz edilmifl bir husus
uyarlama s›ras›nda yeniden bir karar verilmesi ya da tahsil edilmifl bir
mahkeme masraf›n›n hükümlüden yeniden istenmesi, yerine getirilme-
si mümkün olmayan gereksiz bir ifllem olacakt›r.

2- 5252 say›l› Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli
Hakk›nda Kanunun 9/1. maddesi uyar›nca “1 Haziran 2005 tarihinden
önce kesinleflmifl hükümlerle ilgili olarak TCK. nin lehe olan hüküm-
lerinin derhal uygulanabilece¤i hallerde duruflma yap›lmaks›z›n da ka-
rar verilebilir.” Duruflma yap›lmaks›z›n karar verilebilecek bu haller;
eylemin, tart›flmas›z olarak suç olmaktan ç›kar›lmas›, ceza sorumlulu-
¤unun kald›r›lmas› veya belirlenen cezan›n bir de¤erlendirme ve tak-
dir gerektirmemesi gibi hallerdir.

Lehe yasa belirlemesinde inceleme, araflt›rma, kan›t tart›flmas› ve
takdir hakk›n›n kullan›lmas›n› gerektiren bir hal var ise; hükmü veren
mahkemece duruflma aç›larak yarg›lama sonucunda bir karar verilme-
lidir.

Ancak Yerel Mahkemece, 5237 say›l› TCK. 52/1-2. maddelerinde
belirlenen birim gün say›s› ile bir gün karfl›l›¤› takdir edilmesi gereken
adli para cezas› miktar›n›n tayininde, yasada gösterilen alt s›n›rdan
uzaklafl›larak takdir hakk›n›n kullan›ld›¤› gibi kurulan yeni hüküm ile
önceki hükmün zat ve mahiyetinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Bu nitelikte
kararlar›n duruflma aç›larak verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, yerel mahkemece duruflma yap›lmaks›z›n yeni bir ka-
rar verilmesi yasaya ayk›r› görülmüfltür.” görüflü ile itiraz yasa yoluna
baflvurarak, Özel Daire bozma karar›n›n (3) numaral› bendinde göste-
rilen bozma nedeninin karardan ç›kart›lmas›n›, ayr›ca duruflma aç›la-
rak verilmesi gereken Yerel Mahkeme ek karar›n›n evrak üzerinde ya-
p›lan inceleme sonunda verilmesinden dolay› da bozulmas›n› istemifl-
tir.

Dosya Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›na gönderilmekle Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu'nca okundu, gere¤i konuflulup düflünüldü.

‹ncelenen olayda; kesinleflmifl mahkumiyet hükmünde, Naip'in ti-



cari amaçla eroin bulundurma suçundan dolay› 765 say›l› TCY'n›n
403/5-6. maddeleri uyar›nca 8 y›l a¤›r hapis ve 189.815.000 lira a¤›r
para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, hakk›nda TCY'n›n 31 ve 33. mad-
delerinin uygulanmas›na, uyuflturucu maddenin zoral›m›na, emanette
kay›tl› para, mark, cep telefonu ve sim kart›n›n karar kesinleflti¤inde
kendisine iadesine, 260.000.000 lira yarg›lama giderinin Naip'ten al›-
narak Hazine'ye gelir kayd›na karar verilmifltir.

Hükmün infaz› s›ras›nda evrak üzerinde inceleme yapan Yerel
Mahkeme, sonradan yürürlü¤e giren 5237 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n
uygulamada daha lehe sonuç do¤urdu¤unu kabul ederek, “lehe yasan›n
geçmifle yürürlü olmas›” ilkesinden hareketle verdi¤i bir ek karar ile;
Naip'in uyuflturucu maddelerden eroini bireysel olarak satmak suçun-
dan 5237 say›l› Yasan›n 188/3-4 madde ve f›kralar› gere¤ince 7 y›l 6
ay hapis ve 900 YTL adli para cezas› ile cezaland›rmas›na, 5237 say›-
l› Yasan›n 53/1. maddesinde say›lan yasal haklar›ndan cezan›n infaz›
süresince yoksun b›rak›lmas›na, karar vermifltir.

Hükümlü taraf›ndan temyiz edilen bu hüküm Özel Dairece; sapta-
nan ve bozma ilam›nda belirtilen di¤er iki hukuka ayk›r›l›¤›n yan› s›-
ra, mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas› sonunda verilen ka-
rarda, müsadere, iade, yarg›lama masraf› gibi di¤er hususlar yönünden
bir karar verilmemesi isabetsizli¤inden de bozulmufltur.

“Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› ise, uyarlama yarg›lamas› sonunda veri-
len ek kararda müsadere, iade ve yarg›lama giderleri hususunda bir ka-
rar verilmesine yer olmad›¤›m, ayr›ca Yerel Mahkemenin yeni yasaya
göre yapt›¤› uygulamada gerek temel gün say›s›n› gerekse bir gün kar-
fl›l›¤› uygulanacak adli para cezas› miktar›n› saptarken, takdirini yasa-
da öngörülen alt s›n›r›n üzerine ç›kmak suretiyle kullanmas› karfl›s›n-
da, böyle bir karar›n evrak üzerinde gerçeklefltirilen inceleme ile de¤il
ancak duruflma aç›larak yap›lacak yarg›lamada verilebilece¤ini belirte-
rek itiraz yasa yoluna baflvurmufltur.

“Görüldü¤ü gibi Özel Daire ile Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤› aras›ndaki
uyuflmazl›k;

1) Mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas›nda, daha lehe so-
nuç do¤urdu¤u saptanan sonraki yasa hükümleri do¤rultusunda yeni-
den hüküm kuruldu¤unda, ayn› zamanda müsadere, iade ve mahkeme
masraf› gibi di¤er hususlarda da bir karar verilmesi gerekip gerekme-
di¤i,
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2) Somut olayda mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas›n›n
evrak üzerinde mi yoksa duruflma aç›larak m› yap›lmas› gerekti¤i nok-
talar›nda toplanmaktad›r.

Uyuflmazl›k konusu hususlar s›ras›yla incelenecek olursa;

1) Ceza Kanunlar›n›n zaman bak›m›ndan uygulanmas›na iliflkin ku-
rallar, halen yürürlükten kalkm›fl bulunan 765 say›l› Türk Ceza Yasas›-
n›n 2. maddesi ile 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunan
5237 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n 7. maddesinde benzer biçimde düzen-
lenmifltir. Bunlardan 5237 say›l› Yasan›n 7. maddesinin 2. f›kras›na gö-
re; “suçun ifllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yü-
rürlü¤e giren kanunlar›n hükümleri farkl› ise, failin lehine olan kanun
uygulan›r ve infaz olunur.” Bu prensibe göre; sonradan yürürlü¤e gi-
ren yasan›n, bir fiili suç olmaktan ç›karmas›, suçun unsurlar›nda, sair
cezaland›r›labilme flartlar›nda, bu suçtan dolay› mahkumiyetin kanuni
neticelerinde, cezas›nda ve hatta güvenlik tedbirlerinde de¤ifliklik yap-
mas› ve bu de¤iflikli¤in failin lehine sonuç vermesi durumunda, yürür-
lü¤e girdi¤i tarihten önce ifllenen suçlar hakk›nda da uygulanmas› ge-
rekecektir. Bu de¤ifliklik, kesinleflmifl ancak infaz› tamamlanmam›fl
hükümler bak›m›ndan da etkilidir. Hemen belirtilmelidir ki, sonradan
yürürlü¤e giren yasan›n önceki suç bak›m›ndan do¤urdu¤u lehe sonuç
bir mahkeme karar› ile saptanmal›d›r. Hiç kuflkusuz bu belirleme, ister
evrak üzerinde inceleme suretiyle yap›ls›n, ister duruflma aç›larak ger-
çeklefltirilsin, her halde bir davay› ve yarg›lama faaliyetini gerekli k›-
lar. 5252 say›l› Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli
Hakk›nda Yasan›n 9. maddesinin 3. f›kras›nda öngörülen yönteme gö-
re, lehe olan hüküm; “Önceki ve sonraki kanunlar›n ilgili bütün hü-
kümleri olaya uygulanarak ortaya ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle karfl›-
laflt›r›lmas› suretiyle belirlenecektir.” Ö¤retide ve yarg›sal kararlarda,
“mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas›” veya k›saca “uyarla-
ma yarg›lamas›” olarak adland›r›lan bu yarg›laman›n konusu. Önceki
kesinleflmifl hükümde suç oluflturdu¤u saptanan olaydan ibarettir.
Amac› ise, 5252 say›l› Yasan›n 9. maddesinin 4. f›kras›nda belirtildi¤i
üzere; “... lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanmas›...” ile s›n›rl›d›r.

Mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas›nda yeni yasan›n le-
he sonuç do¤urdu¤u saptand›¤›nda, sonraki yasaya göre uygulama ya-
p›lmasa aksi saptand›¤›nda ise önceki hükümde de¤iflikli¤e yer olma-
d›¤›na, baflka bir deyiflle uyarlama davas›n›n reddine karar verilmesi



gerekir. Mahkeme, ulaflt›¤› sonuca göre, beraat, ceza verilmesine yer
olmad›¤›, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davan›n red-
di ve davan›n düflmesi kararlar›ndan birine hükmedecektir. Dikkat
edilmelidir ki, say›lan kararlar›n tümü bir hüküm çeflididir; uyarlama
davas›n›n reddi hariç, bu yeni hüküm usulünce kesinleflti¤inde, önceki
hükmü ortadan kald›racak ve gerekti¤inde infaza konu olabilecektir. O
halde, s›n›rl› amaçla ve istisnai olarak baflvurulsa da bu Yasas›na göre
hüküm f›kras›nda bulunmas› zorunlu unsurlar› tafl›mas›, bünyesinde
noksan husus b›rakmamas› ve infaz s›ras›nda kar›fl›kl›¤a meydan ver-
memesi gerekir.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n 141. maddesine
göre; “Bütün mahkemelerin her türlü kararlar› gerekçeli olarak yaz›l-
mal›d›r.” Kuflkusuz bu zorunluluk, uyarlama yarg›lamas› sonunda ve-
rilen kararlar bak›m›ndan da geçerlidir. Ancak bu yarg›laman›n amac›,
kesinleflmifl hükümde suç oldu¤u saptanan olaya iliflkin lehe hükmün
belirlenmesi ve uygulanmas› ile s›n›rl› oldu¤undan, yeniden bir olay
yarg›lamas› yap›lmas›n› gerektiren ayr›ks› durumlar d›fl›nda, önceki
yarg›lamada iddia ve savunma olarak ileri sürülen görüfller ile delille-
rin tart›fl›lmas› ve de¤erlendirilmesine gerek bulunmamaktad›r. Buna
mukabil sonradan yürürlü¤e giren yasaya göre kurulacak mahkumiyet
hükmünün gerekçesinde. 5271 say›l› Ceza Yarg›lamas› Yasas›n›n 230.
maddesine uygun olarak, suç oluflturdu¤u kabul edilen eylemin göste-
rilmesi, bunun nitelendirmesinin yap›lmas›, Ceza Yasas›nda görülen
s›ra ve esaslara göre cezan›n ve ayr›ca  cezaya mahkumiyet yerine ve-
ya yan› s›ra uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi, cezan›n er-
telenmesine,  hapis cezas›n›n adli para cezas›na veya tedbirlerden biri-
ne çevrilmesine ya da ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmas›na veya
bu hususlara iliflkin istemlerin kabul veya reddine dair dayanaklar›n
gösterilmesi zorunludur.

Bir güvenlik tedbiri olarak eflya müsaderesi ise, 5237 say›l› Türk
Ceza Yasas›'n›n 54. maddesinde düzenlenmifltir. An›lan maddenin bi-
rinci f›kras›nda; “iyi niyetli üçüncü kiflilere ait olmamak kofluluyla, ka-
s›tl› bir suçun ifllenmesinde kullan›lan veya suçun ifllenmesine tahsis
edilen ya da suçtan meydana gelen eflyan›n müsaderesine hükmoluna-
ca¤›” belirtilmifl, üçüncü f›kras›nda da, “suçta kullan›lan eflyan›n mü-
sadere edilmesinin ifllenen suça nazaran daha a¤›r sonuçlar do¤uraca-
¤› ve bu nedenle hakkaniyete ayk›r› olaca¤› anlafl›ld›¤›nda, müsadere-
ye hükmedilmeyebilece¤i” ifade edilmek suretiyle, 765 say›l› Türk Ce-
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za Yasas›nda bulunmayan bir düzenlemeye yer vermifltir. Müsadere
için, suç sabit olmal› ve 5271 say›l› CYY'n›n 223/1. maddesi uyar›nca
hüküm niteli¤inde bir karar verilmelidir. Ayr›ca, “lehe yasan›n geçmi-
fle yürürlü olmas›” ilkesi, güvenlik tedbirleri bak›m›ndan da geçerli bir
kurald›r. Bu bak›mdan, sonraki yasan›n sadece müsadereye iliflkin dü-
zenlemeyi de¤ifltirmesi halinde dahi, önceki ve sonraki yasalarda mev-
cut düzenlemelerin karfl›laflt›r›lmas› zorunlulu¤u do¤acakt›r. Öte yan-
dan uyarlama yarg›lamas›na hakim olan ilkeler, güvenlik tedbirlerine
iliflkin olanlar da dahil olmak üzere, önceki ve sonraki yasalar›n ilgili
tüm hükümlerinin birbirine kar›flt›r›lmaks›z›n ayr› ayr› uygulanmas›
suretiyle belirlenecek sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas›n›, yeni yasan›n lehe
sonuç do¤urdu¤unun saptanmas› halinde bu düzenlemenin bir bütün
olarak olaya uygulanmas›n› ve yarg›lama konusu suç yönünden var›la-
cak hukuki sonuca göre suç eflyas›nm müsaderesi veya iadesi ile yar-
g›lama giderleri gibi hususlar›n da karar alt›na al›nmas›n› gerektirecek-
tir. Bu uygulama sonucunda, sadece cezan›n yeni yasaya göre belirlen-
mesi ile yetinilip suç eflyas› ve yarg›lama giderleri hakk›nca bir karar
verilmemesi hükümde eksiklik niteli¤inde oldu¤u gibi, bu hususlarda
kesinleflmifl önceki hükme at›f yapmak da hatal› bir uygulama olacak-
t›r. Zira önceki mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yapan yeni hüküm
usulüne uygun biçimde kesinleflti¤inde, öncekinin infaza dayanak tu-
tulacak hüküm bölümü ortadan kalkacak, böylece geçerlili¤i sona eren
önceki hükmün, flayet bu aflamaya kadar infaz edilmemiflse müsadere
ve yarg›lama giderlerine iliflkin bölümünün de uygulama yetene¤i kal-
mayacak, infaz s›ras›nda infaz ifllemleriyle sorumlu birimlerin sadece
ve yaln›z uyarlama hükmünün hüküm f›kras›yla yetinerek ifllemlerini
yürütmeleri gerekecektir.

Bu nedenle, esasen sadece hükmün kesinleflmesinden önceki yarg›-
lama giderlerinden sorumlu bulunan ve CMK'n›n 325/2. maddesinde
öngörülen “hakkaniyet” ölçütünün bir gere¤i olarak, s›n›rl›, istisnai ve
zorunlu bir yarg›lama faaliyeti olan mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik
yarg›lamas› s›ras›nda yap›lan yarg›lama giderlerinden sorumlu tutula-
mayacak olan hükümlüden kesinleflme öncesindeki yarg›lama giderle-
rinin tahsil edilebilmesi bak›m›ndan, uyarlama yarg›lamas›nda verilen
yeni kararda bu sorumlulu¤unun saptanmas› ve kesinleflen önceki hü-
kümdeki yarg›lama giderlerinin infazda do¤abilecek kuflku ve durak-
samalar› gidermek üzere uyarlama hükmünde de aynen gösterilmesi
gerekmektedir.



Öte yandan somut olayda, 5237 say›l› Yasan›n hükümlü lehine so-
nuç do¤urdu¤u kabul edilip yeni bir uygulama yap›lm›flt›r. Bu durum-
da, eflya müsaderesi hususu da, esasen bir bütün halinde olaya uygu-
lanmas› gereken 5237 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n 54. maddesine göre
karara ba¤lanmal›d›r. Oysa kesinleflmifl hükümdeki müsadere karar›
765 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n 36. maddesine göre verilmifltir. Dola-
y›s›yla, müsadere hususunun yeni hükümde ayr›ca karara ba¤lanmay›p
Önceki hükme at›fla yetinilmesi, önceki ve sonraki yasalar›n karfl›lafl-
t›r›lmas›nda “karma uygulama yap›lamayaca¤›” yolundaki temel ilke-
ye ayk›r›l›k oluflturacakt›r.

O halde, Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n›n, kesinleflmifl mahkumiyet hük-
münde de¤ifliklik yarg›lamas› sonucunda kurulan yeni mahkumiyet ka-
rar›nda suç eflyas›n›n müsaderesi ve iadesi ile yarg›lama giderlerine
iliflkin hususlar›n ayr›ca hükme ba¤lanmas›na gerek bulunmad›¤› yo-
lundaki itiraz›n›n reddine karar verilmelidir.

Ço¤unluk görüflüne kat›lmayan bir k›s›m Kurul Üyesi ise; Yarg›tay
C. Baflsavc›l›¤› itiraz›n›n hakl› nedenlere dayand›¤›n› ileri sürerek ka-
bulü gerekti¤i yolunda oy kullanm›fllard›r.

2) Ayr›nt›lar› Ceza Genel Kurulu'nun 27.12.2005 gün ve 162-173
say›l› karar›nda belirtildi¤i üzere, 5252 say›l› Türk Ceza Kanununun
Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Yasan›n “Lehe olan hükümle-
rin uygulanmas›nda usul” bafll›kl› 9. maddesinin 1. fikras›;

A) Sadece 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleflmifl mahkumi-
yet hükümlerinde ve

B) Münhas›ran 765 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n yürürlükten kalkma-
s›, yerine 5237 say›l› Türk Ceza Yasas›n›n yürürlü¤e girmesi nedeniy-
le hükümde bir de¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤inde uygulanabilecektir.

Bu yarg› gerçeklefltirilirken, herhangi bir inceleme ve araflt›rma ya-
pilmasi, kan›t toplanmas› veya takdir hakk›n›n öncekinden farkl› bi-
çimde ve yasada öngörülen alt s›n›r›n üzerinde ceza tayin edilerek kul-
lan›lmas› söz konusu ise ya da cezan›n kiflisellefltirilmesine iliflkin bir
hükmün uygulanmas› olana¤› sonraki yasa ile do¤muflsa, yasa koyucu-
nun “derhal uygulanabilirlik” kavram›yla amaçlad›¤›n›n d›fl›nda kalan
bu hallerde yarg›laman›n duruflmal› yap›lmas› zorunludur. Ancak, bun-
lar d›fl›ndaki hallerde “derhal uygulanabilirlik”ten söz etmek ve evrak
üzerinde inceleme yap›larak karar vermek olanakl› hale girebilecektir.
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Somut olayda; para cezas› belirlenirken gün miktar› afla¤› s›n›r›n
üzerinde saptand›¤› gibi bir gün karfl›l›¤› hükmolunacak adli para ce-
zas› da üst s›n›rdan belirlenmifltir. O halde, yarg›c›n takdir hakk›n› kul-
lanmasi sürecine di¤er sürelerin de görüflleriyle ve gerekti¤inde görüfl-
lerim konuyla s›n›rl› biçimde do¤rulayacak kan›tlar› sunarak katk›da
bulunmalar›n› sa¤lamak bak›m›ndan uyarlama yarg›lamas›n›n durufl-
ma aç›larak yap›lmas› gereklidir. Bu itibarla Yarg›tay C. Baflsavc›l›-
¤›mn bu hususa iliflen itiraz› da isabetli bulundu¤undan. Özel Daire ila-
m›nda belirtilen nedenler d›fl›nda Yerel Mahkeme hükmünün bu ne-
denden dolay› da bozulmas›na karar verilmelidir.

SSOONNUUÇÇ

1- Yarg›tay C. Baflavc›l›¤›n›n, kesinleflmifl mahkumiyet hükmünde
de¤ifliklik yarg›lamas› sonucunda verilen yeni mahkumiyet karar›nda
suç eflyas›n›n müsaderesi ve iadesi ile yarg›lama giderlerine iliflkin hu-
suslar›n ayr›ca hükümde gösterilmesine gerek bulunmad›¤›na yöner-
ler itiraz›n›n (REDD‹NE),

2- Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n›n yarg›lama yöntemine iliflkin itiraz›-
n›n (KABULÜNE),

Yerel Mahkeme hükmünün Özel Daire bozma ilam›nda gösterilen
nedenlere ek olarak, mahkumiyet hükmünde de¤ifliklik yarg›lamas›n›n
duruflma aç›larak yap›lmas› gerekti¤i halde evrak üzerinde inceleme
yap›larak hüküm kurulmas› isabetsizli¤inden de (BOZULMASINA),

3- Dosyan›n mahalline gönderilmek üzere Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›-
na tevdiine,

Di¤er itirazlar yönünden 31.01.2006 günlü birinci müzakerede,
yarg›lama giderine yönelik itiraz yönünden birinci müzakerede gerek-
li oy ço¤unlu¤una ulafl›lamamas› nedeniyle bu yönden 07.02.2006 gü-
nü gerçeklefltirilen ikinci müzakerede, (1) nolu karar bak›m›ndan oy-
çoklu¤u (2) nolu karar yönünden ise oybirli¤i ile karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: ‹‹flfl kkaazzaass››nn››nn mmeeyyddaannaa ggeellddii--
¤¤ii 11999911 yy››ll››nnddaa ttüümm ssaa¤¤ll››kk kkoonnttrroollllee--
rriinn KKuurruumm HHaassttaanneessiinnddee yyaapp››llmm››flfl
oollmmaass›› vvee ssaa¤¤ll››kk rraappoorrllaarr››nn››nn ddaa
aann››llaann hhaassttaanneeccee ddüüzzeennlleennmmeessiinnee
kkaarrflfl››nn.. KKuurruumm ttaarraaff››nnddaann ssiiggoorrttaall››--
yyaa ssüürreekkllii iiflfl ggöörreemmeezzlliikk ggeelliirrii bbaa¤¤--

llaannmmaadd››¤¤››,, 22000022 yy››ll››nnaa ggeelliinnddii¤¤iinnddee,, bbeennzzeerr oollmmaakkllaa bbeerraabbeerr ffaarrkk--
ll›› iiççeerriikktteekkii ttaann›› uuyyaarr››nnccaa,, yyüükksseekk ssaayy››llaabbiilleecceekk ggüüçç kkaayy››pp oorraann›› iillee
ssüürreekkllii iiflfl ggöörreemmeezzlliikk ggeelliirrii bbaa¤¤llaannmm››flfl oollmmaass›› kkaarrflfl››ss››nnddaa,, ddaavvaall››nn››nn
iittiirraazz››nn››nn 550066 ssaayy››ll›› KKaannuunnuunn 110099.. mmaaddddeessii uuyyaarr››nnccaa eellee aall››nnaarraakk,,
dduurruummuunn öönncceelliikkllee SSoossyyaall SSiiggoorrttaa YYüükksseekk SSaa¤¤ll››kk KKuurruulluunnddaann aall--
dd››rr››llaaccaakk rraappoorr iillee ççöözzüümmlleennmmeessiinnddee zzoorruunnlluulluukk bbuulluunnmmaakkttaa
oolluupp,, ddaavvaall››nn››nn bbuu yyöönnddeekkii iittiirraazz››nn››nn ddiikkkkaattee aall››nnmmaammaass›› iissaabbeett--
ssiizzddiirr.. 

Taraflar aras›ndaki "rücuen alacak" davas›ndan dolay› yap›lan yar-
g›lama sonunda; Trabzon ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne dair ve-
rilen 13.7.2004 gün ve 2002/428 Esas-2004/269 Karar say›l› karar›n
incelenmesi taraflar vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 10.
Hukuk Dairesinin 22.11.2004 gün ve 2004/9356 Esas-10666 Karar sa-
y›l› ilam› ile,

(...1-Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤›
gerektirici sebeplere göre, davac› Sosyal Sigortalar Kurumu Avukat›-
n›n temyiz itirazlann›n reddi gerekir.

2- Daval› Avukat›n›n temyiz itirazlar› yönünden;
Daval› iflveren vekili, yan›t dilekçesinde ve yarg›lama sürecinin

sonraki aflamalar›ndaki beyanlar›nda, 19.08.1991 tarihindeki ifl kaza-
s› sonucu sürekli ifl göremezlik durumuna giren sigortal›n›n, ifl kazas›-
n›n üzerinden 11 y›ldan fazla bir zaman geçtikten sonra tespit edilen
sürekli ifl göremezlik ile iflyerlerinde meydana gelen ifl kazas› aras›nda

SSüürreekkllii ‹‹flflggöörreemmeezzlliikk HHaallii,, KKooflfluullllaarr›› OOlluuflflmmuuflfl
iissee GGeeççiiccii ‹‹flfl GGöörreemmeezzlliikk HHaalliinnddeenn SSoonnrraakkii
DDeevvrreeyyii OOlluuflflttuurruurr

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass :: 2005/10-577
KKaarraarr :: 2005/630
TTaarriihh :: 16.11.2005
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illiyet ba¤› bulunmad›¤›n› ileri sürmesi karfl›s›nda, daval› iflveren ve-
kilini'n bu savunmalar› do¤rultusunda, 506 say›l› Yasan›n 109. madde-
sinde öngörülen prosedür do¤rultusunda inceleme yap›larak, sigorta-
l›n›n tedavisine ve sürekli ifl göremezlik kayb› tespitine iliflkin dosyalar
tüm içerikleriyle getirtilip, 19.08.1991 tarihinde daval› iflyerinde da-
vac›n›n geçirdi¤i kaza ile SSK Trabzon Bölge Hastanesi Sa¤l›k Kuru-
lunun 06.03.2002 tarihli raporuna istinaden tespit edilen sürekli ifl gö-
remezlik kayb› aras›nda illiyet ba¤›n›n tespiti için öncelikle Sosyal Si-
gorta Yüksek Sa¤l›k Kurulundan rapor al›nmas›, an›lan kurul taraf›n-
dan verilen raporun davac› Kurum aç›s›ndan ba¤lay›c› olmas›na kar-
fl›n daval› iflverenin bu rapora da itiraz hakk›n›n bulundu¤u gözetile-
rek, itiraz› halinde Adli T›p Kurumu veya t›p fakültelerinin konuya ilifl-
kin anabilim dal› uzmanlar›ndan oluflturulan kurullardan rapor al›n-
mak suretiyle, sigortal›n›n sürekli ifl göremezlik kayb› ile u¤rad›¤› ifl
kazas› aras›ndaki illiyet ba¤›n›n ve oran›n›n kesin biçimde belirlenme-
si gerekti¤inin gözetilmemifl olmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma
nedenidir.

O halde, daval› flirket vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar› kabul edilmeli ve karar bozulmal›d›r...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden ya-
p›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Daval› vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra
gere¤i görüflüldü:

AA-- DDaavvaacc››nn››nn iisstteemmiinniinn öözzeettii;; Dava, ifl kazas› nedeniyle oluflan
meslekte kazanma gücü kayb› nedeniyle sigortal›ya ba¤lanan sürekli ifl
göremezlik geliri peflin de¤erinin daval› iflverenden rücuan tahsili iste-
mine iliflkindir.

BB-- DDaavvaall››nn››nn yyaann››tt››nn››nn öözzeettii;; ‹fl kazas›n›n üzerinden 10 y›ldan faz-
la zaman geçtikten sonra ileri sürülen meslekte kazanma gücü kayb› ile
daval› iflyerinde geçirilen ifl kazas› aras›nda illiyet ba¤›n›n bulunmad›-
¤› savunulmaktad›r.

CC-- YYeerreell MMaahhkkeemmeenniinn KKaarraarr››nn››nn ÖÖzzeettii;; Daval› iflverenin ifl kaza-
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s›n›n oluflumunda % 60 oran›nda kusurlu bulundu¤u, zararland›r›c›
olay nedeniyle sigortal› da % 45 oran›nda sürekli ifl göremezli¤in olufl-
tu¤unun kabulü ile tavan zarar miktar› tespit ettirilerek, istemin kabu-
lüne karar verilmifltir.

DD-- TTeemmyyiizz EEvvrreessii BBoozzmmaa vvee DDiirreennmmee;; Taraflar vekilinin karar›
temyizi üzerine, Yüksek Özel Dairece, yukar›da, bafll›kta yaz›l› gerek-
çeler ile hüküm bozulmufl, yerel mahkemece, daval› vekilinin, sigorta-
l›n›n maluliyeti ile aradan zaman geçmesi nedeniyle geçirdi¤i ifl kaza-
s› aras›nda irtibat bulunmad›¤› yolundaki savunmas›n›n hiçbir delile
dayanmad›¤›, daval› taraf›n soyut iddias›na karfl›l›k, dosya içerisinde
sigortal›n›n geçirdi¤i ifl kazas› ile maluliyeti aras›ndaki ba¤lant›y› tes-
pit eden ve aksi baflka bir delille ispat edilemeyen sa¤l›k kurulufllar›n›n
raporlar›n›n bulundu¤u, raporlara ra¤men ifl kazas› ile gerçekleflen
meslekte kazanma güç kayb› aras›nda illiyet rab›tas›n›n tespiti için ye-
niden sa¤l›k kurulufllar›ndan rapor al›nmas›n›n davan›n uzamas›na ne-
den olaca¤› belirtilerek direnme karar› verilmifltir.

EE-- MMaaddddii OOllaayy:: Sigortal› Selahattin Türkmen, 19.8.1991 tarihinde
Trabzon Liman ‹flletmesinde geçici iflçi statüsünde çal›flmakta iken, bir
geminin ambar›ndan ç›kar›lmak istenen çuvallar›n bir k›sm›n›n vincin
sapan›ndan kurtularak üzerine düflmesi nedeniyle SSK Trabzon Hasta-
nesi'nde tedavi alt›na al›nd›¤›, 23.8.1991, 13.9.1991 ve 16.10.1991 ta-
rihli sa¤l›k raporlar› ile sigortal›n›n (sol kalçada luxation) tan›s›yla 4
günü hastanede yatarak olmak üzere tedavisi yap›ld›¤›, sonras›nda s›-
ras›yla 3 hafta, l ay ve 2 hafta sonunda çal›fl›r- kayd› ile istirahat›na ka-
rar verildi¤i, sigortal›n›n 1991-2001 y›llar› (dahil) aras›nda an›lan iflye-
rinde mevsimlik çal›flmas›na devam etti¤i, 2002 y›l›nda davac› Kuru-
ma baflvurarak, “hastal›¤›n›n nüksetti¤ini, yürüme güçlü¤ünün bafllad›-
¤›n›” belirtmesi üzerine düzenlenen 27.2.2002 günlü sigorta müfettifl
raporunda; (1991 y›l›nda geçirdi¤i kazan›n ifl kazas› oldu¤u) saptama-
s› üzerine, SSK Trabzon Hastanesi'nde tedavi alt›na al›narak, verilen
heyet raporunda belirtildi¤i üzere (sol kalçada posttravmatik osteoart-
rit) tan›s›yla sol kalças›na total kalça protezi uyguland›¤›, 31.7.2002
(uygun bulma) tarihli gelir ba¤lama karar› ile an›lan sigortal›ya
30.10.1991 tarihinden geçerli olmak üzere % 45 sürekli ifl göremezlik
oran› dikkate al›narak ifl kazas› ve meslek hastal›klar› sigortas› kolun-
dan gelir ba¤land›¤›, ba¤lanan gelirlerin peflin de¤erlerinin tahsili ama-
c›yla eldeki bu davan›n aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

FF-- GGeerreekkççee;; ‹fl kazas› sonras›nda bedensel bütünlü¤ü ihlal edilen
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sigortal›n›n bu durumu, mesle¤ini tam ve gere¤i gibi yürütmesine en-
gel olaca¤› veya zorlaflt›raca¤› için meslekte kazand›rma gücü kayb›n-
dan söz edilir. ‹fl kazas› sonucu ortaya ç›kan meslekte kazanma gücü
kay›p oran› Sosyal Sigortalar Sa¤l›k ‹fllemler Tüzü¤üyle getirilen cet-
vellere göre matematiksel bir yap› içinde belirlenir. Bu yöntemle bulu-
nan güç kay›p oran› Kurum taraf›ndan sigortal›ya bildirilmektedir
(SSK. md.31).

‹fl kazas› sonucu sigortal›n›n çal›flma gücündeki azalma oran› mad-
di zarar miktar›na etki eden unsurlardan en önemlilerinden olup, ifl ka-
zas› nedeniyle zarar gören iflçinin maddi zarar›ndan, bunun do¤al so-
nucu olarak da Kurumun tavan zarar›ndan ifl göremezlik derecesiyle
orant›l› bir indirim yap›lacakt›r.

Sürekli ifl göremezlik halini düzenleyen 506 say›l› Sosyal Sigorta-
lar Kanununun 19/1. maddesi uyar›nca; ifl kazas› veya meslek hastal›-
¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalm›fl bulundu¤u
Kurumca tesbit edilen sigortal›, sürekli ifl göremezlik gelirine hak ka-
zanmakta olup, sürekli ifl göremezlik geliri, sürekli ifl göremezlik hali-
ni saptayan rapor tarihinden itibaren ba¤lanmaktad›r. Gelirin bafllang›ç
tarihi ise, hakk› do¤uran rapor tarihi olacakt›r.

506 say›l› Kanunun “Raporlar” bafll›kl› 109. maddesinde;

"Bu kanunun uygulanmas›nda:

A) Sigortal›lar›n sürekli ifl göremezlik, malullük ve erken yafllanma
hallerinin,

B) Hak sahibi kimselerin malullük durumlar›n›n,

Tesbitinde, Kurum sa¤l›k tesisleri sa¤l›k kurullar›nca verilecek ra-
porlarda belirtilen hastal›k ve ar›zalar esas tutulur.

Raporlar› yeter görülmeyen ilgililer Kurumca yeniden muayene et-
tirilebilirler. ‹lgililerin durumlann›n tesbitinde son muayene raporu
esas tutulur.

Yukar›da belirtilen raporlar üzerine, Kurumca verilen karara ilgi-
liler taraf›ndan itiraz edilirse, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Ku-
rulunca karara ba¤lan›r." 

Hükmü yer almaktad›r.

Sürekli ifl göremezlik derecesinin belirlenmesinde izlenecek yol:
506 say›l› Kanunun 109. maddesinde hükme ba¤lanm›flt›r. 28.06.1976
tarih ve 6/4 say›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda da buna ilifl-



kin ilkeler aç›klanm›flt›r. Buna göre, Kuruma ait sa¤l›k tesisleri taraf›n-
dan düzenlenen raporlara dayan›larak verilen kararlara karfl› ilgililerin,
Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kuruluna itiraz haklar› mevcuttur. Dü-
zenlenecek Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulu raporlar›na karfl›
mahkemeye baflvurma haklar›n›n bulundu¤u da an›lan Yarg›tay ‹çtiha-
d› Birlefltirme Karar›nda dile getirilmektedir.

‹flveren do¤rudan Sosyal Sigortalar Yüksek Sa¤l›k Kuruluna baflvu-
rabilece¤i gibi, Mahkemeye, uyuflmazl›¤› getirme yasal hakk›na sahip-
tir. Konu yarg› önüne geldi¤ine göre, uyuflmazl›¤›n daha k›sa sürede en
az masrafla çözümü yönünden do¤rudan mahkemece iflin sonuçland›-
r›lmas› gerekecektir.

An›lan maddenin son f›kras›nda, Kurumca verilen kararlara itiraz
edilebilir hükmü, hem rapora hem de Kurum karar›na karfl› itiraz› içer-
mektedir. Maddede geçen “ilgililer” deyiminin sigortal› ve hak sahip-
leri d›fl›nda. Kurum karar›ndan etkilenen baflka kimseler varsa, hukuki
yarar›n›n bulunmas› kofluluyla onlar› da, bu anlamda, haklar›nda rücu
davas› aç›lm›flsa, iflverenleri de kapsad›¤›ndan kuflku bulunmamakta-
d›r.

Ne var ki itiraz›n elle tutulur nitelikteki verilere dayanmas› gerek-
mektedir. Somut verilere dayanmayan, salt meslekte kazanma güç kay-
b›na itiraz edildi¤inin bildirilmesi. Medeni Kanunun 2. maddesinde
vurgulanan iyiniyet kural›na ayk›r› oldu¤u gibi, davay› uzatmaya yö-
nelik bir davran›fl olarak da görülebilir.

Somut olaya bak›ld›¤›nda, 1991 y›l›nda meydana gelen ifl kazas›
sonras›nda sigortal›n›n Sosyal Sigortalar Kurumunun sa¤l›k tesislerin-
de (sol kalça travmatik luxation tan›s›yla) tedavisinin yap›larak, istira-
hat sonras›nda çal›flabilece¤i belirtilerek taburcu edildi¤i, 10 y›l bo-
yunca daval› iflyerinde mevsimlik çal›flmas›na devam etti¤i, 2002 y›-
l›nda müracaat› üzerine (sol kalçada post travmatik osteoartrit) tan›s›y-
la yap›lan ameliyat ile (total kalça protezi) uyguland›¤›, ard›ndan % 45
sürekli ifl göremezlik oran› ile 1991 y›l›ndan geçerli olmak üzere sü-
rekli ifl göremezlik geliri ba¤land›¤›, yarg›laman›n aflamalar›nda dava-
l› idarece, ifl kazas› ile meslekte kazanma gücü kay›p oran› aras›nda il-
liyet ba¤›n›n bulunmad›¤›n›n ileri sürüldü¤ü görülmektedir. 

Öncelikle belirtilmelidir ki, sürekli ifl göremezlik hali, koflullar›
oluflmufl ise geçici ifl göremezlik halinden sonraki devreyi oluflturur.
Geçici ifl göremezlik dönemi sonunda, ifl göremezlik durumu ortadan
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kalkm›flsa, sürekli ifl göremezlik halinden söz edilemez. (SSK md.19).
Bafllang›çta ifl göremezlik derecesi % 10'un alt›nda kald›¤› için kendi-
sine gelir ba¤lanmayan sigortal›ya, ayn› olaya ba¤l› olarak, illiyet ba-
¤›da oluflmak suretiyle ortaya ç›kan veya nükseden ar›za dolay›s›yla ifl
göremezlik derecesi % 10'un üzerine ç›kt›¤›nda sürekli ifl göremezlik
geliri ba¤lanacakt›r. Yasada buna engel bir hüküm bulunmamaktad›r. 

‹flkazas›n›n meydana geldi¤i 1991 y›l›nda tüm sa¤l›k kontrollerin
Kurum Hastanesinde yap›lm›fl olmas› ve sa¤l›k raporlar›n›n da an›lan
hastanece düzenlenmesine karfl›n, Kurum taraf›ndan sigortal›ya sürek-
li ifl göremezlik geliri ba¤lanmad›¤›, 2002 y›l›na gelindi¤inde, benzer
olmakla beraber farkl› içerikteki tan› uyar›nca, yüksek say›labilecek
güç kay›p oran› ile sürekli ifl göremezlik geliri ba¤lanm›fl olmas› kar-
fl›s›nda, daval›n›n itiraz›n›n 506 say›l› Kanunun 109. maddesi uyar›nca
ele al›narak, durumun öncelikle Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kuru-
lundan ald›r›lacak rapor ile çözümlenmesinde zorunluluk bulunmakta
olup, daval›n›n bu yöndeki itiraz›n›n dikkate al›nmamas› isabetsizdir.

Kald› ki, yukar›da aç›klanan hukuki olgular karfl›s›nda, maddi zara-
r›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmas› gereken, sigortal›n›n sürekli ifl
göremezli¤e girifl tarihi ve bu tarihteki oran›n›n, sonras›nda art›fl mey-
dana gelmifl ise tarihinin bilinmesinde zorunluluk bulunmakta olup, bu
bilgilere öncelikle Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulundan al›nacak
görüfl ve raporlar ile ulafl›lmas›nda yasal zorunluluk bulunmaktad›r.

Yukar›da aç›klanan maddi ve hukuki olgular dikkate al›nd›¤›nda,
Yerel Mahkemece, ayn› yöne iflaret eden Özel Daire bozma karar›na
uyulmas› gerekirken, olaya uygun düflmeyen gerekçelerle önceki ka-
rarda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Direnme karar› bu nedenle
bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin temyiz itirazlann›n kabulü ile, direnme karar›n›n
Özel Daire bozma karar›nda ve yukar›da gösterilen nedenlerden dola-
y› HUMK.nun 429. Maddesi gere¤ince BBOOZZUULLMMAASSIINNAA, istek ha-
linde temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 16.11.2005 gününde oy-
çoklu¤u ile karar verildi. 

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU

YYaarrgg››ttaayy OOnnuurrssaall BBaaflflkkaann VVeekkiillii
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ÖÖZZEETT:: GGööççmmeenn oollaarraakk TTüürrkkii--
yyee''yyee ggeelleennlleerr,, yyuurrttdd››flfl››nnddaa ççaall››flfl--
tt››kkllaarr›› ssüürreeddee TTüürrkk vvaattaannddaaflfl›› ooll--
mmaadd››kkllaarr›› iiççiinn bboorrççllaannaammaazzllaarr..
YYeettkkiillii mmaakkaamm kkaarraarr››yyllaa TTüürrkk
vvaattaannddaaflflll››¤¤››nnaa aall››nnmmaann››nn iissee ggeeçç--
mmiiflflee eettkkiillii bbuulluunnmmaammaass›› nneeddeenniiyy--

llee,, yyuurrttdd››flfl››nnddaa ssaaddeeccee TTüürrkk vvaattaannddaaflflll››¤¤››nn›› kkaazzaanndd››kkllaarr›› ggüünnddeenn
ssoonnrraakkii ssüürreelleerrii bboorrççllaannaarraakk ddee¤¤eerrlleennddiirreebbiilliirrlleerr..

Taraflar aras›ndaki “tespit” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; Denizli ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen
17.2.2005 gün ve 2004/933 Esas - 2005/64 Karar say›l› karar›n ince-
lenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 21. Hu-
kuk Dairesinin 14.6.2005 gün ve 2005/6673-6041 say›l› ilam› ile,

(...Türk Vatandafll›¤›n› 6.4.1991 y›l›nda kazanan davac›, Bulgaris-
tan'da 8.8.1977 ile 10.7.1989 tarihleri aras›nda geçen çal›flmalar›n-
dan bir k›sm›na iliflkin olarak yapt›¤› borçlanma talebinin 3201 Say›l›
Yasa'ya göre kabul edilmesi gerekti¤inin tesbitini istemifltir.

Mahkemece ilamda belirtilen gerekçe ile iste¤in kabulüne karar ve-
rilmifl ise de; var›lan sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktad›r.

Gerçekten; iddia, savunma ve tüm dosya içeri¤ine göre; Türk soy-
lu olan davac›n›n Bulgaristan Hükümeti'nin uygulad›¤› zorunlu göç
nedeniyle 20.7.1989 tarihinde Türkiye'ye göçmen olarak geldi¤i ve
6.4.1991 y›l›nda yetkili makam›n karar› ile Türk vatandafll›¤›na al›n-
d›¤›, 24.5.2004 tarihli dilekçesiyle SSK'ya baflvurarak Türk vatandafl›
olmadan önce Bulgaristan'da geçmifl hizmetlerinden bir k›sm›n› 3201
Say›l› Yasaya göre de¤erlendirilmesi için borçlanma talebinde bulun-
du¤u, borçlanma talebinde bulunulan hizmetlerin geçti¤i dönemde

33220011 SSaayy››ll›› KKaannuunn,, TTüürrkk VVaattaannddaaflflllaarr››nn››nn,,
TTüürrkk VVaattaannddaaflfl›› OOllaarraakk YYuurrttdd››flfl››nnddaa
GGeeççeenn ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn›› BBoorrççllaannaabbiillmmeelleerriinnii
ÖÖnnggöörrmmüüflflttüürr

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass :: 2005/21-682
KKaarraarr :: 2005/618
TTaarriihh :: 06.11.2005
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Bulgaristan vatandafl› olmas› nedeniyle iste¤inin reddedildi¤i hususla-
r› tart›flmas›zd›r.

Uyuflmazl›k, davac›n›n Bulgaristan vatandafl› iken yurtd›fl›nda geç-
mifl çal›flma sürelerini 3201 Say›l› Yasa uyar›nca borçlanmas›n›n
mümkün olup olmad›¤›na, baflka bir anlat›mla borçlanma talebinde
bulunulan hizmetlerin geçti¤i dönemde Türk Vatandafl› olman›n gerek-
li mi oldu¤u veya bunun aksine sadece borçlanma talebi tarihinde
Türk Vatandafl› olmas›n›n yeterli bulunup bulunmad›¤›na iliflkin olup,
davan›n yasal dayana¤› 3201 Say›l› Kanun'un 1. ve 403 Say›l› Ka-
nun'un 10. Maddeleridir.

Yurt D›fl›nda Bulunan Türk Vatandafllar›n›n Yurt D›fl›nda Geçen Sü-
relerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›n-
daki 3201 Say›l› Yasa'n›n l. maddesinde “18 yafl›n› doldurmufl Türk
Vatandafllar›n›n yurtd›fl›nda geçen ve belgelendirilen çal›flma süreleri,
bu çal›flma süreleri aras›nda veya sonunda her birinde bir y›la kadar
olan iflsizlik süreleri ve yurt d›fl›nda ev kad›n› olarak geçen süreleri,
2'nci maddede belirtilen sosyal güvenlik kurulufllar›na prim, kesenek
ve karfl›l›k ödenmemifl olmas› ve istekleri halinde bu kanun hükümleri-
ne göre sosyal güvenlikleri bak›m›ndan de¤erlendirilir.” fieklinde hük-
me ba¤lanm›fl ve ayn› yasan›n tan›mlar bafll›kl› 2. maddesinin “c f›k-
ras›nda” sürelerin de¤erlendirilmesi kavram› “Türk Vatandafll›¤›na
haiz olanlar›n  l. madde de belirtilen sürelerinin istekleri halinde de-
¤erlendirilmesi” olarak tan›mlanm›flt›r. Türk Vatandafl› olma koflulu-
nun hangi tarihte yerine getirilirse yeterli olaca¤› hakk›nda sözü edi-
len yasada aç›k bir düzenlemeye yer verilmedi¤inden sonradan kaza-
n›lan vatandafll›¤›n geçmifle etkili (makabline flamil) olup olmad›¤› ve
hangi tarihten itibaren hüküm ifade edece¤i hususlar›n›n Türk Vatan-
dafll›k Hukuku kurallar›na göre belirlenmesi gerekti¤i aç›kt›r. Türk Va-
tandafll›k Hukukuna göre; kiflinin do¤umdan sonra ve do¤umdan bafl-
ka sebeplerle vatandafll›¤› kazanma yollar›ndan biri de yetkili maka-
m›n karar› ile Türk Vatandafll›¤›n›n kazan›lmas›d›r. Yetkili makam›n
karar› ile Türk Vatandafll›¤›n›n kazan›lmas› hali doktrinde “telsik”
olarak ifade edilmektedir. Telsikten maksat, kiflinin daha önceden va-
tandafll›k ba¤› ile ba¤l› olmad›¤› bir devletin vatandafll›¤›na kanunda
öngörülen flartlar› yerine getirmesi ve istemde bulunmas›yla yetkili
makamlarca, o devletin vatandafll›¤›na al›nmas› halini ifade eder. Mu-
haceret (göç) yoluyla gelen Türk soylu kiflilerin ‹skan Kanunlar› çer-
çevesinde Türk Vatandafll›¤›na al›nmas› ifllemleri de telsik niteli¤inde



olup, ayn› hüküm ve sonuçlar› meydana getirirler. Telsik geçmifle etki-
li de¤ildir. Türk Vatandafll›¤› telsik karar›n›n hüküm ifade etti¤i andan
itibaren kazan›lm›fl olur. Sonuç olarak bu tarihten önceki zamana alt
fiillerinde ve ifllemlerinde ilgili (Türk Vatandafll›¤›n› kazanm›fl kifli) ya-
banc› muamelesi görece¤inden, bunun sonuçlar›na katlanma duru-
mundad›r. 403 Say›l› Türk Vatandafll›k Kanunu'nun davac›n›n Türk Va-
tandafll›¤›n› kazanma yoluna göre uygulanmas› gereken 10. maddesin-
de de aç›kça Türk Vatandafll›¤›na al›nma; yetkili makam›n bu konuda-
ki karar tarihinden itibaren hüküm ifade edece¤i kural›n› içermektedir.

Yukar›da aç›klanan maddi ve hukuki olgulara göre sadece borçlan-
ma tarihinde Türk Vatandafl› olma yeterli olmay›p, borçlan›lmak iste-
nilen sürenin geçti¤i dönemde de Türk Vatandafl› olunmas›n›n gerekli
oldu¤u kuflkusuzdur. Hal böyle olunca talep konusu hizmetin geçti¤i
dönemde Türk Vatandafl› olmayan davac›n›n 3201 Say›l› Yasa'dan ya-
rarlanmas› mümkün olmad›¤›ndan mahkemece bu yön gözard› edile-
rek yaz›l› flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup, bozma ne-
denidir.

O halde, daval›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden ya-
p›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Daval› vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra
gere¤i görüflüldü;

AA-- DDaavvaacc››nn››nn iisstteemmiinniinn öözzeettii:: Dava, göç nedeniyle Türkiye'ye ge-
len davac›n›n, Bulgaristan vatandafl› olarak Bulgaristan'da geçen hiz-
met süresinin 3201 say›l› Yurt D›fl›nda Bulunan Türk Vatandafllar›n›n
Yurt D›fl›nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De-
¤erlendirilmesi Hakk›ndaki Kanun uyar›nca borçland›r›lmas› gerekti-
¤inin tespitine karar verilmesi istemine iliflkindir.

BB-- DDaavvaall››nn››nn yyaann››tt››nn››nn öözzeettii:: 3201 say›l› Kanunun sadece Türk
vatandafl› iken, yurtd›fl›nda geçen çal›flmalar›n borçlan›lmas›na olanak
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tan›d›¤›, bu nedenle de davac›n›n Bulgaristan vatandafl› oldu¤u dönem-
de geçen çal›flmalar›m borçlanamayaca¤› savunulmaktad›r.

CC-- YYeerreell MMaahhkkeemmeenniinn kkaarraarr››nn››nn öözzeettii:: 3201 say›l› Kanun uyar›n-
ca borçlan›lmas› talep edilen sürelerde Türk vatandafl› olup olmad›¤›-
na bak›lmaks›z›n, an›lan Yasan›n 4 ve 5. maddeleri çerçevesinde de-
¤erlendirilmek üzere “davac›n›n yurtd›fl› borçlanma isteminin kabulü
gerekti¤inin tespitine” karar verilmifltir.

DD-- TTeemmyyiizz eevvrreessii,, bboozzmmaa vvee ddiirreennmmee:: Daval› SSK vekilinin tem-
yizi üzerine yerel mahkeme karar› Yüksek Özel Dairece, yukar›da bafl-
l›kta yaz›l› nedenlerle bozulmufltur. Yerel mahkeme, bozma karar›n›n
ayn› durumda olan Türk vatandafllar› aras›na, yurt d›fl› borçlanmalar
bak›m›ndan eflitsizlik yarataca¤› nedenle, istemin kabulüne iliflkin ön-
ceki karar›nda direnmektedir.

EE-- MMaaddddii oollaayy:: 1989 y›l›nda yaflanan zorunlu göç dolay›s›yla Tür-
kiye'ye gelen davac›n›n, 1991 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar›yla Türk
vatandafll›¤›na kabul edildi¤i, borçlanmak istedi¤i (1977-1989 y›llar›
aras›ndaki) sürede -Türk as›ll›- Bulgaristan vatandafl›, borçlanma istem
tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› oldu¤u, Bulgaristan'da
geçen hizmetlerini 3201 say›l› Kanun uyar›nca borçlanmak yönündeki
baflvurusunun “çal›flman›n geçti¤i dönemde Türk vatandafl› olmad›¤›”
nedenle reddedilmesi üzerine eldeki bu davan›n aç›ld›¤› anlafl›lmakta-
d›r.

FF-- GGeerreekkççee:: Hizmet borçlanmas›, sosyal güvenlik hakk› elde edil-
mesinde istisnai bir yöntem olarak; primi ödenmedi¤i için hizmet sü-
resinden say›lmayan baz› sürelerin primlerinin borçlan›l›p ödenmesi
kofluluyla yafll›l›k ayl›¤›na esas sigortal›l›k süresi ve prim gün say›s›n-
dan say›lmas›n› sa¤layan bir yap›y› ifade etmektedir,

Sosyal güvenli¤in dinamik yap›s›, amaç ve kapsam›ndaki geniflle-
me e¤ilimi, sosyal risklerin artan etkisi dikkate al›nd›¤›nda, yasalarda
yer alan ve sosyal güvenli¤in çat›s›n› oluflturan bu gibi kavramlar›n s›-
n›rlar›n›n belirlenmesinde her zamankinden daha fazla zorunluluk bu-
lunmaktad›r.

Özel Daire ile yerel mahkeme aras›ndaki uyuflmazl›k; 3201 say›l›
Yurtd›fl›nda Bulunan Türk Vatandafllar›n›n Yurtd›fl›nda Geçen Süreleri-
nin Sosyal Güvenlikleri   Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›ndaki
Kanundan yararlanabilmek için, borçlanmak istenen çal›flmalar›n geç-



ti¤i devrede Türk vatandafl› olma zorunlulu¤unun bulunup bulunmad›-
¤›, bir baflka ifadeyle; 3201 say›l› Kanunla tan›nan yurtd›fl› hizmet
borçlanmas› hakk›ndan yararlanacak olanlar›n saptanmas›nda, bir an-
lamda s›n›r›n›n çizilmesi noktas›nda toplanmaktad›r.

Borçlanma yasalar›n›n istisnai düzenlemeler oldu¤u dikkate al›nd›-
¤›nda, ifl ve sosyal güvenlik hukukuna hakim prensip olan; iflçi ve si-
gortal› lehine yorum ilkesinden sözedilerek, yasalarda aç›kça belirtilen
tan›mlar›n d›fl›na ç›k›lmas›na imkan bulunmamaktad›r. Bu nedenledir
ki, yurtd›fl› borçlanma hakk›n›n süjesi belirlenirken yasan›n amac›ndan
hareket etmek gerekir.

An›lan Kanunun 1. maddesinde “amaç ve kapsam›”; 18 yafl›n› dol-
durmufl Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda geçen çal›flma ve di¤er bir
k›s›m sürelerinin sosyal güvenlikleri aç›s›ndan de¤erlendirmek olarak
ifade edilmifltir.

Anayasam›z›n 62. maddesi “Devlet, yabanc› ülkelerde çal›flan Türk
vatandafllar›n›n aile birli¤inin, çocuklar›n›n e¤itiminin, kültürel ihti-
yaçlar›n›n ve sosyal güvenliklerinin sa¤lanmas›, anavatanla ba¤lar›-
n›n korunmas› ve yurda dönüfllerinde yard›mc› olunmas› için gereken
tedbirleri al›r” hükmünü içermektedir.

Maddenin gerekçesinde; “Yabanc› ülkelerde çal›flmak üzere giden
ve orada yaflayan Türklerin say›s›n›n az›msanamayacak miktarda ol-
du¤u, bu Türklerin ülkeleriyle olan ba¤lar›n› sürdürmekte devlet kat-
k›s›n›n zorunlu oldu¤u, devletin yabanc› ülkelerdeki Türklerin aile bir-
li¤ini sa¤lamak parçalanm›fl ailelerin sorunlar›n›n çözümüne yard›m-
c› olmakla ödevlendirildi¤i, yabanc› ülkelerdeki Türklerin sosyal gü-
venliklerinin anlaflmalarla temin edildi¤i, ancak bu alanda da yap›la-
cak ifllerin oldu¤u ve maddenin devlete bu konuda yön gösterdi¤i” be-
lirtilmektedir.

An›lan madde uyar›nca Devlet, yabanc› ülkelerde çal›flan Türk va-
tandafllar›n›n sosyal güvenliklerini sa¤lamak yönünden görevli k›l›nd›-
¤› aç›kt›r.

Anayasa'n›n 62. maddesi ile verilen bu görevin ifas› amac›yla geti-
rilen düzenlemelerden birisi de, 3201 say›l› Yurt D›fl›nda Bulunan Türk
Vatandafllar›n›n Yurtd›fl›nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›nda Kanundur.

3201 say›l› Kanun bir borçlanma yasas› olup, 1. maddede yap›lan
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aç›k tan›ma göre ancak Türk vatandafllar›n›n, Türk vatandafl› olarak
yurtd›fl›nda geçen çal›flmalar›n› borçlanabilmeleri öngörülmüfltür. An›-
lan kanun, yurtd›fl› hizmet borçlanmas› hakk›n›n kullan›labilmesi için
çal›flman›n geçti¤i dönemde sigortal› ile uyrukluk iliflkisini aranmakta
olup, “Türk soylu ya da sonradan Türk vatandafll›¤›n› kazanm›fl ol-
mak” yeterli bulunmamaktad›r.

2527 say›l› Türk Soylu Yabanc›lar›n Türkiye'de Meslek ve Sanatla-
r›m Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulufl veya ‹flyerlerinde
Çal›flt›r›labileceklerine ‹liflkin Kanunun l. maddesinde, Türkiye'de ika-
met eden Türk soylu yabanc›lann ihtiyaç duyulan meslek ve sanatlan
serbetçe yapabilmelerine, Türk Silahl› Kuvvetleri ve Güvenlik Teflki-
lat› hariç olmak üzere kamu özel kurulufl veya iflyerlerinde bu meslek
ve sanat dallar›nda çal›flt›r›labilmelerine olanak sa¤land›¤›, kapsam
bafll›kl› 2. maddesinde ise; bu kanunun Türk soylu yabanc›lar›n Türki-
ye'de çal›flmalanna, kamu, özel kurulufl veya iflyerlerinde çal›flt›r›labil-
melerine izin verilmesini, meslek kurulufl ve sosyal güvenlik Kurum-
lar› ile iliflkilerini, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri kap-
samaktad›r. An›lan düzenleme ile Türk soylu yabanc›lar ile kurulan
sosyal güvenlik ve çal›flma iliflkisinin s›n›rlar› belirlenmifltir. Yasaya
bak›ld›¤›nda bu s›n›r›n, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›na tan›nan ve
yurtd›fl› hizmetlerinin sosyal güvenlikleri aç›s›ndan de¤erlendirilmesi-
ni amaçlayan borçlanma hakk›n› içermedi¤i, borçlanma kanunlar›na
da at›fta bulunmad›¤› aç›kt›r.

Kald› ki; bir baflka ülke vatandafl› iken, o ülkede geçen çal›flmala-
r›n, davac› yönünden yabanc› ülkede geçmifl hizmet olarak adland›r›l-
mas›na ve kabulüne de imkan bulunmamaktad›r.

Anayasa ve 3201 say›l› Kanunun amaç ve ruhuna bak›lmaks›z›n sa-
dece borçlanma talebi s›ras›nda Türk vatandafl› olman›n yeterli kabul
edilmesi isabetsiz olup, 3201 say›l› Kanun uyar›nca tan›nan borçlanma
hakk›ndan, yurtd›fl›nda Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olarak çal›flan
ve borçlanma s›ras›nda Türk vatandafl› olanlar yararlanabilirler. Göç-
men olarak Türkiye'ye gelenler, yurtd›fl›nda çal›flt›klar› sürede Türk va-
tandafl› olmad›klar› için borçlanamazlar. Yetkili makam karar›yla Türk
vatandafll›¤›na al›nman›n ise geçmifle etkili bulunmamas› nedeniyle,
yurtd›fl›nda sadece Türk vatandafll›¤›n› kazand›klar› günden sonraki
süreleri borçlanarak de¤erlendirebilirler.

Yukar›da belirtilen bu maddi ve hukuki olgular dikkate al›nd›¤›n-



dan, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kara-
r›na uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmad›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n
Özel Daire bozma karar›nda ve yukar›da gösterilen nedenlerden dola-
y› HUMK’nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, 16.11.2005
gününde oyçoklu¤uyla karar verildi.

KKAARRfifiII OOYY

‹nsan, tarihin her döneminde kendisini yoksullu¤a sürükleyen, ge-
lece¤ini tehlikeye iten olaylar› bertaraf etme düflünce ve kayg›s› içinde
olmufltur. Tehlikeyle karfl›laflan, yoksullu¤a düflen bireylere asgari bir
güvence sa¤lamak, sosyal güvenlik anlay›fl›n›n hakim yönü olmak zo-
rundad›r. Bu nedenledir ki, ça¤a damgas›n› vuran sosyal devlet anlay›-
fl›n›n ifllevi hiçbir flekilde tamamlanmayacakt›r.

Sosyal güvenlik, sosyal devleti gerçeklefltirme araçlar›ndan sadece
bir tanesidir. Halk›na sosyal güvenli¤i sa¤layan, herkesi asgari yaflam
seviyesinde buluflturan, insanlar›n geleceklerine güvenle bakmalar›n›
teminat alt›na alan devlet "sosyal devlet" tan›m›na biraz daha yaklafl-
m›fl olacakt›r. Sosyal güvenlik hakk› temel bir insan hakk› olup, ça¤-
dafl anayasalar›n tümünde bu anlay›fla yer verilmifltir. Cumhuriyetimi-
zin niteliklerinin belirlendi¤i Anayasan›n 2. maddesinde, Devletimizin
sosyal bir hukuk devleti oldu¤u hükme ba¤lanm›fl, 60. maddesinde,
herkesin sosyal güvenlik hakk›na sahip oldu¤u, Devletin bu güvenli¤i
sa¤layacak gerekli tedbirleri al›p, gerekli teflkilat› kuraca¤› öngörül-
müfltür.

3201 say›l› Kanun, yurt d›fl›nda çal›flan veya yurda dönmüfl bulunan
Türk vatandafllar›na, Anayasa'da güvencesini bulan, sosyal güven hak-
k› kapsam›nda, bir tak›m sigorta kollar›ndan faydalanma imkan› ver-
meyi amaçlam›flt›r.

Kuflkusuz, yarg›n›n yetkisi, kanunu amac›na göre yorumlay›p, uy-
gulamakt›r. Evrensel nitelikteki yorum ilkeleri bu konudaki hükümle-
rin yorumlanmas›n› s›ras›nda göz önünde tutulmal›d›r. Sosyal güven-
likte temel olan sigortal›-iflçi lehine yorum ilkesidir. Lehe yorum kura-
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l› uygulan›rken, yasaca verilmeyen haklar›n yarg› yoluyla da¤›t›lmas›-
na da olanak bulunmad›¤› da bilinmelidir.

Yurt d›fl›nda geçen hizmetlerin borçlan›lmas›na iliflkin  “Türk va-
tandafll›¤›” koflulunun hangi tarihte yerine getirilirse yeterli olaca¤›
uyuflmazl›k konusu bulunmaktad›r. Borçlanma talebinde bulunulan
hizmetlerin geçti¤i dönemde Türk vatandafl› olman›n zorunlu mu oldu-
¤u veya bunun aksine sadece borçlanma talebi tarihinde Türkiye Cum-
huriyeti vatandafl› olman›n yeterli olup olmad›¤›, çözümlenmesi gere-
ken temel sorundur.

Uyuflmazl›¤›n çözümüne katk› sa¤lamak için yap›lan de¤erlendir-
melerde:

II-- 33220011 SSaayy››ll›› KKaannuunn vvee UUlluussaall MMeevvzzuuaatt YYöönnüünnddeenn DDee¤¤eerrlleenn--
ddiirrmmee:: 3201 say›l› Kanunun 2. maddesine göre borçlan›lmas› istenen
"sürelerin de¤erlendirilmesi" kavram›, "Türk vatandafll›¤›n› haiz olan-
lar›n 1 inci maddede belirtilen sürelerinin istekleri halinde de¤erlen-
dirilmesi"ni ifade etmektedir. Buna göre, istek tarihinde Türk vatanda-
fl› olmak gerekli ve yeterli olup, ayr›ca çal›flman›n geçti¤i dönemde bu
s›fat› tafl›mak koflulu bulunmamaktad›r. Aksine bir düflünce, Türk va-
tandafll›¤›na geçen bir kimsenin yabanc› bir devletin vatandafl› oldu¤u
dönemde geçen çal›flmalar›n› (Türkiye-Bulgaristan örne¤inde oldu¤u
gibi, taraf ülkeler aras›nda yap›lm›fl bir sosyal güvenlik sözleflmesinin
bulunmad›¤› hallerde) sosyal güvenli¤i bak›m›ndan hiçbir zaman de-
¤erlendirme olana¤› bulunmayacakt›r.

2527 say›l› Türk Soylu Yabanc›lar›n Türkiye'de Meslek ve Sanatla-
r›m Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulufl veya iflyerlerinde
Çal›flt›r›labilmelerine ‹liflkin Kanuna hakim olan düflünce de dikkate
al›nd›¤›nda, Türk soylu olmalar› nedeniyle bulunduklar› ülkede bar›n-
d›r›lmam›fl olanlar›n zorunlu göç sonucunda kazand›klar› Türkiye
Cumhuriyeti vatandafll›¤›n›n, s›n›rl› bir vatandafll›k iliflkisi öngördü¤ü-
nün kabulü mümkün olmay›p, bu düflünce Anayasada belirtilen eflitlik
ilkesine de uygun düflmemektedir.

3201 say›l› Kanununun, say›n ço¤unlu¤un benimsedi¤i flekilde ele
al›nmas›, an›lan Yasan›n yafll›l›k ayl›¤› ba¤lamaya yönelik bir düzenle-
me oldu¤u da göz önünde tutulunca. Anayasan›n "Yafll›lar, devletçe ko-
runur. Yafll›lara Devlet yard›m› ve sa¤lanacak di¤er haklar ve kolay-
l›klar kanunla düzenlenir" biçimindeki aç›k buyru¤u ile de ba¤daflma-
maktad›r.



IIII-- TTCC AAnnaayyaassaass›› vvee UUlluussllaarraarraass›› SSöözzlleeflflmmeelleerr YYöönnüünnddeenn DDee¤¤eerr--
lleennddiirrmmee:: Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 90. maddesinde "...Usu-
lüne göre yürürlü¤e konulmufl Milletleraras› andlaflmalar kanun hük-
mündedir. Bunlar hakk›nda Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa
Mahkemesine baflvurulamaz..." hükmü amirdir. Türkiye'nin onaylad›-
¤›; Uluslararas› Çal›flma Örgütü'nün 1962 tarih ve 118 say›l› Vatandafl-
larla Vatandafl olmayan kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eflit ‹fl-
lem Yap›lmas› Hakk›ndaki Sözleflme, Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Aile
Fertlerinin Haklar›n›n Korunmas›na Dair Uluslararas› Sözleflme, Göç-
men ‹flçinin Hukuki Statüsüne ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi dikkate al›n-
d›¤›nda, ülkelerin bu kiflilere vatandafllar› ile eflit sosyal güvenlik sta-
tüsü sa¤lamalar› gerekmekte olup, ayr›m yap›lmas›na engeldir. Sosyal
güvenlik hakk› aç›s›ndan Türk vatandafllar› ile göçmen statüde olup,
Türk vatandafll›¤›n› sonradan kazananlar aras›nda eflitlik ilkesi gözetil-
mesi iç hukukumuzun bir parças› halini alm›fl olan uluslararas› mevzu-
at hükümleri uyar›nca zorunlu bulunmaktad›r.

IIIIII-- ‹‹ddaarrii YYaarrgg››ddaakkii UUyygguullaammaayyaa BBaakk››lldd››¤¤››nnddaa;; Ülkemizde, sos-
yal güvenlik alan›nda farkl› kurumlar ifllev üstlenmifltir. Bunlardan bi-
risi olan TC Emekli Sand›¤› mensuplar› için de sorun, benzeri alanlar-
da idari yarg›n›n gündemine gelmifl ve çözüme ba¤lanm›flt›r.

Dan›fltay içtihatlar› Birlefltirme Kurulu'nun 29.12.1983 gün ve
1983/3-12 say›l› "Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Türk vatandafll›¤›-
na al›n›p, TC.Emekli Sand›¤›na ifltirakçi olan kimselerin, Türk vatan-
dafli/g›na kabullerinden önce geçmifl, borçlanma hükümleri kapsamin-
da bulunan hizmet sürelerinin borç/anma yoluyla emeklilik fiili hizmet
süreleri meyan›na ithalinin mümkün bulundu¤u, hakk›ndaki" karar›n-
da özet olarak; 5434 say›l› Kanundaki veya bu Kanuna muhtelif tarih-
lerde, muhtelif Kanunlarla getirilen ek ve geçici maddelerdeki borçlan-
ma hükümlerinde öngörülen süreler içinde baflvurulmas› kofluluyla
baflvuru tarihinde ifltirakçi statüsünde bulunan kimselerin Bakanlar
Kurulu Kararnamesiyle vatandafll›¤a kabulleri tarihinden önce geçmifl,
sözü edilen kanunlardaki borçlanma hükümleri kapsam›nda olan hiz-
metlerinin borçlanma suretiyle emeklilik fiili hizmet süreleri meyan›-
na ithal edilmesi gerekti¤i belirtilmektedir.

Dan›fltay 5. Dairesi çeflitli tarihlerde istikrarl› olarak verdi¤i karar-
larda özetle; (davac›n›n Bulgaristan vatandafll›¤›nda iken 657 say›l›
Kanunun 36/C-l maddesi kapsam›nda geçen hizmetlerinin kazan›lm›fl
hak ayl›k derecesinde de¤erlendirilmesinin gerekti¤i), (Kanun koyucu

223377‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

YARGI KARARLARI



223388 ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

taraf›ndan 375 say›l› KHK'nin Geçici 5. maddesi kapsam›nda bulunan
kiflilerin devlet memurlu¤una al›nmas›nda Türk Vatandafl› olma flart›
aranmayarak bu kiflilerin yabanc› uyruklu iken dahi devlet memurlu-
¤una girebilmesi kabul edildi¤ine göre bunlar›n Bulgaristan uyru¤un-
da iken geçen ve 657 say›l› Kanunun 36/C-l. maddesi kapsam›nda bu-
lunan hizmetlerinin kazan›lm›fl hak ayl›k derece/kademelerinde  de¤er-
lendirilmesinin belirtilen yasal düzenlemelerin amac› ile hak ve nasa-
fet ilkelerine uygun düflece¤i) belirtilmektedir.

Yeri gelmiflken, 375 say›l› Kanun Hükmündeki Kararnamenin  Ge-
çici 5/1. maddesinin; "Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorla-
nan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke uyru¤una mensup Türk soyun-
dan olan kiflilerin Devlet memuriyetine al›nmalar›nda Türk vatandafl›
olma flart› aranmaz." Hükmünü içerdi¤i de belirtilmelidir.

Anayasam›zda belirtilen (Devletin ödevleri), sosyal güvenlik kuru-
lufllar› aras›nda farkl› farkl› ele al›narak de¤erlendirilemez. Bir sosyal
güvenlik kuruluflu için, aktüerya dengesi ve di¤er bir k›s›m gerekçeler
ile engel hüküm verilirken, di¤er bir sosyal güvenlik kuruluflu kapsa-
m›nda bulunanlara benzeri içerikte borçlanma hükümlerinin uygulan›-
yor olmas› her yönüyle eflitlik ilkesine ayk›r› bulunmaktad›r.

IIVV-- BBoorrççllaannmmaa HHaakkkk››nn››nn AAkkttüüeerryyaa BBooyyuuttuu:: Sosyal ve ekonomik
haklara s›n›r getiren Anayasan›n 65. maddesinde; "Devlet, sosyal ve
ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik is-
tikrar›n korunmas›n› gözeterek, mali kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsün-
de" yerine getirece¤i hükmü, 03.10.2001 tarih ve 4709 say›l› Kanunun
22. maddesi ile yap›lan de¤ifliklik sonucunda, “ekonomik istikrar›n ko-
runmas›” olgusu “amaçlanna uygun öncelikleri gözeterek” fleklinde
de¤ifltirilmifltir.

Borçlanma hakk›n›n, talep an›nda Türk vatandafl› olanlara tan›nma-
s› gerekti¤i düflüncesine getirilen elefltirilerden, Kurumun aktüeryal
dengesini bozdu¤u, aç›klar›n›n genel bütçeden ayr›lan paylarla kapat›l-
mas›na yol açt›¤›, bütçeden yap›lan ödemelerin ise devletin ekonomik
istikrar›n› bozdu¤u, halbuki primli rejimlerde amac›n, gelirlerle gider-
lerin birbirini karfl›lamak esas›na dayand›¤› düflüncesine gelince:

3201 say›l› Kanun ile yurt d›fl› borçlanma hakk› elde edilirken sos-
yal güvenlik kurulufllar›nca döviz ile de¤erlendirilecek sürelerin her
bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karfl›l›k borcu tutan
olan befl Dolar üzerinden ifllem yap›lmaktad›r. Ödenen borçlanma be-



deli dikkate al›nd›¤›nda, ayn› dönem için bir zorunlu sigortal› için öde-
nen prim miktar›n›n üzerine ç›k›ld›¤› (SSK m.77) görülmektedir. Do-
lay›s›yla, borçlanma hakk›n›n istem an›nda Türk vatandafl› olan, örne-
¤imizde oldu¤u gibi Türk soylu, göçmen vatandafllara tan›nmas›n›n,
sosyal güvenlik kurulufllar›n›n aktüeryal yap›s›n› bozucu etkisi bulun-
du¤u iddias› gerçe¤i yans›tmamaktad›r.

Bilindi¤i üzere, ülkemizde sosyal güvenlik hakk›, primli ve primsiz
rejimlerle sa¤lanmaktad›r. Sosyal Sigortalar Kurumu ele al›nd›¤›nda,
sigorta kollar›na iliflkin primler, sigortal› ve iflverenden al›nan paylarla
karfl›lanmaktad›r(SSK m.73). Yasal düzenleme, devlete katk›da bulun-
ma yükümlülü¤ü öngörmemektedir. Bunun istisnas›, istihdam yarat›l-
mas› ve yat›r›mlar›n teflvik edilmesine iliflkin 4325 ve 5084 say›l› Ka-
nunlarla getirilen düzenlemelerde devlet, belirli süre için sigorta prim-
lerindeki iflveren katk› pay›n› -belirti flartlar alt›nda ve belirli oranlar-
da- karfl›lamay› taahhüt etmifl, ayr›ca 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Ka-
nunu ile getirilen fona % 2 oran›nda katk› sa¤lama yükümlülü¤ü alt›-
na girmifl olmas› halidir. Sosyal güvenlikte, 1990’l› y›llardan sonra bü-
yük ölçüde hatal› yönetsel kararlar ile bafllayan aç›klar, bütçeden kar-
fl›lanmaya bafllanm›fl, 2004 y›l›na gelindi¤inde bu katk› (milli gelire
oran› dikkate al›nd›¤›nda) % 4,5 düzeylerinde gerçekleflmifltir. Adayl›k
sürecine girilen Avrupa Birli¤i'nde bütçeden sosyal güvenli¤e aynlan
pay (GSMH içinde) % 19.3, bütçe içindeki oran› ise % 40,1 düzeyini
bulmaktad›r. Sorunun, Anayasa ile devlete yüklenen görevler ve sosyal
güvenli¤in finansman›n›n sa¤lanmas› yönündeki AB uygulamalar›na
bak›larak de¤erlendirilmesi isabetli olacakt›r.

VV-- SSOONNUUÇÇ : Yukar›da aç›klanan nedenlerle, say›n ço¤unlu¤un, ça-
l›flman›n geçti¤i dönemde Türk vatandafl› olmay›p, borçlanma an›nda
Türk vatandafl› olanlar›n yurtd›fl› hizmet borçlanmas› hakk›n›n bulun-
mad›¤› yönündeki görüflüne kat›lmamaktay›m. 

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU

YYaarrgg››ttaayy OOnnuurrssaall BBaaflflkkaann VVeekkiillii
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ÖÖZZEETT:: ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee nneeddeenniiyyllee kkaa--
mmuu kkuurruummuunnaa DDeevvlleett MMeemmuurruu
ssttaattüüssüüyyllee yyaapp››llaann aattaammaa ssoonnuu--
ccuunnddaa EEmmeekkllii SSaanndd››¤¤›› iiflflttiirraakklliissii
hhaalliinnee ggeelleenn ddaavvaacc››nn››nn iiflflççiilliikkttee ggee--
ççeenn ssüürreessiinniinn,, mmeemmuurr ssttaattüüssüüyyllee
ggeerrççeekklleeflfleecceekk eemmeekklliillii¤¤ii ss››rraass››nnddaa

ddiikkkkaattee aall››nnaabbiilleecceekk oollmmaass››nnaa ggöörree aayyrr››ccaa kk››ddeemm ttaazzmmiinnaatt›› ttaalleepp
hhaakkkk›› bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr..

Taraflar aras›ndaki “alacak” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; ‹stanbul 3. ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen
10.7.2003 gün ve 2001/1420- 2003/619 say›l› karar›n incelenmesi da-
val› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin
24.2.2004 gün ve 2003/14760-2004/3126 say›l› ilam› ile;

(...Davac› iflçi, daval›ya ait özellefltirme kapsam›nda bulunan iflye-
rinde kapsam d›fl› personel olarak çal›flt›¤›n› ve 4046 say›l› Yasan›n
22. maddesi uyar›nca bir baflka kamu kurumuna nakledilmesi sebebiy-
le bu iliflkinin sona erdi¤ini beli'rterek k›dem tazminat› iste¤inde bu-
lunmufltur.

Daval› ise. Uyuflmazl›k Mahkemesinin 22.1.1996 gün ve 1995/1 E,
1995/1 K. say›l› ilke karar› uyar›nca uyuflmazl›¤›n idari Yarg› yerinde
çözümlenmesi gerekti¤ini savunmufl, öte yandan, kendi iste¤i ile nakle
tabi tutuldu¤unu buna göre k›dem tazminat›na hak kazanamayaca¤›n›
belirtmifltir.

Mahkemece, davac›n›n iflçilikten memurlu¤a geçirilmesine dair da-
val› kurum iflleminin k›dem tazminatla hak kazand›ran bir durum oldu-
¤u kabul edilmifl, k›dem tazminat› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Uyuflmazl›k Mahkemesinin an›lan il-

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmeelleerr NNeeddeenniiyyllee KKaammuu
KKuurruummuunnaa MMeemmuurr OOllaarraakk AAttaannaann
‹‹flflççiilleerriinn KK››ddeemm TTaazzmmiinnaattllaarr››
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ke karar› tüm yarg› yerleri bak›m›ndan ba¤lay›c›d›r ve özellefltirme
kapsam›nda bulunan iflyerlerinde kapsam d›fl› statüde çal›flan  kiflile-
rin iflveren aleyhine açacaklar› davalar ‹dari Yarg› yerinde çözümlen-
melidir. Ancak, özellefltirme (iflleminin tamamlanmas›ndan sonra bir
süre daha çal›fl›lm›fl olmas› ve söz konusu dönemin bir bütün olarak
davaya konu edilmesi halinde, son dönem çal›flmas› tamamen özel hu-
kuk hükümlerine tabi oldu¤undan, bu durumda ‹fl Mahkemesinin gö-
revli oldu¤u kabul edilmelidir. Nitekim, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu-
nun 19.11.1997 gün ve 1997/9-720 E. 997/974 K. say›l› karar› da bu
do¤rultudad›r.

Somut olayda daval› flirketin kamuya ait % 96.6 oran›ndaki kamu
hisseleri 29.8.2000 tarihinde sat›lmak suretiyle özellefltirme ifllemi ta-
mamlanm›flt›r. Davac› ise bu tarihten sonra da çal›flmaya devam etmifl,
bir baflka kamu kurumuna nakil ifllemi 11.1.2001 tarihinde gerçeklefl-
mifltir. Davac›n›n açm›fl oldu¤u bu davada an›lan nakil tarihine kadar
iflçilikte geçen süre için k›dem tazminat› iste¤inde bulunuldu¤una gö-
re, davan›n ifl mahkemesinde görülüp sonuçland›r›lmas›nda bir isabet-
sizlik bulunmamaktad›r.

Ne var ki, daval› flirketteki kamu hisselerinin sat›fl›na dair hisse sa-
t›fl sözleflmesinin 7. a) maddesinde kapsamd›fl› personelin di¤er kamu
kurum ve kurulufllar›na nakledilece¤i belirtildikten sonra 7.c) madde-
sinde "...nakil olmay›p fiirket'de kalan nakle tabi personelin yasalar-
dan do¤an haklar›n›n korunaca¤›..." da öngörülmüfltür. Bu durumda
söz konusu nakil iflleminin hangi taraf›n iste¤i üzerine gerçekleflti¤i
önem kazanmaktad›r.

Belirtmek gerekir ki, nakil iflleminin iflçinin iste¤i olmaks›z›n iflve-
renin tek tarafl› tasarrufuyla yap›lmas› durumunda k›dem tazminat›na
hak kazan›laca¤› aç›kt›r. Ancak, kapsamd›fl› statüde çal›flan iflçinin
kendi iste¤i do¤rultusunda di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na nakle-
dilmesi durumunda k›dem tazminat› talep hakk› bulunmamaktad›r.

Somut olayda davac› iflçi, "...kadro ve ihtiyaç durumu uygun olma-
si halinde atanaca¤›n› bilerek yukar›daki tercihleri yap›yorum" fleklin-
de metnin yaz›l› oldu¤u tercih formunu imzalam›fl ve bu iste¤i do¤rul-
tusunda nakil ifllemi yap›lm›flt›r. An›lan form üzerine k›dem tazminat›
hakk›n›n sakl› oldu¤una dair ihtirazi kay›t konulmufl olmas›n›n da so-
nuca bir etkisi bulunmamaktad›r. Gerçekten, davac› iflçi Emekli Sand›-
¤› ifltirakçisi olup, iflçilikte geçen bu süre, emeklilik halinde dikkate al›-
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nabilecek bir husustur.

Yap›lan bu aç›klamalara göre, davac›n›n iste¤i üzerine, di¤er kamu
kurumuna atanmas› ifllemi gerçekleflmifl olmakla k›dem tazminat› talep
hakk› bulunmamaktad›r. Mahkemece an›lan iste¤in reddi gerekirken
yaz›l› flekilde kabul üne karar verilmesi hatal› olup bozmay› gerektir-
mifltir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden ya-
p›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Daval› vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra
gere¤i görüflüldü:

Dava, k›dem tazminat›n›n tahsili istemine iliflkindir.

AA-- DDAAVVAACCII ‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹NN ÖÖZZEETT‹‹::

Davac› Abdülkadir Alaçam vekili, davac›n›n daval› flirkette 506 ve
1475 S.K.'na tabi olarak kapsam d›fl› personel statüsüyle çal›flmakta
iken, daval› flirketin özellefltirilmesi sonucunda Baflbakanl›k Personel
Daire Baflkanl›¤›nca 4046 S.K. nun 22. maddesine istinaden baflka bir
kuruma atand›¤›n›, ancak daval› flirkette geçen hizmetine karfl›l›k k›-
dem tazminat›n›n ödenmedi¤ini, özellefltirme sonucu daval›n›n kamu
kuruluflu niteli¤i ortadan kalkt›¤›ndan, davac›n›n daval› flirketteki hiz-
met akdine dayal› çal›flma süresinin ‹fl Kanununun 14/4. maddesi çer-
çevesinde  emeklilik  ikramiyesinin   ödenmesi   s›ras›nda de¤erlendi-
rilmesinin de mümkün olmad›¤›n› ileri sürerek, hak kazan›ld›¤› halde
ödenmeyen k›dem tazminat›n›n, mevduata uygulanan en yüksek ban-
ka mevduat faiziyle birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini iste-
mifltir.

BB-- DDAAVVAALLII CCEEVVAABBIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹::

Daval› Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.fi.vekili, daval› flirketin özel-
lefltirme nedeniyle kamu kuruluflu olmaktan ç›kt›¤›n›; özellefltirmeye
iliflkin Hisse Sat›fl Sözleflmesinde, daval› flirkette çal›flmakta olan kap-
sam içi ve kapsam d›fl› personel için özel hükümler konuldu¤unu; söz-
leflmenin 7.a maddesi çerçevesinde davac›n›n daval› flirkette kalmas›-



ve böylece 7.c maddedeki güvencelere sahip olmas› ya da 1475 S.K.
nün 16/II-e maddesi hükmü gere¤ince ifl akdini kendisi hakl› nedenle
feshederek k›dem tazminat› istemesi mümkün iken, kendi iste¤i ile ka-
mu kurulufluna nakli ve memuriyete geçmeyi kabul etti¤ini, hatta bu
hususta form doldurdu¤unu, bu durumda 1475 say›l› ‹fl Kanunu'nun
14. maddesine dayal› olarak k›dem tazminat› isteyemeyece¤ini savu-
narak davan›n reddini istemifltir.

CC-- YYEERREELL MMAAHHKKEEMMEE KKAARRAARRIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹::

Yerel Mahkeme, daval› iflyerinde 506 ve 1475 say›l› Kanunlara ta-
bi hizmet akdiyle çal›flmakta iken, iflyerinin özellefltirilmesi üzerine
baflka kuruma Devlet Memuru statüsüyle nakledilen davac›n›n, emek-
li olmas› halinde, iflçi statüsünde geçen hizmetin emeklili¤i s›ras›nda
de¤erlendirilmesine olanak bulunmad›¤›, öte yandan, davac›n›n baflka
kuruma nakledilmesine k›dem tazminat› isteme hakk› sakl› kalmak
kayd›yla muvafakat etti¤i, bu durumda, k›dem tazminat›na hak kazan-
m›fl oldu¤u gerekçesiyle davan›n kabulüne karar vermifltir.

DD-- TTEEMMYY‹‹ZZ EEVVRREESS‹‹ VVEE DD‹‹RREENNMMEE::

Daval› vekilince, davac›n›n nakli bizzat istemifl olmas› karfl›s›nda
akdin daval› tarafça sona erdirildi¤ine iliflkin kabulün hatal› bulundu-
¤u öne sürülerek temyiz edilen karar. Özel Dairece yukar›daki gerek-
çeyle bozulmufl; Yerel Mahkeme gerekçesini tekrarlayarak önceki ka-
rar›nda direnmifltir.

EE-- MMAADDDD‹‹ OOLLAAYY::

Davac›, daval› flirkette 506 ve 1475 S.K.na tabi kapsam d›fl› perso-
nel statüsüyle çal›flmakta iken, daval›n›n özellefltirilmesi üzerine, ken-
disince doldurulan ve "Müktesep hak teflkil etmemek ve kadro ve ihti-
yaç durumu uygun olmas› halinde atanaca¤›n› bilerek yukar›daki ter-
cihleri yap›yorum" ibaresini tafl›yan, daval› fiirketteki hizmet süresin-
den kaynaklanan tazminat hakk›n›n sakl› tutuldu¤una dair elle yaz›l›
bir kay›t da içeren tercih formuna istinaden, 4046 S.K. uyar›nca baflka
kamu kurumuna ve Devlet Memuru statüsüyle atanm›flt›r.

FF-- GGEERREEKKÇÇEE::

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere ve özellik-
le; davac›n›n özgür iradesiyle tercih formu doldurarak atama istemin-
de bulunmufl ve nakil iflleminin de bu istek do¤rultusunda gerçekleflti-
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rilmifl olmas›na; direnme karar›nda sözü edilen, benzer durumdaki bafl-
ka iflçilerce yine k›dem tazminat› istemiyle aç›l›p, kabul ile sonuçlan-
d›klar› ve hükümlerinin onamayla kesinleflti¤i anlafl›lan di¤er davala-
r›n davac›s› durumundaki iflçilerin de, eldeki davan›n davac›s› gibi,
atama istemiyle ve bütünüyle ayn› mahiyette tercih formu doldurduk-
lar›na dair, bozmadan sonra getirtilen dosya içeriklerinin bir aç›kl›k ta-
fl›mamas› karfl›s›nda, an›lan davalar›n davac›lar› ile eldeki davan›n da-
vac›s›n›n tamamen ayn› hukuksal konumda olduklar›n›n kabulüne hu-
kuken olanak bulunmamas›na; nihayet, kamu kurumuna Devlet Me-
muru statüsüyle yap›lan atama sonucunda Emekli Sand›¤› ifltirakçisi
haline gelen davac›n›n iflçilikte geçen süresinin, memur statüsüyle ger-
çekleflecek emeklili¤i s›ras›nda dikkate al›nabilecek olmas›na göre Hu-
kuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire Bozma karar›na
uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›-
d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ:: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile direnme
kararinin yukar›da gösterilen nedenlerden dolay› HUMK’nün 429.
Maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peflin har-
c›n›n geri verilmesine, 22.12.2004 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU

YYaarrgg››ttaayy OOnnuurrssaall BBaaflflkkaann VVeekkiillii



ÖÖZZEETT:: MMuuhhaattaabb››nn aaddrreessii ggeeççiiccii kkaa--
ppaall›› oolluupp,, bboorrççlluunnuunn ÇÇaarrflfl››’’yyaa ggiittttii¤¤ii
kkoommflfluussuu...... öö¤¤rreenniillddii.. TTeebblliiggaatt kkaannuu--
nnuu 2211.. mmaaddddeessii ggeerree¤¤ii SSüümmeerr MMaa--
hhaallllee//kkööyy mmuuhhttaarr››nnaa tteebbllii¤¤ eeddiilliipp,,
aaddrreessiinn kkaapp››ss››nnaa 22 nnoolluu öörrnneekk yyaa--
pp››flfltt››rr››llaarraakk kkoommflfluussuu ...... hhaabbeerr vveerriill--
ddii.. ‹‹ssiimm vveerrmmeekktteenn kkaaçç››nnmm››flfltt››rr..

0033..1100..22000033”” aaçç››kkllaammaass››nnaa yyeerr vveerriillmmiiflfl oolluupp,, mmuuhhttaarraa iissiimm,, mmüühhüürr
vvee iimmzzaass››yyllaa tteesslliimm eeddiilleenn eevvrraakk tteebbllii¤¤ mmeemmuurruunnuunn iimmzzaass›› iillee tteevvssiikk
eeddiillmmiiflflssee ddee,, yyuukkaarr››ddaa aaçç››kkllaanndd››¤¤›› bbiiççiimmddee bboorrççlluunnuunn ççaarrflfl››yyaa ggiittttii--
¤¤iinniinn kkiimmddeenn ssoorruuflflttuurruullaarraakk tteessppiitt eeddiillddii¤¤ii vvee bbuu kkiiflfliinniinn aaçç››kk kkiimm--
llii¤¤iinniinn nnee oolldduu¤¤uu tteebbllii¤¤ mmaazzbbaattaass››nnddaa aaçç››kkllaannmmaamm››flfltt››rr.. YYiinnee aadd›› ggee--
ççeenniinn bbuunnuu oonnaayyllaayyaann iimmzzaass›› ddaa aall››nnmmaamm››flfltt››rr.. BBööyylleeccee bbuu yyöönnlleerr
oonnaammss››zz kkaallmm››flfltt››rr.. DDoollaayy››ss››yyllaa,, tteebbllii¤¤ mmeemmuurruunnuunn ggeerrççeekktteenn mmuuhhaa--
ttaabb››nn aaddrreessiinnee ggiittttii¤¤ii vvee ffaakkaatt bbuullaammaadd››¤¤›› bbeellggeelleennmmeemmiiflfl,, yyaapp››llaann
iiflfllleemm tteebbllii¤¤ mmeemmuurruunnuunn ssooyyuutt bbeeyyaann››nnddaann iibbaarreett kkaallmm››flfltt››rr.. BBuu dduu--
rruummddaa,, bboorrççlluu aaddrreessiinnee çç››kkaarr››llaann ööddeemmee eemmrriinniinn uussuullüünnee uuyygguunn flflee--
kkiillddee tteebbllii¤¤ eeddiillmmiiflfl oolldduu¤¤uunnuunn kkaabbuullüünnee oollaannaakk yyookkttuurr..

Taraflar aras›ndaki “flikayet isteminden” dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; Adana l.‹cra Hukuk Mahkemesince flikayetin kabulüne dair
verilen 16.12.2003 gün ve 2003/35-266 say›l› karar›n incelenmesi kar-
fl› taraf/alacakl› vekilleri taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 12.
Hukuk Dairesinin 19.03.2004 gün ve 1625-6566 say›l› ilam› ile;

(...51 örnek ödeme emri tebligat› "muhatab›n adresi geçici kapal›
olup, çarfl›ya gitti¤i komflusundan ö¤renildi¤i, Sümer mahallesi muh-
tar›na tebli¤ edilip, 2 notu evrak adresin kap›flma yap›flt›r›l›p komfluya
haber verildi. Komflu isim vermekten kaç›nd›" flerhi ile tebli¤ edilmifl
olup, yap›lan bu tebligat. Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi ve Tebli-
gat Tüzü¤ü 28. maddesine uygun oldu¤undan bu durumda mahkeme-
ce, flikayetin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir...)
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Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden ya-
p›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Karfl› taraf/alacakl› vekilleri
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra
gere¤i görüflüldü:

‹stek, icra müdürlü¤ünün ifllemini flikayete iliflkindir. Direnme yo-
luyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuflmazl›k; Adi kiraya ait ta-
kipte borçluya "Örnek 51 ödeme emri ve kira akdi fotokopisinin" teb-
li¤i iflleminin Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi ve Tebligat Tüzü¤ünün
28. maddesi hükümlerine uygun yap›l›p yap›lmad›¤›, noktas›ndad›r.

AA.. fifi‹‹KKAAYYEETTÇÇ‹‹//BBOORRÇÇLLUUNNUUNN ‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹NN ÖÖZZEETT‹‹::
fiikayetçi/borçlu/kirac› vekili 12.11.2003 tarihli flikayet dilekçesin-

de; Adana 2. ‹cra Müdürlü¤ünün 2003/4762 say›l› takip dosyas› üze-
rinden yap›lan icra takibi s›ras›nda müvekkiline APS ile ç›kar›lan teb-
ligat›n Tebligat Kanununun 21. maddesine ayk›r› ve usulsüz tebli¤i ne-
deniyle tebligat›n iptaline karar verilmesini, istemifltir.

BB.. KKAARRfifiII TTAARRAAFF//AALLAACCAAKKLLIINNIINN CCEEVVAABBIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹::
Karfl› taraf/alacakl›/kiralayan vekili 12/12/2003 havale tarihli cevap

dilekçesi ile; tebli¤in Tebligat Kanunu 21. maddeye uygun oldu¤unu,
davan›n reddini savunmufltur.

ÇÇ..  ‹‹CCRRAA MMAAHHKKEEMMEESS‹‹ KKAARRAARRIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹;;
‹cra Mahkemesi: "Örnek 51 ihtarl› ödeme emrinin borçluya tebli¤e

ç›kar›ld›¤› arkas›ndaki aç›klamaya göre tebligat kanununun 21. mad-
desine göre tebli¤ edilmifl oldu¤u belirtilmifl ise de tüzü¤ün 28. madde-
sindeki araflt›rmalar› içermedi¤inden flikayetin kabulü ile Davac›
borçluya örnek 51 ihtarl› ödeme emrinin 12/11/2003 tarihinde tebli¤
edilmifl say›lmas›na.." karar vermifltir.

DD.. TTEEMMYY‹‹ZZ ‹‹SSTTEEMM‹‹,, BBOOZZMMAA VVEE DD‹‹RREENNMMEE KKAARRAARRLLAARRII--
NNIINN ÖÖZZEETT‹‹::

Karfl› taraf/alacakl›/kiralayan vekili tebligat›n usulüne uygun oldu-
¤u gerekçesiyle hükmü temyiz etmifl; Özel Daire bu temyiz itirazlar›-
n›n kabulü ile mahkeme karar›n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹.‹.K. 366
ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyar›nca bozulmas›na karar vermifltir.
Bozma ilam› ve duruflma günü ayr› ayr› taraf vekillerine bizzat tebli¤
olunmufl; flikayetçi/borçlu/ kirac› taraf ve vekili yarg›lamaya gelme-
mifl; haz›r olan karfl› taraf/alacakl› vekili davay› kendilerinin takip ede-



ce¤ini bildirmifl; Bozmaya karfl› direnme karar› verilmesini istemifltir.
‹cra Mahkemesi; “Takipte örnek 51 ihtarl› ödeme emri borçluya

tebli¤e ç›kar›lm›fl, 3/10/2003 tarihinde muhatab›n çarfl›ya gitti¤i isim
vermekten kaç›nan komflusundan ö¤renilmifl Mahalle muhtar›na b›ra-
k›lm›fl, kayd› ile tebli¤ edilmeye çal›fl›lm›fl ise de bu tebligat Yüksek
Yarg›tay 12. Hukuk Dairesinin daha önce Mahkememizden de geçen
2/4/2004 tarih ve 2004/3251- 7981 Esas ve Karar ile 6/4/2004 Tarih
ve 2004/1666-8362 Karar say›l› ilamlar›nda da belirtildi¤i üzere Teb-
ligat yasas›n›n 21 ve Tebligat Tüzü¤ünün 28 maddesine uygun de¤il-
dir. Kald› ki Yüksek Dairenin süreklilik kazanan inançlar› da bu yön-
dedir. ” gerekçesiyle ilk karar›nda direnerek flikayetin kabulü ile örnek
51 ödeme emrinin davac› borçlunun 12/11/2003 tarihinde ö¤renmifl sa-
y›lmas›na, karar vermifltir.

Direnme hükmünü karfl› taraf/alacakl› vekili temyize getirmifltir.
EE.. MMAADDDD‹‹ OOLLAAYY::

Adana 2. ‹cra Müdürlü¤ünün 2003/4762 say›l› dosyas›nda; Alacak-
l›/kiralayan taraf›ndan 01.10.2003 tarihinde Borçlu/kirac› aleyhine Ha-
ciz ve tahliye istemli adi ve has›lat kiralar›na ait takip talebiyle 2002-
2003 dönemi bakiye kira alaca¤› ve ferilerinden oluflan alaca¤›n tahsi-
li istenmifltir. Örnek 51 ödeme emri ve kira akdi fotokopisini içeren
tebligat borçlunun adresine ç›kar›lm›flt›r.

Bu tebligattaki tebli¤ flerhi aynen."Muhatab›n adresi geçici kapal›
olup, nereye Çarfl›'ya gitti¤i komflusu... ö¤renildi. Tebligat Kanunu 21.
maddesi gere¤i Sümer Mahalle/köy muhtar›na tebli¤ edilip, adresin
kap›flma 2. nolu örnek yap›flt›r›larak komflusu ..... haber verildi. ‹sim
vermekten kaç›nm›flt›r. 03.10.2003" fleklindedir. Tebli¤ memuru ve
muhtar›n isim, mühür ve imzalar› bulunmaktad›r.

Takip kesinlefltirilerek bankalara ve gereken yerlere haciz için yaz›-
lar yaz›lm›flt›r.

Borçlu/karfl› taraf/kirac› vekili ‹cra Müdürlü¤üne muhatap
12.11.2003 havale tarihli dilekçesi ile; müvekkilinin alacakl›ya olan
kira borçlar›n› ödedi¤ini, hiç borcu kalmad›¤›n›, ... müvekkilinin ayr›-
ca tebligat›n usule ayk›r› yap›lmas›ndan dolay› itirazda bulundu¤unu,
bu sebeple dosyadan yeni haberdar olan müvekkilinin itiraz›n›n kabu-
lünü talep ettiklerini, ifadeyle, borca itirazlar›n› bildirmifltir.

‹cra Müdürlü¤ünce bu talepler “yap›lan itiraz süresinde ve usulüne
uygun olmad›¤›ndan reddi ile takibin devam›na” karar verilerek red-
dedilmifltir.
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Borçlu/flikayetçi vekili ayn› zamanda eldeki flikayeti de yapm›flt›r.
FF.. ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ YYAASSAALL DDÜÜZZEENNLLEEMMEELLEERR::
aa-- 77220011 SSAAYYIILLII TTEEBBLL‹‹GGAATT KKAANNUUNNUU’’NNUUNN ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ HHÜÜ--

KKÜÜMMLLEERR‹‹

MMuuhhaattaabb››nn mmuuvvaakkkkaatteenn bbaaflflkkaa yyeerree ggiittmmeessii::
Madde 20 - (De¤iflik: 6/6/1985 - 3220/6 md.) 13, 14, 16, 17 ve 18

inci maddelerde yaz›l› flah›slar, kendisine tebli¤ yap›lacak kimsenin
muvakkaten baflka yere gitti¤ini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bu-
lunan›n hüviyeti tebli¤ mazbatas›na yaz›larak alt› beyan yapan tara-
f›ndan imzalan›r ve tebli¤ memuru tebli¤ evrak›n› bu kiflilere verir. Bu
kifliler tebli¤ evrak›n› kabule mecburdurlar. Kendisine tebli¤ yap›lacak
kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitti¤ini belirten kimse, beyan›n›
imzadan imtina ederse, tebli¤ eden bu beyan› flerh ve imza eder. Bu du-
rumda ve tebli¤ evrak›n›n kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci
maddeye göre yap›l›r. Bu maddeye göre yap›lacak tebligatlarda tebli¤
tarihi, tebli¤ evrak›n›n 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerle yaz›l› kifli-
lere verildi¤i veya ihbarnamenin kap›ya yap›flt›r›ld›¤› tarihtir.

TTeebbllii¤¤ iimmkkaannss››zzll››¤¤›› vvee tteebbeellllüü¤¤ddeenn iimmttiinnaa::
Madde 21 - (De¤iflik: 6/6/1985 - 3220/7 md.) Kendisine tebligat ya-

p›lacak kimse veya yukar›daki maddeler mucibince tebligat yap›labile-
cek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü¤den
imtina ederse, tebli¤ memuru tebli¤ olunacak evrak›, o yerin muhtar
veya ihtiyar heyeti azas›ndan birine veyahut zab›ta amir ve memuruna
imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden
ihbarnameyi gösterilen adresteki binan›n kap›s›na yap›flt›rmakla bera-
ber, adreste bulunmama halinde tebli¤ olunacak flahsa keyfiyetin ha-
ber verilmesini de mümkün oldukça en yak›n komflular›ndan birine,
varsa yönetici veya kap›c›ya da bildirilir. ‹hbarnamenin kap›ya yap›fl-
t›r›ld›¤› tarih, tebli¤ tarihi say›l›r.

19/3/2003 tarihli ve 4829 say›l› Kanunla, 20. maddedeki "hüviyeti"
ibaresi, "ad› ve soyad›"; "kap›ya yap›flt›r›ld›¤› tarih, tebli¤ tarihi say›-
l›r" cümlesi "veya ihbarname kap›ya yap›flt›r›lm›flsa bu tarihten itiba-
ren onbefl gün sonra yap›lm›fl say›l›r."; 21. maddedeki "zab›ta amir ve
memuruna" ibaresi, "zab›ta amir veya memurlar›na"; 22. maddedeki
"onbefl" ibaresi de, "onsekiz" olarak de¤ifltirilmifl; 21. maddeye son
f›kra olarak "  Muhtar, ihtiyar heyeti azalar›, zab›ta amir ve memurlar›
yukandaki f›kra uyar›nca kendilerine teslim edilen evrak› kabule mec-
burdurlar." ibaresi eklenmifltir.



bb-- TTEEBBLL‹‹GGAATT TTÜÜZZÜÜ⁄⁄ÜÜ''NNÜÜNN ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ HHÜÜKKMMÜÜ

TTeebbllii¤¤ iimmkkaannss››zzll››¤¤››::

Madde 28 - (De¤iflik Birinci F›kra: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Mu-
hatap veya muhatap ad›na tebli¤ yap›labilecek olanlardan hiç biri
gösterilen adreste bulunmazsa, tebli¤ memurunun, adreste bulunmama
sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap›c›, muhtar, ihtiyar ku-
rulu veya meclisi üyeleri, zab›ta amir ve memurlar›ndan tahkik ederek
beyanlar›n› tebli¤ tutana¤›na yaz›p alt›n› imzalatmas›, imzadan çekin-
meleri halinde bu durumu yazarak imzalamas› gerekir.

(De¤iflik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Muhatap ölmüflse veya gösteri-
len adresten devaml› olarak ayr›lm›fl ve yeni adresi de tebli¤ memurun-
ca tespit edilmemiflse, tebli¤ evrak›, ç›karan mercie geri gönderilir.

Yeni adres tebli¤ memuru taraf›ndan tesbit edilmifl ise bu adres teb-
li¤ mazbatas›ndaki mahsus yerine ve tebli¤ evrak›ndaki adresin bulun-
du¤u tarafa yaz›l›r.

Bu halde;
A) Yeni adres, tebli¤ memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulundu¤u

takdirde tebligat o adrese yap›l›r.
B) Yeni adres, ayn› PTT merkezinin di¤er bir tevzi bölgesinde veya

baflka bir PTT merkezinin m›nt›kas› içinde bulunursa, tebli¤ evrak› ye-
ni adreste tebli¤inin temini için tebli¤ memuru taraf›ndan ba¤l› oldu-
¤u merkeze iade olunur.

Tebligat evrak›nda yaz›l› tarihe kadar 12 nci maddede gösterilen
müddetlerden daha az bir zaman kalm›fl veya yeni adres yabanc› bir
memlekete ait ise PTT merkezi tebli¤ evrak›n› tebligat› ç›karan mercie
geri gönderir.

Muhatap ve onun yerine tebligat yap›lacak kimseler, o adreste bu-
lunduklar›  halde tebli¤in yap›laca¤› s›rada orada mevcut de¤illerse
30 uncu maddeye göre muamele yap›l›r.

Tebellü¤den imtina:
Madde 29 - Kendisine tebli¤ yap›lacak kimse veya yukar›daki mad-

deler mucibince tebligat yap›labilecek kimseler tebellü¤den imtina
ederlerse 30 uncu maddeye göre muamele yap›l›r.

Tebli¤ imkans›zl›¤› ve tebellü¤den imtina halinde yap›lacak mu-
amele:

Madde 30 - 28 inci maddenin son f›kras›nda ve 29 uncu maddede

224499‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

YARGI KARARLARI



225500

YARGI KARARLARI

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

zikredilen ahvalde tebli¤ memuru, tebli¤ olunacak evrak›, o yerin muh-
tar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas›ndan birine veyahut zab›ta
amir, veya memuruna imza mukabilinde teslim eder.

(De¤iflik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Tebli¤ memuru, Tüzü¤e ekli 2
numaral› örne¤e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen ad-
resteki kap›ya yap›flt›r›r. Durumu, muhataba duyurmas›n› mümkünse
en yak›n komflusundan birine, varsa yönetici veya kap›c›ya da bildirir.

‹hbarnamenin kap›ya yap›flt›r›ld›¤› tarih, tebli¤ tarihi say›l›r.)  
GG..GGEERREEKKÇÇEE::

Geçici olarak adreste bulunmama halinde yap›lacak ifllemin ne ola-
ca¤›, adresinde bulunamayan kiflilere tebligat›n hangi flekilde yap›laca-
¤›, yukar›ya metinleri aynen al›nan 7201 say›l› Tebligat Kanunu'nun
20, 21 ve Tebligat Tüzü¤ü'nün 28, 30. maddelerinde aç›klanm›flt›r.

Muhatab›n adreste bulunmamas› halinde tebli¤ memurunun önce-
likle bunun nedenini, geçici mi yoksa temelli mi ayr›ld›¤›n› bilmesi
muhtemel komflu, yönetici, kap›c›, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi
üyeleri, zab›ta amir ve{veya) memurlar›ndan tahkik ederek bunlar›n
beyanlar›m tebli¤ tutana¤›na yaz›p alt›n› imzalatt›rmas›, imzadan çe-
kinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalamas› gerekir.Yap›lacak
bu tespitten sonra belirlenecek duruma göre 7201 say›l› Tebligat Kanu-
nu'nun 21. maddesine göre tebli¤ ifllemleri gerçeklefltirilir.

An›lan bu maddeye göre de kendisine tebli¤ yap›lacak kimse gös-
terilen adreste bulunmaz veya tebellü¤den çekinirse, tebli¤ memuru
tebli¤ olunacak evrak› o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azas›ndan bi-
rine ve yahut zab›ta amir veya memuruna imza karfl›l›¤›nda teslim eder
ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adres-
teki binan›n kap›flma yap›flt›rmakla beraber, tebli¤ olunacak flahsa key-
fiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak›n komflulardan
birine bildirir. ‹hbarnamenin kap›ya yap›flt›r›ld›¤› tarih tebli¤ tarihi sa-
y›l›r.

Tebligat Tüzü¤ünün 28. maddesinin l. f›kras›nda da aç›kça tebli¤
memurunun muhatab›n adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel
olan komflu, kap›c› gibi kimselerden veya o yerin muhtar veya ihtiyar
kurulu üyelerinden ve yahut zab›ta amir veya memurlar›ndan sorufltu-
rarak, vaki olacak beyan› tebli¤ mazbatas›na yaz›p alt›n› imzalatmas›
gerekti¤i, ifade edilmifltir. Bu yön Tebligat Kanunu'nun 23 ve Tüzü¤ün
33. maddelerinde de ayr›ca vurgulanm›flt›r.

Yine, Ayn› Kanunun “usulüne ayk›r› tebli¤in hükmü” bafll›¤›n› tafl›-



yan 32. maddesinde “Tebli¤ usulüne ayk›r› yap›lm›fl olsa bile, muhata-
b› tebli¤e muttali olmufl ise muteber say›l›r. Muhatab›n beyan/tarih,
tebli¤ tarihi addolunur.” hükmüne yer verilmifltir.

Borçluya "Örnek 51 ödeme emri ve kira akdi fotokopisinin" tebli-
¤ine iliflkin ifllemin bu kurallara uygun bulunmad›¤› aç›kt›r. Zira, bu
tebligattaki tebli¤ flerhinde aynen.'”Muhatab›n adresi geçici kapal› o-
lup, nereye Çarfl›'ya gitti¤i komflusu .... ö¤renildi. Tebligat Kanunu 21.
maddesi gere¤i Sümer Mahalle/köy muhtar›na tebli¤ edilip, adresin
kap›flma 2. nolu örnek yap›flt›rarak komflusu ..... haber verildi, isim
vermekten kaç›nm›flt›r. 03.10.2003 yer verilmifl olup; muhtara isim,
mühür ve imzas›yla teslim edilen evrak tebli¤ memurunun imzas› ile
tevsik edilmiflse de, yukar›da aç›kland›¤› biçimde borçlunun çarfl›ya
gitti¤inin kimden soruflturularak tespit edildi¤i ve bu kiflinin aç›k kim-
li¤inin ne oldu¤u tebli¤ mazbatas›nda aç›klanmam›flt›r. Yine ad› geçe-
nin bunu onaylayan imzas› da al›nmam›flt›r. Böylece bu yönler onam-
s›z kalm›flt›r. Dolay›s›yla, tebli¤ memurunun gerçekten muhatab›n ad-
resine gitti¤i ve fakat bulamad›¤› belgelenmemifl, yap›lan ifllem tebli¤
memurunun soyut beyan›ndan ibaret kalm›flt›r.

Bu durumda, borçlu adresine ç›kar›lan ödeme emrinin usulüne uy-
gun flekilde tebli¤ edilmifl oldu¤unun kabulüne olanak yoktur. Efl söy-
leyiflle, borçluya yap›lan ödeme emrinin tebli¤i ifllemi geçersiz olup,
Kanunun 32. maddesinin aç›klanan hükmü karfl›s›nda, borçlunun bu
tebli¤i flikayet ve icra dosyas›na baflvuru tarihi olan 12.11.2003 tarihin-
de ö¤rendi¤ini kabul zorunludur.

‹cra Hakimli¤inin bu hususlara de¤inen direnme karar› usul ve ya-
saya; Hukuk Genel Kurulu'nun yerleflik kararlar›na (29.12.1993 gün ve
1993/18-778 E. 1993/876 K. Say›l› ; 18.04.2001 gün ve 2001/6-386
E.-2001/389 K, Say›l› kararlar›nda oldu¤u gibi) uygun olup, onanma-
s› gerekir.

SSOONNUUÇÇ:: Karfl› taraf/alacakl› vekillerinin temyiz itirazlar›n›n reddi
ile, direnme karar›n›n yukar›da aç›klanan nedenlerle ONANMASINA,
gerekli ilam harc› peflin al›nm›fl oldu¤undan baflkaca harç al›nmas›na
mahal olmad›¤›na, 22.12.2004 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy OOnnuurrssaall BBaaflflkkaann VVeekkiillii
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ÖÖZZEETT:: KKaammuu kkuurruumm vvee kkuurruulluuflflllaa--
rr››nnaa,, kkaannuunnllaarr››nnddaakkii öözzeett hhüükküümmlleerr
ssaakkll›› kkaallmmaakk kkaayydd››yyllaa aavvuukkaattllaarr››nn
ggeerreekk dduuyydduu¤¤uu bbiillggii vvee bbeellggeelleerrii
aaflflaa¤¤››ddaakkii kkaappssaamm ççeerrççeevveessiinnddee iinn--
cceelleemmeelleerriinnee ssuunnmmaakk yyüükküümmllüüllüü¤¤üü

ggeettiirriillmmiiflflttiirr..

11-- aa)) ‹‹nncceelleemmeeyyee ssuunnmmaa,, bbiillggii vvee bbeellggeenniinn bbuulluunndduu¤¤uu kkuurruumm vvee kkuu--
rruulluuflfl bbüünnyyeessiinnddee,, ggeerreekkttii¤¤iinnddee bbiirr ggöörreevvllii  eeflflllii¤¤iinnddee uuyygguunn bbiirr
yyeerrddee ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessii ggeerreekkeenn bbiirr iiflfllleevvddiirr..

bb)) ‹‹nncceelleemmeeyyee ssuunnmmaa yyüükküümmllüü¤¤üünnüünn bbiillggii vvee bbeellggeenniinn bbuulluunn--
dduu¤¤uu kkuurruumm vvee kkuurruulluuflfl dd››flfl››nnddaa bbiirr yyeerree vveeyyaa   flfleehhiirree   ggöönnddeerriillmmee--
ssii ssuurreettiiyyllee yyeerriinnee ggeettiirriillmmeessiinniinn iisstteennmmeessii,, yyaassaann››nn   aammaacc››nnaa   uuyy--
gguunn   bbiirr ttaalleepp  oollaarraakk ddee¤¤eerrlleennddiirriilleemmeezz..

cc)) AAvvuukkaatt››nn ggeerreekk dduuyydduu¤¤uu bbiillggii vvee bbeellggeelleerriinn kkaappssaamm››,, aavvuukkaatt--
llaarr››nn ggöörreevvlleerriiyyllee vvee ggeerreekk dduuyymmaa iiffaaddeessiiyyllee iillggiillii aaçç››kkllaammaallaarrddaa
bbeelliirrttiilleenn ss››nn››rrllaarr iiççiinnddee aannllaaflfl››llmmaall›› vvee ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr..

dd)) YYaassaa kkooyyuuccuu,, kkuurruumm vvee kkuurruulluuflflllaarr››nn bbüünnyyeessiinnddee iinncceelleemmee
oollaannaa¤¤›› ttaann››dd››¤¤›› bbeellggeelleerrddeenn öörrnneekk aall››nnmmaass››nn›› vveekkaalleettnnaammee iibbrraazz››--
nnaa bbaa¤¤ll›› ttuuttmmuuflflttuurr.. AAvvuukkaattllaarrccaa iinncceelleennmmeessiinnddeenn ssoonnrraa bbuu bbeellggee--
lleerriinn ggeerreekkllii oollaannllaarr››nnddaann kkoonnuussuu ttaarriihh vvee ssaayy››ss›› bbeelliirrttiilleerreekk öörrnneekk
aall››nnaabbiillmmeessii yyaassaa hhüükkmmüü ggeerree¤¤iiddiirr..

22-- ‹‹nncceelleemmeeyyee ssuunnmmaa yyüükküümmllüü¤¤üünnüünn iissttiissnnaass›› oollaann kkaannuunnllaarrddaa--
kkii öözzee11 hhüükküümmlleerriinn ss››nn››rrllaarr›› vvee iiççeerrii¤¤ii,, iillggiillii mmaaddddee mmeettiinnlleerriiyyllee bbuu
kkoonnuuddaa yyuukkaarr››ddaa yyaapp››llaann aaçç››kkllaammaallaarrddaa bbeelliirrttiilleenn hhuukkuukkii ççeerrççeevvee
iiççiinnddee ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr..

1136   say›l›   Avukatl›k   Kanununa   göre avukatlar›n kamu kurum
ve kurulufllar›ndan isteyebilece¤i belgelerin s›n›rlar›n›n ve içeri¤inin

11113366 SSaayy››ll›› AAvvuukkaattll››kk KKaannuunnuunnaa GGöörree
AAvvuukkaattllaarr››nn KKaammuu KKuurruumm vvee
KKuurruulluuflflllaarr››nnddaann ‹‹sstteeyyeebbiilleeccee¤¤ii
BBeellggeelleerriinn SS››nn››rrllaarr››

DDAANNIIfifiTTAAYY
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KKaarraarr :: 2002/52
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ne olaca¤› konusunda düflülen duraksaman›n giderilmesine yönelik is-
tiflari düflünce istemine iliflkin Baflbakanl›¤›n 15.2.2002 günlü ve
B.02.0.KKG/174-49/898 say›l› yaz›flma ekli Yüksekö¤retim Kurulu
Baflkanl›¤›n›n 20.11.2001 günlü ve 26722 say›l› yaz›s›nda aynen:

“Avukatl›k Kanunu'nun 02.05.2001 tarih, 4667 say›l› Kanun'un 2.
maddesi ne de¤iflik 3. f›krasi ile;

“Yarg› organlar›, emniyet makamlar›, di¤er kamu kurum ve kuru-
lufllar› ile kamu iktisad› teflebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, no-
terler, sigorta flirketleri ve vak›flar avukatlara görevlerinin yerine geti-
rilmesinde yard›mc› olmak zorundad›r. Kanunlar›ndaki özel hükümler
sakl› kalmak kayd›yla, bu kurumlar avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve
belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek
al›nmas› vekaletname ibraz›na ba¤l›d›r. Derdest davalarda müzekkere-
ler duruflma   günü   beklenmeksizin   mahkemeden   al›nabilir”   hük-
mü getirilmifltir.

Söz konusu hüküm gere¤ince, Kurulumuz Baflkanl›¤›'na yap›lan
müracaatlarda; baz› avukatlar müvekkilleri hakk›nda, Kurulumuza ya-
z›lm›fl olan yaz›lar ile ayr› kurulufl ve kiflilerin, di¤er kurumlara yazd›-
¤› ve bir flekilde Kurulumuza intikal eden bütün yaz› ve eklerinin tas-
dikli birer fotokopisinin gönderilmesi istenilmektedir.

Bununla birlikte yine san›k vekili bir avukat taraf›ndan Yüksekö¤-
retim Denetleme Kurulu taraf›ndan yap›lan disiplin ve ceza sorufltur-
mas› ile ilgili dosyan›n sureti Kurulumuzdan talep edilmifl ve talebin
yerine getirilmesi hususunda tereddüde düflülmüfltür. (Ek-1)

Yine üniversite rektörlüklerinden Kurulumuza gelen yaz›larda;
Avukatl›k Yasas›’n›n uygulama s›n›rlar›, özellikle avukatlar›n bu kanu-
nun tan›d›¤› yetki ile isteyebilece¤i belgelerin s›n›rlar› ve muhteviyat›
aç›s›ndan uygulamada güçlüklerle karfl›lafl›ld›¤› ifade edilmekte-
dir.(Ek-2)

Uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amac›yla Avukatl›k   Yasa-
s›n›n 02.05.2001 tarih ve 4667 say›l› Kanunun'un 2. maddesi ile de¤i-
flik 3. f›kras› hükmüne göre; avukatlara müvekkilleriyle ilgili olan, ko-
nusu, tarihi, say›s› müflahhas   olarak   belirtilmeyen   her   türlü   ev-
rak›n tamam›n›n verilmesi zorunlulu¤ununun bulunup bulunmad›¤›
yap›lmakta   olan   disiplin   ve ceza soruflturmalar›nda soruflturma dos-
yas›n›n gizlilik gözetilmeksizin bir bölümünün ya da tamam›n›n birer
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örne¤inin verilmesi zorunlulu¤unun bulunup bulunmad›¤› hususlar›n-
da Dan›fltay Baflkanl›¤›'ndan istiflari görüfl al›nmas› zarureti has›l ol-
mufl bulunmaktad›r.

Dan›fltay Kanunu'nun 41. ve 42 . maddeleri uyar›nca konu ile ilgili
olarak Dan›fltay Birinci Daire Baflkanl›¤›'ndan istiflari görüfl al›nabil-
mesi hususunu tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.

Dairemizce yap›lan ça¤r› üzerine gelen Adalet Bakanl›¤› Kanunlar
Genel Müdürlü¤ünden Hakim Dr. Ali Karagülmez, Yüksekö¤retim
Kurulu Baflkanl›¤› Genel Sekreter Yard›mc›s› Hasan Say›n ile Türkiye
Barolar Birli¤i Baflkan Yard›mc›s› Av. Ziya Yergök ve Hukuk Müflavi-
ri Av. Tülay Y›lmaz'›n sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra konu in-
celenerek,

GGeerree¤¤ii GGöörrüüflflüüllüüpp DDüüflflüünnüüllddüü::

‹stem, 1136 say›l› Avukatl›k Kanununa göre avukatlar›n kamu ku-
rum ve kurulufllar›ndan isteyebilece¤i belgelerin s›n›rlar›n›n ve içeri¤i-
nin ne olaca¤› konusunda düflülen duraksaman›n giderilmesine iliflkin-
dir.

1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 2 nci maddesinin 4667 say›l› Ka-
nunla de¤ifltirilen birinci f›kras›nda, avukatl›¤›n amac›n›n; hukuki mü-
nasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaflmazl›k-
lar›n adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk
kurallar›n›n tam olarak uygulanmas›n› her derecede yarg› organlar›,
hakemler, resmi ve özel kifli, kurul ve kurumlar nezdinde sa¤lamak ol-
du¤u, ayn› Kanunla de¤ifltirilen üçüncü f›kras›nda ise, yarg› organlar›
emniyet makamlar›, di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu iktisa-
d› teflebbüsleri, özel ve kamuya ait dernekler, noterler, sigorta flirketle-
ri ve vak›flar›n avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard›mc›
olmak zorunda olduklar›, kanunlar›ndaki özel hükümler sakl› kalmak
kayd›yla bu kurumlar›n avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belgeleri in-
celemesine sunmakla yükümlü olduklar›, bu belgelerden örnek al›n-
mas›n›n vekaletname ibraz›na ba¤l› oldu¤u, derdest davalarda müzek-
kerelerin duruflma günü beklenmeksizin mahkemeden al›nabilece¤i
hükme ba¤lanm›flt›r.

Söz konusu düzenleme ile maddede say›lan kurum ve kurulufllara,
avukatlara görevlerinin yerine, getirilmesinde yard›mc› olmak, kanun-
lardaki özel hükümler sakl› kalmak kayd›yla avukat›n gerek duydu¤u
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bilgi ve belgeleri incelemesine sunmak yükümlülü¤ü getirilmifl, ince-
lemeye sunulan belgelerden örnek al›nmas› vekalet ibraz›na ba¤lan-
m›flt›r. Ayr›ca derdest davalarda müzekkerelerin duruflma günü   bek-
lenmeksizin mahkemeden al›nabilece¤i belirtilmek suretiyle, adli ma-
kamlarca bir husus hakk›nda baflka dairelere yaz›lan yaz›lar›n duruflma
gününden önce avukatlar taraf›ndan mahkemeden al›nabilmesine, mü-
zekkere ile istenilen hususlar›n takip edilmesi, çabuklaflt›r›lmas› ve il-
gili kurulufllardan, bilgi ve belge toptanmas› sa¤lanarak yarg›lama sü-
recinin çabuklaflt›r›lmas›na ve uyuflmazl›klar›n adalet ve hakkaniyete
uygun olarak çözümlenmesine yard›mc› olunmas›na olanak sa¤lanmak
istenilmektedir.

4667 say›l› Kanunun genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde
de, avukatlara görevlerini yerine getirmelerine yard›mc› olacak kuru-
lufllara aç›kl›k getirilerek bu kurulufllardan bilgi ve belge toptayabilme
yetkisinin verildi¤i belirtilmektedir.

“Bu hükümlere göre avukatlar, her türlü hukuki mesele ve anlafl-
mazl›klar›n her derecede yarg› organlar›, hakemler, resmi ve özel kifli,
kurul ve kurumlar nezdinde çözümlenmesi, hukuk kurallar›n›n tam
olarak, adalet ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanmas› amac›yla
görevlerini yerine getirirlerken maddede say›lan mercilere kendilerine
yard›mc› olma zorunlulu¤u getirilmifltir. Buradaki yard›mc› olma zo-
runlulu¤u, avukatl›k görevinin yerine getirilmesiyle s›n›rl›d›r. Ayr›ca
bu kurumlara kanunlar›ndaki özel hükümler sakl› kalmak kayd›yla
avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belgeleri incelemesine sunma yüküm-
lülü¤ü de getirilmifltir. Görüldü¤ü üzere Yasa hükmüyle kanunlardaki
özel hükümler sakl› tutulmufl ve avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve bel-
gelerden söz edilmifl bulunulmaktad›r. Bu durumda avukat›n gerek
duydu¤u bilgi ve belge ifadesinin ne anlama geldi¤i, bu ifadeye hangi
amac› sa¤lamak üzere yer verildi¤i üzerinde de durulmas› gerekmek-
tedir.

1136 say›l› Kanunun 163 üncü maddesince, avukatl›k sözleflmesi-
nin belli bir hukuki yard›m› kapsamas› gerekti¤i, yaz›l› olmayan anlafl-
malar›n genel hükümlere göre ispatlanaca¤›, yaln›z avukatlar›n yapa-
bilece¤i ifller bafll›kl› 35 inci maddesinde, gerçek ve tüzel kiflilere ait
haklar› dava etmenin, savunman›n, adli istemleri takip etmenin, bu ifl-
lere ait bütün evrak› düzenlemenin avukatlara ait oldu¤u belirtilmifltir.

Anayasan›n 36 nc› maddesinde, herkesin, meflru vas›ta veya yollar-
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dan faydalanmak suretiyle yarg› mercileri önünde davac› ve daval› ola-
rak iddia ve savunma ile adil yarg›lanma hakk›na sahip oldu¤u belirtil-
mifltir. Savunma hakk› s›n›rs›z bir hak de¤ildir. Bu hakk›n s›n›r›, suç,
yarg› mercileri ve dava kavramlar›yla da yak›ndan iliflkilidir. Bu arada,
Türk Medeni Kanununun hukuki iliflkilerin kapsam› bafll›¤› alt›nda dü-
rüst davranma ve iyiniyet kurallar›n› düzenleyen 2 nci ve 3 üncü mad-
delerinin hükümlerini de gözönünde bulundurmak zorunludur. Bu hü-
kümlerde, herkesin haklar›n› kullan›rken ve borçlar›n› yerine getirir-
ken dürüstlük kurallar›na uymak zorunda oldu¤u, bir hakk›n aç›kça kö-
tüye kullan›lmas›n›n hukuk düzeninde korunmad›¤›, kanunun iyiniye-
te hukuki bir sonuç ba¤lad›¤› durumlarda, as›l olan›n iyiniyetin varl›¤›
oldu¤u, ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni
göstermeyen kimsenin iyi niyet iddias›nda bulunamayaca¤› aç›k bir bi-
çimde belirtilmektedir.

1136 say›l› Kanunun 2 nci maddesi ve yukar›da an›lan di¤er hü-
kümleri ile Medeni Kanunun 2 nci, ve 3 üncü maddeleri hükümleri
dikkate al›nd›¤›nda, avukatlara bilgi ve belge toplayabilme yetkisi ve-
ren hükümlerin genel s›n›rlar› ortaya ç›km›fl olmaktad›r. Buna göre
maddede say›lan kurum ve kurulufllar›n, avukatlara görevlerinin yeri-
ne getirilmesi kapsam›nda, müvekkilinin hukukunu savunabilmesine,
haklar›n› dava etmesine, yarg›lama sürecinin çabuklafltr›lmas›na ve
uyuflmazl›klar›n adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine
adli makamlarca bir husus hakk›nda baflka dairelere yaz›lan yaz›lar›n
duruflma gününden önce al›nmas›na, bu yaz›larda istenilen hususlar›n
takip edilmesi ve çabuklaflt›r›lmas›na ve gerekli bilgi ve belgelerin top-
lanabilmesine yard›mc› olmalar› gerekmektedir.

1136 say›l› Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan
“avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belge” ifadesinin anlam ve kapsam›-
n›n da yukar›da belirtilen genel hükümler çerçevesinde de¤erlendiril-
mesi gerekmekle birlikte, bu ifadede geçen “gerek” sözcü¤ünün her-
hangi bir iflin yap›labilmesinin ba¤l› bulundu¤u fley anlam›n› içerdi¤i,
gereklili¤i aç›klayan nedenlerin ise “gerekçe” sözcü¤ü ne ifade edildi-
¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. Gerek duymak, keyfi, hiçbir nedene
ba¤l› olmaks›z›n bir fleyi istemek iradesi anlam›na gelmemekte, her-
hangi bir iflin yap›labilmesine ba¤l› bir istemi anlatmaktad›r. Böyle
olunca, avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belgeleri hangi iflin yap›labil-
mesine ba¤l› olarak incelemek istedi¤ini   gereklili¤i   aç›klayan   ne-
denlerle birlikte belirtmesi ve bu belgelerin incelemesine sunulmas›
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yasa hükmü gere¤idir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir baflka husus da, incelemeye
sunma yükümlülü¤üdür. ‹ncelemeye sunma ifllevi, bilgi ve belgenin
bulundu¤u kurum ve kuruluflta, gerekti¤inde bir görevli eflli¤inde, uy-
gun   bir   yerde gerçeklefltirilmelidir. ‹ncelemeye sunma yükümlülü-
¤ünün, bilgi ve belgenin bulundu¤u kurum ve kurulufl d›fl›nda bir yere
veya flehire gönderilmesi suretiyle yerine getirilmesi sözkonusu ola-
mayaca¤›ndan, avukatlar›n gerek duyduklar› bilgi ve belgelerin veya
bunlar›n onayl› örneklerinin ya da fotokopilerinin adreslerine gönderil-
mesini istemeleri yasan›n hükümlerine ve amac›na uygun düflmeye-
cektir. Yasa koyucu, kurum ve kurulufllar›n bünyesinde inceleme ola-
na¤› tan›d›¤› belgelerden örnek al›nmas›n› vekaletname ibraz›na ba¤l›
tutmufltur. Böylece, genel s›n›rlar›, içeri¤i yukar›daki aç›klamalarla be-
lirlenen bilgi ve belgelerden, kanunlar›ndaki özel hükümler sakl› tutu-
larak incelemeye sunulmas› zorunlu olanlar›n avukatlarca yerinde in-
celenmesinden sonra, bu belgelerden gerekli görülenlerin tarih ve sa-
y›s› belirtilerek örnek al›nmas› suretiyle bilgi ve belge toplayabilme
amac›n›n sa¤lanmas› gerçekleflecektir.

Di¤er yandan, 1136 say›l› Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f›kra-
s›nda say›lan mercilerin, avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belgeleri in-
celemesine sunma yükümlülü¤ünün istisnas› olan baz› özel hükümler
flöyle s›ralanabilir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesinde, avu-
kat›n haz›rl›k belgeleri ile dava dosyas›n›n tamam›n› inceleme ve iste-
di¤i belgenin bir örne¤ini alma hakk›na sahip oldu¤u, haz›rl›k sorufl-
turmas›n›n amac›n› tehlikeye düflürebilecek ise, Cumhuriyet Savc›s›-
n›n talebi üzerine haz›rl›k soruflturmas› s›ras›nda bu hakk›n sulh haki-
minin karar›yla k›s›tlanabilece¤i, yakalanan kiflinin veya san›¤›n sor-
gusunu içeren tutanak ile bilirkifli raporlar› ve yakalanan kifli veya sa-
n›¤›n haz›r bulunmaya yetkili oldu¤u di¤er adl› ifllemlere iliflkin tuta-
naklar hakk›nda hakim karar›yla k›s›tlanabilmeye iliflkin ikinci f›kra
hükmünün uygulanmayaca¤› belirtilmifltir. Devlet Güvenlik Mahke-
meleri Kurulufl ve Yarg›lama Usulü Hakk›ndaki Kanunun 11 inci mad-
desindeki yollama nedeniyle bu mahkemeler için de CMUK'un sözü
edilen hükmünün uygulanmas› sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, 1512 say›l› Noterlik Kanununun 54 ve 55 inci maddelerin-
de, 4389 say›l› Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci, 22
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nci maddesinin yedi ve sekizinci f›kralar›nda, 213 say›l›  Vergi Usul
Kanununun vergi mahremiyeti bafll›kl› 5 inci maddesinde yer verilen
hükümlerle bilgi ve belgelerin kanunen aç›kça   yetkili   k›l›nan merci-
lerin d›fl›nda üçüncü kiflilere aç›klanmas›n› engelleyici ve hangi bilgi
ve belgelerin bu kapsamda oldu¤unu gösteren s›n›rlamalar getirilmifl-
tir.

Di¤er baz› kanunlarda idareye, üçüncü kiflilere ve hatta yarg› mer-
cilerine baz› bilgi ve belgeleri vermekten imtina hakk› tan›nm›fl, bu
hakk›n kullan›m› ilgili kanunlarda ayr› ve farkl› flartlara ba¤lanm›flt›r.
2577 say›l› ‹dari  Yarg›lama Usulü Kanununun 20 nci maddesinin bi-
rinci f›kras›nda, “Dan›fltay ile idare ve vergi mahkemeleri bakmakta
olduklar› davalara ait her çeflit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar.
Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrak›n gönderil-
mesini ve   her   türlü   bilgilerin verilmesini taraftardan ve ilgili di¤er
yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararlar›n, ilgililerce süresi için-
de yerine getirilmesi mecburidir.” denildikten sonra üçüncü f›kras›nda
“Ancak, istenilen bilgi ve belgeler devletin güvenli¤ine veya yüksek
menfaatlerine veya Devletin güvenli¤i ve yüksek menfaatleriyle birlik-
te yabanc› devtetlere de iliflkin ise,  Baflbakan veya ilgili bakan, gerek-
çesini bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.
Verilmeyen bilgi ve belgelere dayan›larak ileri sürülen savunmaya gö-
re karar verilemez.” hükmüne yer verilmifl. Ceza Muhakemeleri Usu-
lü Kanununun 88 inci maddesinde de benzer bir hüküm yer alm›flt›r.

Yine,   26.10.1994   günlü ve 4045 say›l› Kanunun 1 inci maddesi-
ne dayan›larak ç›kar›lan Güvenlik Soruflturmas› ve Arfliv Araflt›rmas›
Yönetmeli¤inin 2 nci maddesinde, bu Yönetmeli¤in, yetkili olmayan
kiflilerin bilgi sahibi olmalar› halinde Devletin güvenli¤inin, iç ve d›fl
menfaatlerinin, ulusal varl›¤›n ve bütünlü¤ün zarar görebilece¤i veya
tehlikeye düflebilece¤i bilgi ve belgeleri, bunlar›n toplanmas›n› ve ifl-
lemini yürüten bakanl›klar ne kamu kurum ve kurulufllar›n›n ilgili bi-
rim ve k›s›mlar›n›n belirlenmesini,  .... kapsad›¤› belirtilmifl, 4 üncü
maddesinin (e) bendinde, “bilinmesi gereken” ibaresi, bir gizli evrak›
veya doküman› ancak görevinden dolay› ö¤renen, onu inceleyen, uy-
gulayan ve korumaktan sorumlu bulunanlar olarak tan›mlanm›fl ve bu
tan›mlamadan hareketle 5 inci maddesinde, bilmesi gerekenlerin d›fl›n-
da di¤er kiflilerin bilmelerinin istenmedi¤i ve aç›kland›¤› takdirde
Devletin güvenli¤ine, ulusal varl›k ve bütünlü¤e, iç ve d›fl menfaatle-
rimize verece¤i zararlara göre gizlilik dereceleri çok gizli, gizli, özel
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ve hizmete özel olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Görüldü¤ü üzere, mevzuat-
taki özel hükümlerde de, bilmesi gerekenlerin d›fl›nda di¤er kiflilerin
bilmelerinin istenmedi¤i, aç›kland›¤› takdirde Devletin güvenli¤ine,
ulusal varl›k ve bütünlü¤e, iç ve d›fl menfaatlerimize, ceza veya disip-
lin soruflturmalar›n›n amac›na zarar verece¤i öngörülen bilgi ve belge-
lerin aç›klanmas›, incelemeye sunulmas›  ve bunlardan bir suret al›n-
mas› konular›nda k›s›tlamalar ve s›n›rlamalar getirilmifl, idareye belir-
li nitelikteki bilgi ve belgeleri yarg› mercilerine dahi vermeme olana¤›
tan›nm›fl bulunmaktad›r.

657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 128, 129, 130 ve 131 inci
maddelerinde de, kademe ilerlemesinin durdurulmas› cezas›n› gerekti-
ren hallerde, disiplin kurulunun soruflturma dosyas›n› ald›¤› tarihten
itibaren 30 gün içinde soruflturma evrak›na göre karar›n› bildirece¤i,
memurluktan ç›karma cezas› için, soruflturma dosyas›n›n yüksek disip-
lin kuruluna tevdi edilece¤i, bu kurullar›n dosyalar›n incelenmesinde
gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyas›n› ve her nevi evrak›
incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tan›k ve bilirkifli
dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keflif yapmaya veya
yapt›rmaya yetkili olduklar›, hakk›nda memurluktan ç›karma cezas› is-
tenen memurun, sicil dosyas› hariç, soruflturma evrak›n› inceleme, ta-
n›k dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yaz›l›  olarak kendisi veya
vekili vas›tas›yla savunma yapma hakk›na sahip oldu¤u, Devlet me-
muru hakk›nda savunmas› al›nmadan disiplin cezas› verilemeyece¤i
belirtilmifltir.

4483 say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›
Hakk›nda Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›nda, ön inceleme
ile görevlendirilen kifli veya kiflilerin, bakanl›k müfettiflleri ile kendile-
rini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz oldu¤u, bu Kanunda
hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa
göre ifllem yapabilecekleri belirtilmek suretiyle CMUK'un yukar›da
sözü edilen 143 üncü maddesinin uygulanmas›na imkan tan›nd›¤› gö-
rülmektedir.

Bu hükümler karfl›s›nda, hakk›nda ceza soruflturmas› yap›lan bir
devlet memurunun kendisi veya avukat olan vekilinin CMUK'nun 143
üncü maddesi hükmüne dayanarak, haz›rl›k soruflturmas›n›n amac›n›
tehlikeye düflürebilecek durumlarda sulh hakiminin karar›yla k›s›tlana-
bilecek olanlar d›fl›nda, haz›rl›k belgeleri ile dava dosyas›n›n tamam›-



n› incelemeye ve istedi¤i belgenin bir örne¤ini almaya hakk› bulun-
maktad›r. 4483 say›l› Yasa uygulamas›nda da ön inceleme ile görevlen-
dirilenler soruflturman›n amac›n› tehlikeye düflürebilecek durumlarda
bu Yasan›n 6 nc› maddesi gere¤ince sulh hakiminden k›s›tlama karar›
almak da dahil, CMUK'un Cumhuriyet savc›lar›na verdi¤i bütün yet-
kileri kullanabileceklerdir.

Di¤er taraftan, disiplin soruflturmas› evresinde, bu soruflturma so-
nucunda yetkili makamlarca bir disiplin cezas› verilmesi, icrai ve ke-
sin nitelikleri haiz bir idari ifllemdir. ‹dare hukukunda, idari ifllemin
birbirini izleyen birçok safhadan oluflan ifllem dizisi ile ortaya ç›kaca-
¤› kabul edilmektedir. Kamu gücü ve kudretinin, üçüncü kifliler üzerin-
de, ayr›ca bir baflka ifllemin varl›¤›na gerek olmaks›z›n, do¤rudan do¤-
ruya hukuki sonuçlar do¤urmak suretiyle etkisini gösterdi¤i ifllemler
icrai niteliktedir. Bu ba¤lamda, tavsiye, dilek, düflünce, teklif gibi bil-
gi verici, aç›klay›c› ifllemler yan›nda haz›rl›k ifllemleri de icrai olma-
yan ifllemler olarak kabul edilmektedir. Disiplin soruflturmas› ifllemle-
ri de inceleme prosedürünün bir parças› olarak icrai ifllemin gerçeklefl-
tirilmesine yöneliktir. Disiplin soruflturmas›n›n yap›ld›¤› aflamada bir
belirsizlik arzeden bu durum, ilgilinin savunmas›n›n istendi¤i andan
itibaren savunma hakk›n›n gerekleri aç›s›ndan sonuç do¤urabilecek ni-
telikte kabul edilmelidir. Bu nedenle de, disiplin soruflturmas›nda ilgi-
linin savunmas›n›n istendi¤i andan itibaren disiplin soruflturmas›n›n
amac›n›  tehlikeye düflürebilecek belgeler ile sicil dosyas› hariç, ilgili-
nin veya avukat›n›n disiplin dosyas›n›n tamam›n› incelemeye ve iste-
di¤i belgenin bir örne¤ini almaya hakk› bulundu¤unu kabul etmek ge-
rekmektedir.

Bütün bu genel ve özel k›s›tlama ve s›n›rlama hükümleriyle karfl›-
l›kl› hukuki iliflkilerde hak, yetki ve sorumluluklar aras›nda kamu ya-
rar› fikrine dayal› uygun dengenin sa¤lanmas›,  sorumluluklar›n bu
dengeye uygun flekilde yerine getirilmesi amaçlanm›flt›r.

Sonuç olarak; istiflari düflünce istemine esas olan maddi olay ve ol-
gular da dikkate al›nd›¤›nda afla¤›da s›ralanan hususlar›n taraflarca
karfl›l›kl› olarak de¤erlendirilmesinde, sorumluluklar aras›nda uygun
ve ölçülü dengenin sa¤lanmas› halinde, duraksama konular›n›n orta-
dan kalkaca¤› söylenebilir.

1- 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 2 nci maddesinin 4667 say›l›
Kanunla de¤ifltirilen   üçüncü f›kras›nda say›lan kurum ve kurulufllara,
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avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yard›mc› olma zorunlu-
lu¤u getirilmifltir. Yard›mc› olma zorunlulu¤unun kapsam›n› ve s›n›rla-
r›n› belirlemede avukatlar›n görevleriyle ilgili olarak yukar›da yap›lan
aç›klamalar gözönünde bulundurulmal›d›r.

Bu kurumlara, kanunlar›ndaki özel hükümler sakl› kalmak kayd›y-
la avukatlar›n gerek duydu¤u bilgi ve belgeleri afla¤›daki kapsam çer-
çevesinde incelemelerine sunmak yükümlülü¤ü getirilmifltir.

a) ‹ncelemeye sunma, bilgi ve belgenin bulundu¤u kurum ve kuru-
lufl bünyesinde, gerekti¤inde bir görevli  eflli¤inde uygun bir yerde ger-
çeklefltirilmesi gereken bir ifllevdir.

b) ‹ncelemeye sunma yükümlü¤ünün bilgi ve belgenin bulundu¤u
kurum ve kurulufl d›fl›nda bir yere veya flehire gönderilmesi suretiyle
yerine getirilmesinin istenmesi, yasan›n amac›na uygun bir talep ola-
rak de¤erlendirilemez.

c) Avukat›n gerek duydu¤u bilgi ve belgelerin kapsam›, avukatlar›n
görevleriyle ve gerek duyma ifadesiyle ilgili aç›klamalarda belirtilen
s›n›rlar içinde anlafl›lmal› ve de¤erlendirilmelidir.

d) Yasa koyucu, kurum ve kurulufllar›n bünyesinde inceleme olana-
¤› tan›d›¤› belgelerden örnek al›nmas›n› vekaletname ibraz›na ba¤l›
tutmufltur. Avukatlarca incelenmesinden sonra bu belgelerin gerekli
olanlar›ndan konusu tarih ve say›s› belirtilerek örnek al›nabilmesi ya-
sa hükmü gere¤idir.

2- ‹ncelemeye sunma yükümlü¤ünün istisnas› olan kanunlardaki
öze1 hükümlerin s›n›rlar› ve içeri¤i, ilgili madde metinleriyle bu konu-
da yukar›da yap›lan aç›klamalarda belirtilen hukuki çerçeve içinde de-
¤erlendirilmelidir.

Duraksama konusu hakk›nda yukar›da aç›klanan görüflle dosyan›n
Dan›fltay Baflkanl›¤›na sunulmas›na 10.4.2002 gününde oybirli¤iyle
karar verdi.
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ÖÖZZEETT:: DDaavvaall›› iiddaarreenniinn hhiizzmmeett kkuussuu--
rruunnuunn mmeevvccuutt oolldduu¤¤uu,,  ffeennnnii mmeessuull
yyaa ddaa mmüütteeaahhiitt kkuussuurruunnuunn,, iiddaarreenniinn
vvaattaannddaaflflaa kkaarrflfl›› ttaamm kkuussuurrlluu hhaalliinnii
oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaadd››¤¤›› vvee tteessppiitt eeddiilleenn
zzaarraarr››nn ttaammaamm››nnddaann ssoorruummlluu oollmmaass››
ggeerreekkiirr..

ÖÖttee yyaannddaann,, iiçç hhuukkuukk uunnssuurrllaarr›› yyöönnüünnddeenn iiddaarreenniinn ssoorruummlluulluu¤¤uu
ssaabbiitt oollmmaakkllaa bbiirrlliikkttee AAnnaayyaassaann››nn 9900.. mmaaddddeessii yyoolluuyyllaa iiçç hhuukkuukkuu--
mmuuzzuunn bbiirr ppaarrççaass›› oolluupp,, kkaannuunn üüssttüü bbiirr hhiiyyeerraarrflfliiyyee ssaahhiipp oollaann AAvv--
rruuppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmeessiinniinn 88.. mmaaddddeessii sseebbeebbiiyyllee ddee iiddaarree--
nniinn hhiizzmmeett kkuussuurruu mmeevvccuuttttuurr..

TTeemmyyiizz ‹‹sstteemmiinnddee BBuulluunnaann:: Selçuklu Belediye Baflkanl›¤›/KON-
YA Vekili: Av. ... - Av. ... 

KKaarrflfl›› TTaarraaff:: l- ..., 2- ..., 3- ... , 4-...  

VVeekkiilllleerrii:: 1- Av. ...  

2- Av. ... 

‹‹sstteemmiinn ÖÖzzeettii :: Konya 1. ‹dare Mahkemesinin 2.3.2005 günlü, E:
2004/656, K: 2G05/149 say›l› karar›n›n usul ve yasaya ayk›r› oldu-
¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.

SSaavvuunnmmaann››nn ÖÖzzeettii:: Savunma verilmemifltir.

DDaann››flflttaayy TTeettkkiikk HHaakkiimmii GG.. FFiilliizz EErrccaann AAssllaannttaaflfl''››nn DDüüflflüünncceessii::
Temyiz isteminin reddi ile mahkeme karar›n›n onanmas› gerekti¤i dü-
flünülmektedir.

KKoonnyyaa’’ddaa 0022..0022..22000044 TTaarriihhiinnddee ÇÇöökkeenn
ZZüümmrrüütt AAppaarrttmmaann››nn››nn TTaaddiillaatt››,, SSttaattiikk
PPrroojjeeyyee YYaannss››ttmmaaddaann RRuuhhssaatt VVeerreenn
BBeelleeddiiyyeenniinn AA¤¤››rr HHiizzmmeett KKuussuurruu VVaa rrdd››rr..
BBuu nneeddeennllee ZZaarraarr››nn TTaammaamm››nnddaann SSoorruummlluu
OOllmmaass›› GGeerreekkiirr

TTCC
DDAANNIIfifiTTAAYY

AALLTTIINNCCII DDAA‹‹RREE

EEssaass :: 2005/3310
KKaarraarr :: 2006/2160
TTaarriihh :: 02.03.2005
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DDaann››flflttaayy SSaavvcc››ss›› TTüülliinn ÖÖzzggeennçç''iinn DDüüflflüünncceessii:: ‹dare ve vergi mah-
kemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi
için, 2577 say›l› idari Yarg›lama Usulü Kanununun 49 uncu maddesi-
nin birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede ya-
z›l› nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz
edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmekte-
dir.

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Karar veren Dan›fltay Alt›nc› Dairesince Tetkik Hakiminin aç›kla-
malar› dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra iflin ge-
re¤i görüflüldü:

Duruflma yap›lmas›na gerek görülmedi.

Dava, Konya ili, Selçuklu ‹lçesi, Kerkük Caddesinde bulunan Züm-
rüt Apartman›'n›n 2.2.2004 tarihinde y›k›lmas›nda daval› idarenin hiz-
met kusuru bulundu¤u ileri sürülerek, murisleri ...'a ait 4. kat 16 nolu
dairenin rayiç bedelinin yar›s› olan 40.000.000.000.TL maddi ile dava-
c›lardan, ... o¤lu ...  için 20.000.000.000.TL. torunlar› ...  için
10.000.000.000,-TL'den toplam 40.000.000.000.TL. manevi zarar, di-
¤er davac›lar ..., ...ve ... ise; ayr› ayr› olmak üzere kardeflleri ...  için
30.000.000.000.TL. ye¤enleri ...  için 30.000.000.000TL olmak üzere
toplam 60.000.000.000.TL manevi tazminat olmak üzere toplam
140.000.OOO.OOO.TL. zarar›n yasal faiziyle birlikte tazmini istemiy-
le aç›lm›fl, ‹dare Mahkemesince, dosyan›n incelenmesinden, Konya ‹li,
Selçuklu ‹lçesi, Feritpafla Mahallesi, Kerkük caddesi üzerinde 19LI
pafta 15148 ada, 2 parselde infla ve iskan edilen bodrum+zemin(asma
katl›)+9 normal kattan oluflan Zümrüt Aparman›n›n 2.2.2004 tarihinde
aniden ve tamamen çökmesi sonucu davac›lar›n o¤ullar› - gelini ve iki
torununun (yine kardefli-yengesi ve iki ye¤enlerinin 4. kat 6 nolu
34/1765 payl› dairede göçük alt›nda kalarak öldükleri, daval› idareye,
u¤rad›klar› maddi ve manevi zarar karfl›l›¤›, bina de¤eri olan
80.000.000.000.- TL'nin yar›s› olan 40.000.000.000.TL'nin, manevi
zarar olarak da ... o¤lu için 20.000.000.000.-TL. torunlar›n›n her biri
için 10.000.000.000.-TL davac›lar Dursun Ali Mustafa ve ... için kar-
defllerinden dolay› her birisi ad›na 10.000.000.000.- TL ye¤enleri için
her birisi ad›na 5.000.000.000.- TL'nin tazmini talebiyle 30.4.2004 ta-
rihinde idareye baflvurduklar› ve daval› idarenin 8.4.2004 gün ve



85/1145 say›l› yaz›s›yla talebi reddetmesi üzerine görülmekte olan da-
van›n aç›ld›¤›, uyuflmazl›kta binan›n çöktü¤ü tarihten itibaren bir y›l-
dan fazla zaman geçmifl olmas› ve bina enkaz›n›n kald›r›lm›fl olmas›
nedeniyle bu aflamada yapt›r›lacak bilirkifli incelemesi amaca hizmet
etmeyece¤inden apartman›n çöktü¤ü günlerde Konya 3. A¤›r Ceza
Mahkemesince yapt›r›lan bilirkifli incelemesi sonucu düzenlenen ra-
porlar›n de¤erlendirilmesinden, statik projenin uygun olmad›¤› yap›-
n›n projenin baz› k›s›mlar›na uygun yap›lmad›¤›, beton ve demir stan-
dard›na uyulmad›¤›, sonradan yap›lan ilave asma kat›n ruhsatland›r›l-
makla birlikte statik projeye ifllenmedi¤i ve tüm bu unsurlar›n birlikte
çökmeye sebep oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan hatal› projeye onay veren ida-
renin hizmet kusuru iflledi¤i, fenni mesul delaletiyle de olsa belediye-
nin hizmet kusurunun bulundu¤u, çökmede önemli rol oynad›¤› sapta-
nan tadilat›n statik projeye yans›t›lmas›ndan ruhsat verilmesi nedeniy-
le a¤›r hizmet kusuru ifllendi¤i di¤er taraftan idarenin hem yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi, hem de fenni mesul ve müteahhitin kont-
rolünü gere¤i gibi yerine getirmemesi nedeniyle konut hakk› ihlal edil-
di¤inden Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 8. maddesi gere¤ince de
hizmet kusurunun mevcut oldu¤u sonucuna ulafl›lmas› nedeniyle mad-
di tazminat istemlerinin kabulüne, söz konusu hizmet kusurunun basit
bir hukuka ayk›r›l›k sonucu do¤urmay›p çok dramatik bir neticeye se-
bep olmas›ndan dolay› derin manevi travmalar oluflturaca¤› nedeniyle
de manevi tazminat istemlerinin kabulüne karar verilmifl, karar daval›
idare vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Tazminat isteminin kabulü yolundaki temyize konu Konya 1. idare
Mahkemesinin 2.3.2005 günlü, E:2004/656, K-.2005/149 say›l› kara-
r›nda, 2577 say›l› idari Yarg›lama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1. f›kras›nda   say›lan   bozma - nedenlerinden   hiçbirisi bulunmad›-
¤›ndan, bozma istemi yerinde görülmeyerek an›lan mahkeme karar›n›n
ONANMASINA, fazla yat›r›lan 17,00 YTL harc›n temyiz isteminde
bulunana iadesine, dosyan›n ad› geçen mahkemeye gönderilmesine
21.4.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MMuussttaaffaa UUFFAACCIIKK
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DDAAVVAACCIILLAARR:: l- ..., 2- ..., 3- ... , 4-
...

DDAAVVAACCIILLAARR VVEEKK‹‹LL‹‹:: 1-Av. ...

2- Av. ....

DDAAVVAALLII:: Selçuklu Belediye Bafl-
kanl›¤› - Selçuklu/KONYA

DDAAVVAALLII VVEEKK‹‹LL‹‹:: Av. ... - Av. ....

DDAAVVAANNIINN ÖÖZZEETT‹‹:: Davac›lar; Konya ‹li, Selçuklu ‹lçesi Kerkük
Caddesinde bulunan Zümrüt Apartman›’n›n 02.02.2004 tarihinde y›-
k›lmas›nda daval› idarenin hizmet kusuru bulundu¤u ileri sürülerek;
Zümrüt Apartman›n›n 02.02.2004 tarihide herhangi bir do¤al afete u¤-
ramadan kendili¤inden çöktü¤ünü, bina için yap›lan statik-betonarme
projesinin hatal› flekilde çizildi¤i, inflaatta ve imalatta at›lan betonun
çok kalitesiz oldu¤unu, projesiz asma kat yap›ld›¤›n›, inflaat›n projeye
ve teknik flartlara uygun yürütülüp yürütülmedi¤inin denetlenmedi¤i,
idarenin a¤›r hizmet kusuru bulundu¤u, müvekkilinin çok yak›n› olan
dört kiflilik bir ailenin tümden yok oldu¤unu, bunun çok ac› bir felaket
oldu¤unu, müvekkillerden ...'›n müteveffa o¤lu ile gelini ve torunlar›-
n› bayram ziyaretine beklerken, di¤er müvekkillerde kardeflleri ve ye-
¤enleri ile bayramlaflmay› umarken bu felaketle karfl›laflmalar› nede-
niyle periflan olduklar›. ‹zmir'de ikamet eden davac›lar›n, bu olay› te-
levizyondan ö¤renmeleri üzerine derin bir flok ve üzüntüye girdikleri,
o telaflla yola ç›karak ertesi günü erken saatlerde Konya'ya ulaflt›klar›
ve göçük alt›nda kalan aile fertlerinin sa¤ ya da yaral› flekilde kurtul-
mas› dile¤iyle y›k›nt› yan›nda gece gündüz demeden bekledikleri ve
sonunda 05.02.2004 tarihinde ...  ve ...nun, 06.02.2004 tarihinde de ...
ile ....'nun ölü olarak ç›kar›ld›klar›n› gördükleri tüm bu nedenlerle de
murisleri ...'a ait 4. kat 16 nolu dairenin rayiç bedelinin yar›s› olan
40.000.000.000.- TL maddi ile davac›lardan ... o¤lu ...  için
20.000.000.000.- TL torunlar› ...  için 10.000.000.000.-TL'den toplam
40.000.000.000.- TL manevi zarar, di¤er davac›lar ... ...ve ... ise; ayr›
ayr› olmak üzere kardeflleri ...  için 10.000.000.000.-TL'den
30.000.000.000.TL ye¤enleri   ...   için 5.000.000.000.TL’den
30.000.000.000.- TL olmak üzere toplam 60.000.000.000.TL manevi
tazminat olmak üzere toplam 140.000.000.000.TL zarar›n yasal faiziy-
le birlikte tazmini istenilmektedir.

SSAAVVUUNNMMAANNIINN ÖÖZZEETT‹‹:: Belediyece tesis edilmesi gereken ifllem-

TTCC
KKOONNYYAA

11.. ‹‹DDAARREE MMAAHHKKEEMMEESS‹‹
EEssaass :: 2004/656
KKaarraarr :: 2005/149
TTaarriihh :: 02.03.2005



lerin usulüne uygun olarak tanzim ve tesis edildi¤ini, binaya verilen ilk
ruhsat ile bilahare tadilat üzerine verilen ruhsat›n tadilat projesine ve
imar mevzuat›na uygun olarak verildi¤i, binan›n fenni mesulü vermifl
oldu¤u taahütname gere¤ince bafllayan inflaat› kontrollü olarak su bas-
man aflamas›na getirmesi halinde, yine yönetmeli¤in ilgili maddesi ge-
re¤ince ruhsata ve eklerine uygun yap›ld›¤›n›n denetiminin yap›laca¤›-
n›, bunun d›fl›nda ruhsat ve eklerine uygun olarak yap›lmas›n›n fenni
mesulün sorumlulu¤unda bulundu¤u, bilirkifli raporunda belediyeye
atfedilen bir kusurun bulunmad›¤› tazminat verilmesini gerektiren bir
hizmet kusuru olmad›¤› belirtilerek davan›n reddi gerekti¤i savunul-
mufltur.

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Hüküm veren Konya 1. ‹dare Mahkemesince duruflma için önceden
belirlenen ve taraflara tebli¤ edilen 14.10.2004 gününde, davac› vekili
Av. ...  ile daval› idare vekili Av. ...'nin geldi¤i görülerek duruflmaya
bafllan›ld› taraflara söz verilip aç›klamalar› dinlendikten ve ayn› gün
yap›lan ara karar› cevab› geldikten sonra dava dosyas› incelenerek iflin
gere¤i görüflüldü,

Dava, Davac›lar; Konya ‹li, Selçuklu ‹lçesi Kerkük Caddesinde bu-
lunan Zümrüt Apartman›n›n 02.02.2004 tarihinde y›k›lmas›nda daval›
idarenin hizmet kusuru bulundu¤u ileri sürülecek, murisleri ...'a ait 4.
kat 16 nolu dairenin rayiç bedelinin yar›s› olan 40.000.000.000.- TL
maddi ile davac›lardan ... o¤lu ...  için 20.000.000.000.- TL torunlar› ...
için 20.000.000.000.- TL'den toplam 40.000.000.000.- TL manevi za-
rar, di¤er davac›lar ..., ...ve ... ise; ayr› ayr› olmak üzere kardeflleri ...
için 10.000.000.000.- TL'den 30.000.000.000.-TL ye¤enleri ...  için
5.000.000.000.- TL'den 30.000.000.000.TL olmak üzere toplam
60.000.000.000.- TL manevi tazminat olmak üzere toplam
140.000.000.000.TL zarar›n yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle
aç›lm›flt›r.

Anayasan›n 125. maddesinin son f›kras›nda idarenin kendi eylem
ve ifllemlerinden do¤an zarar› ödemekle yükümlü oldu¤u hükme ba¤-
lanm›flt›r.

Bu düzenleme ile idarenin, yapm›fl oldu¤u ifllem ve eylemlerden
dolay› zarar gören kiflilere karfl› hukuken sorumlu olaca¤› aç›kça ifade
edilmifl bulunmaktad›r.
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Genel olarak, idari hizmetin iyi kurulmamas›ndan, idari örgütün ça-
l›flmalar›n›n iyi ve do¤ru düzenlenmemesinden ya da hizmetin iyi ve
gere¤i gibi yürütülmemesinden dolay› eksik, yanl›fl ve kötü verilmesi
hizmet kusuru olup, tüm bu haller idarenin hukuki sorumlulu¤unu ge-
rektirir.

3194 Say›l› ‹mar Kanununun 21. maddesinde; bu kanunun kapsa-
m›na giren bütün yap›lar için 26. maddede belirtilen istisna d›fl›nda be-
lediye veya Valiliklerden yap› ruhsatiyesi al›nmas› mecburidir.   Yap›-
larda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas› da yeniden ruhsat al›nmas›na
ba¤l›d›r. Bu durumda, ba¤›ms›z bölümlerin brüt alan› artm›yorsa ve ni-
telik de¤iflmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Hük-
mü ile “Yap› Kullanma ‹zni” bafll›kl› 30. maddesinde; “Yap› tamamen
bitti¤i takdirde tamam›n›n, k›smen kullan›lmas› mümkün k›s›mlar› ta-
mamland›¤› takdirde bu k›s›mlar›n›n kullan›labilmesi için inflaat ruh-
sat›n› veren belediye, valilik (...) bürolar›ndan; 27. maddeye göre ruh-
sata tabi olmayan yap›lar›n tamamen veya k›smen kullan›labilmesi için
ise ilgili belediye ve valilikten izin al›nmas› mecburidir. Mal sahibinin
müracaat› üzerine, yap›n›n ruhsat ve eklerine uygun oldu¤u ve kulla-
n›lmas›nda fen bak›m›ndan mahzur görülmedi¤inin tespiti gerekir. Be-
lediyeler, valilikler (....) mal sahiplerinin müracaatlar›n› en geç otuz
gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müdde-
tin sonunda yap›n›n tamam›n›n veya biten k›sm›n›n kullan›lmas›na izin
verilmifl say›l›r. Bu maddeye göre verilen izin yap› sahibini kanuna,
ruhsat ve eklerine riayetsizlikten do¤acak mesuliyetten kurtarmayaca-
¤› gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kur-
tarmaz.” hükmüne yer verilmifltir.

‹mar Kanununun 38. maddesinde say›lan Mühendisler, Mimarlar
ve fiehir Planc›lar› d›fl›nda kalan Fen adamlar›n›n Yetki Görev ve So-
rumluluklar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 5. maddesinde; fen adamlar›n›n,
kendi uzmanl›k dallar›nda ifltigal etmek üzere alanlar›nda gördükleri
mesleki ve teknik ö¤retim seviyelerine göre grupland›r›ld›klar› 6. mad-
desinde, fen adamlar›n›n yetki ve görevlerinin say›ld›¤› “Fen Adamla-
r›n›n Sorumluluklar›” bafll›kl› 10. maddesinde ise; “‹mar planlar› ile
bunlar›n tatbikat planlar›n›, halihaz›r haritalar›, mimari, statik ve tesi-
sat plan, proje ve resim, hesaplar›n› haz›rlayan fen adamlar›, bunlar›n
bilcümle fenni hatalar›ndan sorumludurlar. ‹lgili idarelere karfl›, ihtisas
ve ifltigal mevzular›na göre imar plan›na halihaz›r yap› ve tesisat tatbi-
kat›ndaki sürveyan ifllerinin yap›lmas› ve bunlar›n mesuliyeti bu yö-



netmeli¤in 6. ve 7. maddelerinde yaz›l› fen adamlar›nca deruhte edil-
mek üzere ald›klar› ifllerin tasdikli imar planlar›na ve tasdikli vaziyet
plan›na, tatbikat projelerine, mer'i kanun, tüzük, yönetmelik ve flartna-
melere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapt›r›lmas›ndan mükel-
lef ve sorumludurlar. ‹flbu sürveyanl›k hizmetlerinden dolay› sorumlu-
luklar, mal sahibi taraf›ndan ad› ilgili idareye bildirilecek sürveyana
aittir. Bu vazifeyi kabul etti¤ini sürveyan›n da ilgili idareye bildirmesi
flartt›r, ilgili idarelere karfl› (ihtisas ve ifltigal mevzular›na göre) yap›,
tesisat, harita ve bina aplikasyon iflleri tatbikat›n› deruhte eden, bu yö-
netmeli¤in 6., 7. ve 8. maddelerinde yaz›l› fen adamlar›, sürveyanl›k
hizmetleri dahil tatbikat›n, tasdikli imar plan›na ve tasdikli vaziyet pla-
n›na, projelerine, mer'i kanun, tüzük, yönetmelik ve flartnamelere, fen
ve sanat kaidelerine göre yapt›r›lmalar›ndan mükellef ve sorumludur-
lar.” hükmü mevcuttur.

Dosyan›n incelenmesinden, Konya ‹li Selçuklu ‹lçesi, Feritpafla
Mahallesi, Kerkük Caddesi üzerinde 19LI pafta, 15148 ada, 2 parsel-
de infla ve iskan edilen bodrum + zemin (asma katl›) +9 normal kattan
oluflan Zümrüt Apartman›n›n 02.02.2004 tarihinde aniden ve tamamen
çökmesi sonucu davac›lar›n o¤ullar›-gelini ve iki torununun (yine kar-
defli -yengesi ve iki ye¤enlerinin) 4. kat 6 nolu 34/1765 payl› dairede
göçük alt›nda kalarak öldükleri, daval› idareye, u¤rad›klar› maddi ve
manevi zarar karfl›l›¤›, bina de¤eri olan 80.000.000.000. TL'nin yar›s›
olan 40.000.000.000.-TL'nin, manevi zarar olarak da. ... için o¤lu için
20.000.000.000.-TL, Torunlar›n›n her biri için 10.000.000.000.-TL da-
vac›lar Dursunali -Mustafa ve ... için kardefllerinden dolay› her birisi
ad›na 10.000.000.000.TL ye¤enleri için her birisi ad›na
5.000.000.000.TL'nin tazmini talebiyle 30.04.2004 tarihinde idareye
baflvurduklar› ve daval› idarenin 08.04.2004 gün ve 85/1145 say›l› ya-
z›s›yla talebi reddetmesi üzerine 04.06.2004 havale tarihli dilekçe ile
bu davan›n aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Yukar›da da an›ld›¤› gibi idarenin tazminle sorumlu tutulmas› için
sorumluluk hallerinden birisinin mevcut olmas› ve kusura dayal› so-
rumluluklar da ise hizmet kusurunun sabit olmas› gerekir. Bu ihtilafta
hizmet kusurundan söz edebilmek için ise, binan›n çökmesinde idare-
nin hizmet kusurunun sübuta ermesi gerekmektedir. Bu sebeple, önce-
likle binalar›n yap›m ve bak›m›nda s›f›rdan bafllay›p içine oturulunca-
ya kadar geçen evrede idarenin hukuki yetkilerinin neler oldu¤unun,
bu yetkilerin kullan›m›nda kusurlu davran›l›p davran›lmad›¤›n›n, ku-
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surlu davran›fl var ise bunun çökmeye etki ve katk›s›n›n olup olmad›-
¤›n›n ortaya konulmas› gerekir. Bunun yan›nda, binan›n mühendislik
bilimi yönünden, zemin seçiminden, proje aflamas›na ve fiilen infla edi-
lifl tarz›ndan iskan edilifl an›na kadar yap›lanlar›n de¤erlendirilerek,
çökmeye sebep olan unsurlar›n tespit edilerek bu unsurlar›n eksik ve
yanl›fl oluflunda idarenin hukuki yetkisi çerçevesinde kusuru bulunup
bulunmad›¤›n›n ortaya konulmas› gerekir.

Çöken binan›n mühendislik bilimi yönünden de¤erlendirilmesi hu-
kuki de¤il teknik bir konu olup bu konuda bilirkiflilik müessesesinden
yararlan›laca¤› kuflkusuzdur. Bu konuda mahkeme bizzat bilirkifli in-
celemesi yapt›rabilece¤i gibi zorunluluk halinde talimat yoluyla baflka
mahkemelere bu incelemeyi yapt›r›r veya daha önceden yap›lm›fl ince-
lemeler sonucu haz›rlanan raporlara itibar ederek teknik bilgilerden
yararlan›r.

Nitekim dava konusu ihtilafta, binan›n çöktü¤ü 02.02.2004 tarihin-
den günümüze kadar bir y›ldan fazla zaman geçmifl olup, bina enkaz›
da kald›r›ld›¤›ndan bu aflamada yap›lacak bilirkifli incelemesi amac›
hizmet etmeyecektir. Bu durumda, apartman›n çöktü¤ü günlerde bafl-
ka resmi birimlerce elde edilen belge-bilgi ve raporlara baflvurmak
maslahata en uygun davran›fl olacakt›r.

Zümrüt Apartman›n›n 02.02.2004 tarihinde aniden ve tamamen
çökmesi üzerine, konuyla ilgili olarak Konya 3. A¤›r Ceza Mahkeme-
sinin 2004/82 esasmda ceza davas› aç›ld›¤› ve Cumhuriyet Savc›l›¤›n-
ca re'sen seçilen; Selçuk Üniversitesinden, Prof. Dr. ‹nflaat Yük. Müh.
M.Yaflar Kaltakc›, Yrd. Doç. Dr. Yük. Müh. Mimar Osman Nuri Dül-
gerler, Yrd. Doç. Makine Müh. Faruk Köse, Yrd. Doç. Elektrik Müh.
‹smail Baha ve Yrd. Doç. Jeoloji Müh. Adnan Özdemir'den oluflan tek-
nik bilirkifli heyetince haz›rlanan bilirkifli raporunda özetle; söz konu-
su binan›n tafl›y›c› sistemini oluflturan statik-betonarme projesinin he-
sap ve detaylar›nda yap›lan önemli hatalar ve yanl›fll›klar ilgili ve
uyulmas› zorunlu olan standart ve yönetmeliklere uyumsuzluklar, tafl›-
y›c› sistem düzeni, boyutland›rma ve donat› hatalar› vb. binan›n gü-
venli¤ini önemli ölçüde azaltt›¤› ve binan›n çökmesinde etkili oldu¤u,
özellikle binan›n göçme nedeni olan düfley yüklere karfl› binan›n gü-
venli¤ini önemli ölçüde etkileyen kolon ve perdelerde dikkate al›nd›-
¤›nda, güvenlik aç›s›ndan en kritik olan katta, kesit boyutlar› aç›s›ndan
%43'e varan ve ortalama %38 demir donat› aç›s›ndan da %75'e varan,
ortalama %26 hata tespit edildi¤i, ayr›ca, zemin ile ilgili olarak al›na-



cak proje hesap de¤erleri de üst yap› ve temel hesaplar›n› ilgilendirdi-
¤inden, statik betonarme proje müellifinin sorumlulu¤unun da oldu¤u,
binan›n göçmesinde statik-betonarme proje hatalar›ndan kaynaklanan
kusur oran›n›n ise 3/8 olarak de¤erlendirilebilece¤i, binan›n ruhsattaki
inflaat alan›n› art›ran ve tafl›y›c› sistemi de yükün art›fl ve di¤er neden-
lerle etkileyen bir de¤iflikli¤in sadece mimari proje de kalmamas› ilgi-
li di¤er projelere de (Statik-betonarme, s›hhi tesisat, kalorifer vb.) ya-
p›lmas› gerekti¤i, söz konusu bina için 28.12.1999 tarihinde ikinci ya-
p› ruhsat› ekinde mimari projede yap›lan asma kat ilavesinin (tadilat›-
n›n) di¤er hiçbir projeye özellikle statik-betonarme projeye yans›t›lma-
d›¤›, yine yap›n›n yap›m aflamas›nda uygulama ve imalattan kaynakla-
nan önemli hatalar (projedeki tafl›y›c› sistemin tam ve do¤ru olarak uy-
gulanmamas›, kesitlere, demir donat› milat›na ve yerlefltirme düzenine
uyulmamas›, detay ve iflçilik hatalar›, malzeme ve özellikle beton ka-
litesinin yetersizli¤i vb) binan›n güvenli¤ini önemli ölçüde azaltt›¤› ve
binan›n göçmesinde çok etkili oldu¤u, özellikle binan›n göçme nedeni
olan düfley yüklere karfl› güvenli¤ini önemli ölçüde etkileyen kolon ve
perdelerde dikkate al›nd›¤›nda, demir donat› alan› aç›s›ndan %72'ye
varan ve en kritik olan katta ortalama %28 beton bas›nç dayan›m› aç›-
s›ndan ise tüm binada ortalama %55 hata tespit edildi¤i, tafl›y›c› siste-
me uyulmamas› (asma kat ilavesi, zemin kat tavan› ve çat› döflemesi-
nin proje harici asmalar döfleme yap›lmas›) demir donat› düzenine
uyulmamas›, donat› detaylar›na ve iflçili¤ine gereken özenin gösteril-
memesi, betonun iyi yerlefltirilip s›k›flt›r›lmamas› gibi uygulanma ve
imalat hatalar›n›n da yap›n›n güvenli¤i aç›s›ndan önemli oldu¤u böy-
lece binan›n göçmesinde; uygulama ve imalat›n birlikte düflünüldü-
¤ünde yap›m aflamas›nda yap›lan hatalardan kaynaklanan kusur oran›-
n›n ise 5/8 olarak de¤erlendirildi¤i, sonuç olarak binan›n toptan göç-
mesinde, statik-betonarme proje aflamas›n›n 3/8 uygulama ve imalat-
tan oluflan yap›m aflamas›n›n ise; 5/8 oran›nda etkili oldu¤u belirtildi-
¤i görülmektedir.

Dosyada mevcut Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli-
¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Can Baklaya taraf›ndan yerinde
yap›lan tespit ve inceleme sonucu haz›rlanan raporda ise özet olarak;
Zümrüt Apartman›n›n çökme nedenleri olarak; imalattan kaynaklanan
kusur ve ihmallerin, projelendirmeden kaynaklanan kusur ve ihmalle-
rin, projelendirme d›fl› yap›lan imalatlar ve tadilatlar, yüksek katl› bi-
nalar›n yeterince imalat ve projelerinin kontrol edilmemesinin gösteril-
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di¤i, ayr›ca çöken binan›n temelinde ve zemininde çökmeye neden ola-
cak bir sorunun görülmedi¤inin ifade edildi¤i görülmektedir.

Söz konusu bilirkifli raporlar› ile dosyan›n birlikte de¤erlendirilme-
sinden; çöken binan›n tafl›y›c› sistemini oluflturan statik-betonarme
projesinin hesap ve detaylar›nda önemli hatalar ve yanl›fll›klar bulun-
du¤u, özellikle binan›n göçme nedeni olan düfley yüklere karfl› binan›n
güvenli¤ini önemli ölçüde etkileyen kolon ve perdelerde dikkate al›n-
d›¤›nda, güvenlik aç›s›ndan en kritik olan katta, kesit boyutlar› aç›s›n-
dan %43'e varan ve ortalama %38 demir, donat› aç›s›ndan %75'e va-
ran ortalama %26 hata tespit edildi¤inin belirtildi¤i, ayr›ca 28.12.1999
tarihinde yenilenen ruhsatta görülen ve mimari proje üzerine betonar-
me olarak ifllenen ve enkaz üzerinde de görülen zemin kattaki ilave as-
ma katlara iliflkin tadilat›n statik, betonarme proje hesap ve detaylar›-
na yans›t›lmad›¤› ilk ruhsatta 6877 m2 olan toplam inflaat alan›n›n
7073 m2'ye ç›kar›ld›¤›, bahse konu de¤iflikliklerin özellikle statik be-
tonarme projesine ve di¤er projelere yans›t›lmas› gerekti¤i, binan›n
çökmesinde, uygulama ve imalattan oluflan yap›m aflamas›n›n ise 5/8
oran›nda etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu ba¤lamda, konu de¤erlendirilecek olursa; 3194 say›l› ‹mar Ka-
nununun 22. maddesinde, yap› ruhsat› alma flartlar›n›n düzenlendi¤i,
buna göre; yap› sahipleri taraf›ndan ruhsat almak için verilen dilekçe-
ye, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projesi, resim ve he-
sapla röpörli veya ebatl› krokinin eklenmesi gerekti¤i, belediyeler ve-
ya Valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik veya yanl›fl bulunma-
yan yap› ruhsat› verilece¤i, eksik veya yanl›fl bulunuyorsa da, eksiklik
veya yanl›fll›¤›n yaz› ile bildirilece¤i hükmü düzenlenmifl olup, çöken
Zümrüt Apartman›n›n yukar›da an›lan bilirkifli raporun da belirtildi¤i
üzere; statik ve betonarme projesinde önemli eksiklik ve yanl›fll›k bu-
lunmas›na karfl›n daval› belediye taraf›ndan, ruhsat ve ekleri (statik
projesi) yeterli bir flekilde incelenip denetlenmemesi eksik ve yanl›flla-
r› olan statik projeye dayanarak 04.08.1994 tarihli yap› ruhsat› düzen-
lenmesinde, daval› idarece verilen  hizmetin iyi yürütülmedi¤i dolay›-
s›yla hizmet kusuru bulundu¤u aç›kt›r.

‹kinci olarak; söz konusu binaya yap› ruhsat› verildikten sonra;
28.12.1999 tarih ve 29.12.1994/263 numara ile yap› ruhsat›n›n yeni-
lendi¤i, bu yenilemede ruhsatta görülen ve mimari proje üzerine beto-
narme olarak ifllenen ve bina enkaz› üzerinde de görülen zemin katta-
ki ilave asma katlara iliflkin tadilat›n (asma kat toplant› odas› ve asma



kat dükkan ekleri) statik-betonarme proje hesap ve detaylar›na yans›-
t›lmad›¤› hususu aç›k olup, 3194 say›l› ‹mar Kanununun 21. maddesin-
de; ruhsat al›nm›fl yap›larda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas› da yeni-
den ruhsat al›nmas›na ba¤l› oldu¤u hükmü karfl›s›nda, Zümrüt Apart-
manma 04.08.1994 tarihinde ilk ruhsat verildikten sonra, zemin katta-
ki ilave asma katlara iliflkin tadilat yap›ld›¤› bunun mimari projeye
yans›t›ld›¤›, ilk ruhsatta 6877 m2 olan toplam inflaat alan›n›n 7073
m2'ye ç›kmas›na ve yap›lan tadilatlar›n yeninde ruhsat al›nmas›, ruh-
sat ve eklerinde dolay›s›yla statik projesinde de de¤ifliklik gerektirme-
sine karfl›n, daval› idarece verilen 28.12.1999 günlü yenileme ruhsat›n-
da, zemin kattaki ilave asma katlara iliflkin tadilatlar›n ruhsatland›r›ld›-
¤› ve toplam 7073 m2 inflaat alan› için ruhsat verildi¤i, ancak bahse ko-
nu de¤iflikliklerin statik projesine de yans›t›lmamas› sebebiyle ruhsat-
land›rma görevini gere¤i gibi yerine getirmeyerek de hizmet kusuru ifl-
ledi¤inin kabulü gerekir.

Öte yandan, bilirkifli raporunda, uygulama ve imalat hatalar›ndan
yani binan›n yap›m aflamas›ndaki hatalardan kaynaklanan kusur oran›-
n›n 5/8 olarak de¤erlendirildi¤i, binan›n yap›m aflamas›nda uygulama
ve imalattan kaynaklanan önemli hatalar (projedeki tafl›y›c› sistemin
tam ve do¤ru olarak uygulanmamas›, kesitlere, demir donat› miktar›na
ve yerlefltirme düzenine uyulmamas›, detay ve iflçilik hatalar›, malze-
me ve özellikle beton kalitesindeki yetersizlik) binan›n güvenli¤ini
önemli ölçüde azaltt›¤› dolay›s›yla fen adamlar›n›n yetki, görev ve so-
rumluluklar› ile görev ve sorumluluklar›n› gere¤i gibi yerine getirme-
meleri halinde idarenin hukuki sorumlulugunun ne olaca¤›, idarenin
sorumlulu¤unun ortadan kalk›p kalkmayaca¤›n›n da incelenmesi ge-
rekmektedir.

3194  Say›l› ‹mar Kanununun 30. maddesinde belirtildi¤i üzere;
mal sahibinin müracaat› üzerine, yap›n›n ruhsat ve eklerine uygun ol-
du¤u ve kullan›lmas›nda fen bak›m›ndan mahzur görülmedi¤inin infla-
at ruhsat›n› veren idare taraf›ndan tespit edilece¤i ve mahzur görülme-
mesi halinde iskan ruhsat› verilece¤i hükme ba¤lanm›fl olmakla, idare-
ye; yap›n›n ruhsat ve eklerine (projelere) uygun yap›ld›¤› ve kullan›l-
mas›nda fen bak›m›ndan sak›nca görülmedi¤inin tesbiti görevi ve so-
rumlulu¤u verilmifl bulunmaktad›r.

Fen adamlar›n›n Yetki, Görev ve Sorumluluklar›n› düzenleyen ve
‹mar Kanununun 38. maddesine dayan›lacak haz›rlanan yönetmeli¤in
10 maddesinde de, imar planlar› ile bunlar›n tatbikat planlar›, halihaz›r
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haritalar›, mimari, statik ve tesisat plan proje ve resim ve hesaplar›n›
haz›rlayan fen adamlar›n›n, bunlar›n bil cümle fenni hatalar›ndan so-
rumlu olduklar›, ikinci f›kras›nda ise, bu yönetmeli¤in 6. ve 7. madde-
lerinde yaz›l› fen adamlar›nca deruhte edilmek üzere ald›klar› ifllerin
tasdikli imar planlar›na ve tasdikli vaziyet plan›na, tatbikat projelerine
imar-i kanun, tüzük, yönetmelik ve flartnamelere, fen ve sanat kaidele-
rine uygun olarak yapt›r›lmas›ndan ilgili idarelere karfl› da sorumlu ol-
duklar›, 11. maddesinde; fen adamlar›n›n sorumluluklar›n› yerine ge-
tirmemesi halinde uygulanacak müeyyidelerin belirlendi¤i, 13. madde-
lerinde ise, fen adamlar›n›n sicillerinin belediyelerin sicil bürolar›nca
tutulaca¤›; yine ‹mar Kanununun 28. maddesinde; yap›n›n fenni mesu-
liyetini üzerine alan meslek mensuplar› yap›y› ruhsat ve eklerine uy-
gun olarak yapt›rmaya, ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›lmas› halinde du-
rumun üç ifl günü içinde ruhsat veren idareye bildirmeye mecbur ol-
duklar› hususlar› düzenlenmifl olup, tüm bunlar›n de¤erlendirilmesin-
den, fen adamlar›n›n üzerlerine ald›klar› ifllerden dolay› ilgili idarelere
karfl› sorumlu olduklar›, esasen yap›n›n ruhsat ve eklerine uygun oldu-
¤u ve kullan›lmas›nda fen bak›m›ndan mahzur görülmedi¤inin tespiti-
nin idare taraf›ndan yap›ld›¤› ve bu tespit üzerine yap› kullanma izni
verildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda; fen adamlar›n›n sorumlulu¤unun, ida-
renin vatandafla karfl› sorumlulu¤unu ortadan kald›r›r m› bunu tart›fl-
mak gerekir.

Yetki ve sorumluluk kesinlikle bir arada bulunmas› gereken iki hu-
kuki kavramd›r. Yetki olan yerde sorumluluk olmazsa keyfilik do¤ar,
sorumluluk olan yere yetki verilmezse acizlik do¤ar. Bu bak›fl aç›s›yla
idarenin ve fenni mesullerin sorumluluk flekillerini tespit etmek gere-
kirse;

Yukar›da da aç›kland›¤› üzere; ‹mar Kanunu flehirlerde yap›laflmay-
la ilgili her türlü yetkiyi belediyelere vermifltir. Yap›n›n yap›laca¤›
alanlar› düzenini, yüksekli¤ini vb. koflullar› imar planlar› ad› alt›nda
düzenleme yetkisi belediyelere aittir. Yine plans›z ve ruhsats›z yap› ya-
p›lmas›n› önlemek, planl› yerlere yap›lacak yap›lar›n imar çap›n› ver-
mek, projelerini onaylamak bu projelere göre inflaat izni (ruhsat) ver-
mek, inflaat›n her safhas›nda yap›y› denetlemek ve en netice yap› bitti-
¤inde yap›y› görerek veya görmeyerek “bu yap› plana-projeye ruhsata
uygun yap›lm›flt›r, içine oturulmas›nda fen ve sa¤l›k yönünden sak›n-
ca yoktur” demek, baflka bir ifadeyle "iskan ruhsat› vermek" de bele-
diyenin tekel arzeden yetkisindedir. Hatta iskandan sonra bile her afla-



mada binayla ilgili tadilat tekliflerini karara ba¤lay›p, projeye dolay›-
s›yla fenne uygun tadilatlara izin vermek, izinsiz tadilatlar› da mühür-
leyip-y›kmak, y›kt›rmak, içine insan sokmamak yetkisi yine belediye-
lere aittir. Peki  fenni mesulün varl›k sebebi nedir? ‹marla ilgili beledi-
yenin bafltan sona kadar yetki sahibi oldu¤u belirtildi, ancak flehirler-
deki yap›laflma yo¤unlu¤u-h›z› dikkate al›n›nca, belediyenin ekipman
ve eleman say›s›n›n her inflaat›n bafl›nda bafltan sona beklemeye yet-
meyece¤ini de ilave etmek gerekir, iflte bu sebeple, inflaat›n, projeye
uygun yap›lmas›n› sa¤lamak için, belediye ad›na yetki kullanmak üze-
re mali külfeti yap› sahibine ait fenni mesul atama yolu bulundu. An-
cak fenni mesulü yap› sahibi belirlemekle birlikte, fenni mesul beledi-
ye ad›na yap›y› denetleyen ve mesuliyeti belediyeye karfl› var olan bir
yard›mc› elemand›r. Fenni mesulün görevini yapmamas› ve binan›n
fenne ayk›r› infla edilmesi belediyenin sorumlulu¤unu kald›r›r bir un-
sur de¤ildir. Çünki belediyenin, bina denetimini fenni mesule devret-
mesiyle, binayla ilgili tasarruf yetkisi bitmifl de¤ildir ki, beton kalitesi-
ni, demir kal›nl›¤›n› fenni mesul görmediyse ben nerede göreyim diye-
bilsin. Çünkü, binan›n en son aflamas›nda, insanlar içine oturmadan yi-
ne belediyeye müracaat ediyor ve belediyenin iskan ruhsat› vermesi
halinde içine oturabiliyorlar. ‹skan ruhsat› ise yukar›da ifade edildi¤i
gibi “oturmas›nda fen ve sa¤l›¤a ayk›r› bir durum olmad›¤›na dair” bir
belgedir. Bu sebeple belediyenin, fenni mesulden kuflku duymas› ha-
linde binan›n beton kalitesi ve demir kal›nl›¤› da dahil her unsuru kont-
rol ederek iskan ruhsat› verme yetkisi mevcut. Bunun sonucunda da
fenni mesulün veya müteahhidin, hata ve hileleri sözkonusuysa iskan
ruhsat› vermeyerek hem kendisi sorumluluk alt›na girmez hem de bu
yetkinin kendisine verilmesi amac›na uygun hareket etmifl olacakt›r.

Nitekim dava konusu ihtilafta, bilirkifli raporlar›n›n de¤erlendiril-
mesinden, statik projenin uygun olmad›¤›, yap›n›n projenin baz› k›s›m-
lar›na uygun yap›lmad›¤›, beton ve demir standard›na uyulmad›¤›, son-
radan yap›lan, ilave asma kat›n ruhsatland›r›lmakla birlikte statik pro-
jeye ifllenmedi¤i ve tüm bu unsurlar›n birlikte çökmeye sebep oldu¤u
sonucuna var›lmaktad›r. Bu durumda sorumlu ve sorumlulu¤u yukar›-
daki aç›klamalar ›fl›¤›nda tespiti edecek olursak;

1- Statik proje, idarenin onay›yla inflaata uygulanabiIece¤inden, ha-
tal› projeye onay veren idare hizmet kusuru ifllemifltir.

2- Yap›n›n baz› k›s›mlar›n›n projeye uygun yap›lmamas› hukuken
belediyenin, fiilen de fenni rnesulün kontrölünde olan bir husustur,
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fenni mesulün sorumlulu¤u belediyeye karfl› olup, vatandafla karfl› tek
yetki sahibi olan belediye tüm sorumlulu¤un da tek sahibidir. Dolay›-
s›yla fenni mesul delaletiyle de olsa burada da idarenin hizmet kusuru
mevcuttur. Elbette bu sorumluluk vatandafla dönük sorumluluk olup,
kusurun sahibi olan fenni mesul veya müteahhite karfl› idarenin kusur
oran›nda sorumluluktan do¤an zarar› ilgililere rücu edebilece¤i kuflku-
suzdur.

3- Beton ve demir standard›na uyulmamas› da elbette fiilen fenni
mesulün hukuken de belediyenin sorumlulu¤una girmektedir. Yukar›-
da da aç›kland›¤› gibi, fenni mesul belediye ad›na inflaat› denetlemek-
te olup, sorumlulu¤u belediyeye karfl›d›r. Dolay›s›yla fenni mesulün
ihmali sonucu oluflan zarardan esas yetki sahibi olan yine belediye so-
rumlu olacakt›r. Bu yetki-sorumluluk silsilesini bilen belediye de, kufl-
kuland›¤›-güvenmedi¤i fenni mesullerin inflaatlar›n› daha fazla denet-
leyecektir. Hatta, iskan ruhsat› aflamas›nda belediyenin bafltan sona bi-
nay› tümden kontrol ettikten sonra ruhsat verme veya vermeme yetki-
si bulunmakta olup, bu yetkisini kullanmayarak fennen sak›ncal› bir
binaya insanlar›n oturmas›n› sa¤layan belediye elbetteki tümden ku-
surludur.

4- Sonradan yap›lan ilave asma kat›n ruhsatland›r›lmakla birlikte
statik projeye ifllenmemesi de en önemli sorumluluk sebeplerinden bi-
risidir. Çünkü, projelerdeki her tür tadilat belediyenin onay›yla uygu-
lanabilirlik kazan›r. Belediyenin onaylamad›¤› bir tadilat yap›lamaz,
yap›l›rsa belediye bunu mühürleyip y›kabilir. Bu sebeple belediyenin,
bir tadilat› onay›p ruhsatland›rmas› tadilat›n, fen yönünden bina bütün-
lü¤üne zarar vermedi¤i ve kendi kontrolü alt›nda oldu¤u anlam›na ge-
lir. Oysa Zümrüt apartman›nda, iskan ruhsat›ndan sonra binan›n zemin
kat›nda ilave asma kat yap›lmak istenmifl ve belediyenin bilgisine su-
nulmufltur. Belediye de bu tadilata ruhsat vermifl ve tadilat› mimari
projeye ifllemifltir. Bilirkifli raporunda da belirtildi¤i gibi bu tadilat çök-
mede önemli rol oynam›flt›r. Çünkü, inflaat alan›n› 6877 m2'den 7073
m2'ye ç›karm›flt›r. Burada çok dikkat edilmesi gereken husus ise bu ta-
dilat›n statik projeye ifllenmeyip mimari projeye ifllenmesidir. Mimari
proje bilindi¤i üzere binan›n fiziki görünüm ve konufllan›fl fleklini gös-
teren proje olup statik proje ise binan›n zeminde dengeli oturmas› ve
yükün dengeli da¤›lmas›n› belirleyen tafl›y›c› sistemin sa¤l›kl› oluflma-
s›n› sa¤layan projedir. Bu durumda binada inflaat alan›n› 6877 m2’den
7073 m2’ye ç›karan bir tadilat yap›l›p, üstelik bu yük binan›n sadece



bir k›sm›na-cephesine bindi¤i halde tafl›y›c› sistem dengesinin bozula-
ca¤› düflünülmeden statik projeye bu durum ifllenmiyor. Tabii ki, tadi-
lat›n aynen statik projeye ifllenmesi de¤ildir, olmas› gereken, bu tadilat
statik projeye ifllenince bozulan dengeyi tekrar sa¤lamak için binan›n
tüm tafl›y›c› sisteminin yeniden elden geçirilip belli k›s›mlara yeni des-
tekler konulmas› gerekecek bu da ek maliyet gerektirecektir. Tadilat
sahibinin bunu düflünmesi anlafl›labilirse de kamu görevi yapan bele-
diyenin, tadilat› statik projeye yans›tmadan ruhsat vermesi anlafl›labi-
lir olmad›¤›ndan, a¤›r hizmet kusurunun varl›¤› kabul edilmelidir.

Bütün bu aç›klamalar ›fl›¤›nda daval› idarenin hizmet kusurunun
mevcut oldu¤u, binan›n çökmesinin sebeplerinin yukar›daki flekilde ir-
delenmesiyle fenni mesul ya da müteahit kusurunun, idarenin vatanda-
fla karfl› tam kusurlu halini ortadan kald›rmad›¤› ve tespit edilen zara-
r›n tamam›ndan sorumlu olmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Öte yandan, tüm bu aç›klamalar iç hukuk unsurlar› yönünden ida-
renin sorumlulu¤u sabit olmakla birlikte Anayasan›n 90. maddesi yo-
luyla iç hukukumuzun bir parças› olup, kanun üstü bir hiyerarfliye sa-
hip olan Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 8. maddesi sebebiyle de
idarenin hizmet kusuru mevcuttur. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 8. maddesinde; “l-Her flah›s
hususi ve ailevi hayat›na, meskenine ve muhaberat›na hürmet edilme-
si hakk›na maliktir. 2-Bu haklar›n kullan›lmas›na resmi bir makam›n
müdahalesi demokratik bir ceziyette ancak milli güvenlik, amme em-
niyeti, memleketin iktisadi refah›, nizam›n muhafazas›, suçlar›n önlen-
mesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n ve baflkas›n›n hak ve hürriyetlerinin korun-
mas› için zaruri bulundu¤u derecede ve kanunla derpifl edilmesi flart›y-
la vuku bulabilir.” Hükmünü düzenlemektedir. Yine Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinin 1 nolu ek protokolünün 1. maddesinde; “Her
hakiki veya hükmi flah›s mallar›n›n masuniyetine riayet edilmesi hak-
k›na maliktir. Herhangi bir kimse ancak amme menfaati icab› olarak ve
kanunun derpifl eyledi¤i flartlar ve devletler hukukunun umumi pren-
sipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir. Yukar›daki hükümler,
devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun olarak istimalini tanzim
veya verilerin veyahut sair mükellefiyetlerin veyahut da para cezalar›-
n›n tahsili için zaruri gördükleri kanunlar› yürürlü¤e koymak hususun-
da malik bulunduklar› hukuka halel getirmez.” hükmüne yer verilmifl-
tir.
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Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 8. maddesinin 1. f›kras›nda
düzenlenen devletin sorumlulu¤u, negatif ve pozitif sorumluluktur.
Buna göre devlet (idare) kiflilerin konut hakk›n› ihlal etmemekle yü-
kümlü oldu¤u gibi ihlal edilmemesini de sa¤lamakla yükümlüdür. Yu-
kar›da aç›kland›¤› üzere, dava konusu ihtilafta devlet (idare) hem yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyerek, konut hakk›n› ihlal etmifl, hem  de
fenni mesul ve müteahitin kontrolünü gere¤i gibi yerine getirmeyerek
konut hakk›n› ihlal ettirmifltir.

Keza 1 nolu ek protokolün 1. maddesinde düzenlenen mülkiyet
hakk› içinde ayn› yükümlülükler ve ihlaller burada söz konusu olmufl-
tur.

Nitekim Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin 30 Kas›m 2004 tarih-
li Öner Y›ld›z-Türkiye davas›nda; Ümraniye çöplü¤ünün patlamas› so-
nucu gecekondusu çöpler alt›nda kal›p 9 yak›n›n› kaybeden davac›n›n
tazminat talebi kabul edilmifltir. Kararda önem arzeden husus ise; y›k›-
lan gecekondu ruhsatl› bile olmad›¤› halde ve de idarenin, gecekondu
sahiplerini zaman zaman ikaz etti¤i sabit olmas›na ra¤men, Avrupa ‹n-
san Haklar› mahkemesinin, hem idarenin yükümlülüklerini yerine ge-
tirmedi¤i sonucuna varmas› hem de mülkiyet ve konut hakk›yla irtibat-
land›rmas›d›r. Oysa dava konusu bu ihtilafta; an›lan bina bizzat idare-
nin onaylad›¤› yanl›fl projelere göre hatta zaman zaman buna bile uyul-
madan yap›lm›fl, hem de kontrol yap›lmadan iskan ruhsat› verilmifl ve
en önemlisi bina stati¤ini bozan de¤ifliklik idarenin bilgisi dahilinde
yap›lm›flt›r. Bu durumda, do¤an sonuçta bizzat idarenin bilgi ve katk›-
s› bulunmakla Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 8. ve ek protoko-
lün 1. maddesi uyar›nca da sorumluluk do¤aca¤› kuflkusuzdur.

Hizmet kusuru sübuta erdikten sonra yap›lmas› gereken ise, tazmi-
ni gereken miktar›n saptanmas›d›r.

Davac›lar,   maddi   tazminat   olarak   bina   de¤eri   oldu¤unu   id-
dia   ettikleri 80.000.000.000.- TL’nin yar›s›n› istemektedirler. Davac›-
lar›n ölen bina sahiplerinin kanuni mirasç›s› olduklar› veraset ilam›yla
sabittir. Bina de¤erinin tespiti içinde emlakç›lar odas›na ara karar› ya-
p›larak, “binan›n çöktü¤ü tarih itibariyle arsa de¤eri hariç de¤eri” so-
rulmufltur. Emlakç›lar odas›n›n 12.01.2005 gün ve 05 say›l› yaz›s›nda;
an›lan binan›n arsa de¤eri hariç de¤erinin  80.000.YTL
(80.000.000.000.- TL) oldu¤u belirtilmifl olup, davac› talebiyle uyufl-
tu¤undan, taleple ba¤l› kal›narak 40.000.000.000.-TL’nin daval› idare-



ye baflvuru tarihi olan 05.04.2004 tarihinden itibaren yasal faiziyle taz-
minine karar verilmesi gerekmektedir.

Manevi tazminata gelince; manevi tazminat, manevi dünyada olu-
flan bir eksilmeyi tatmin arac›d›r. Bu ba¤lamda taraflarda zenginleflme
veya fakirleflme arac› olarak tespit edilmemelidir. Ancak bunun yan›n-
da manevi tazminat rakam› tamamen sembolik miktarda da düflünül-
meyip, özellikle a¤›r hizmet kusurunda, hukuka ayk›r› hareket eden
idarecilere rücu halinde cayd›r›c› bir rol oynayacak a¤›rl›¤› da tafl›ma-
l›d›r. Bunun yan›nda, hukuka ayk›r› ifllem veya fiilin sebep oldu¤u ne-
ticeler bazen çok dramatik sonuçlar do¤urup, yaflan›lan elem ve ›zd›ra-
b›n boyutu, insan› ömür boyu etkileyebilir. Bu sebeple de her olay›n
manevi tazminat rakam› ayn› olmamal›d›r.

Bu ba¤lamda davac›lar›n talebi de¤erlendirilecek olursa; idarenin
tüm aflamalarda hizmet kusuru iflledi¤i, ilave asma kat tadilat›nda, sta-
tik projeye ifllemeden ruhsat vererek a¤›r hizmet kusuru iflledi¤i sabit-
tir. Bunun yan›nda an›lan hizmet kusuru basit bir hukuka ayk›r›l›k so-
nucu do¤urmam›fl, çok dramatik bir neticeye de sebep olmufltur. ‹nsan-
lar›n her türlü d›fl tehlikeden ar›n›p kendini en güvende ve en huzurlu
hissettikleri, Konya'n›n en güvenilir -pahal› ve yeni binalar› bulunan
semtindeki evlerinde evlerinin sebepsiz çökmesiyle ölümle karfl›lafl-
m›fllard›r. Toplumsal manevi de¤eri yüksek olan kurban bayram›n›n 2.
gününde çökme yaflanm›fl ve insanlar günlerce yak›nlar›n›n cesediyle
mi -yaflam›yla m› karfl›laflaca¤›n› düflünerek enkaz çevresinde bekle-
mifllerdir. Enkaz çal›flmalar›n›n kazazede yak›nlar›nda derin manevi
travmalar oluflturaca¤› kuflkusuzdur. Manevi tazminat talebi karfl›lan›r-
ken bu boyut göz ard› edilmemelidir.

Öte yandan dava dilekçesinde her ne kadar daval›lardan ... sehven
iki kez yaz›lm›fl olup, bunlardan birisinin ... oldu¤u içerikten anlafl›la-
rak bu flekilde hüküm kurulmufltur.

Sonuç olarak, davac› ... için o¤lu sebebiyle 20.000.000.000.- TL to-
runlar› sebebiyle her biri için 10.000.000.000.- TL toplam
40.000.000.000.- TL'nin, ... - ... ve ... için de her biri için kardeflleri se-
bebiyle 10.000.000.000.TL ye¤enlerinden dolay› da her biri için
5.000.000.000.- TL toplam 60.000.000.000.- TL'nin idareye baflvurma
tarihi olan 05.04.2004 tarihinden itibaren yasal faiziyle tazminine ka-
rar vermek gerekmektedir.

Aç›klanan nedenlerle davan›n KABULÜYLE, tüm davac›lar yö-
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nünden ortak mirasç› s›fat›yle müfltereken taleple ba¤l› kal›narak bina
de¤eri karfl›l›¤› 40.000.000.000.- TL maddi tazminat olarak, davac› ...
için toplam 40.000.000.000.- TL manevi tazminat›n di¤er davac›lar ...
için toplam 20.000.000.000.- TL'nin ... için toplam 20.000.000.000.-
TL, ... için toplam 20.000.000.000.- TL manevi tazminat olarak, hük-
medilen miktar üzerinden hesaplanan toplam 11.210.000.000.- TL ve-
kalet ücretiyle afla¤›da dökümü yap›lan 7.608.900.000.- TL yarg›lama
giderinin daval›dan al›narak davac›ya verilmesine, hükmedilen tazmi-
nat›n tümüne idareye baflvuru tarihi olan 05.04.2004 tarihinden itiba-
ren yasal faiz iflletilmesine, eksik yat›r›lan 5.652.700.000.TL nisbi har-
c›n davac›ya tamamlatt›r›lmas›ndan sonra kararlar›n tebli¤ine, tebli¤
avans›ndan artan k›sm›n istemi halinde davac›ya iadesine, karar›n teb-
li¤inden itibaren 30 gün içinde Dan›fltay'a temyiz yolu aç›k olmak üze-
re esasta oybirli¤iyle, manevi tazminata faiz iflletilmesinde oyçoklu-
¤uyla,   02.03.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

AAZZLLIIKK OOYYUU

Manevi tazminat, maddi varl›ktaki eksilmeyi de¤il manevi dünya-
da oluflan travmay› tatmin arac› olup, takdir edilen miktar da mahke-
menin hüküm tarihi itibariyle uygun buldu¤u rakamd›r. Yasal faiz ise,
maddi kay›plar›n, ileri tarihlerde tazmini esnas›nda enflasyonist y›p-
ranman›n giderilme arac›d›r. Bu durumda, bir maddi azalma söz-
konusu olmay›p, hüküm tarihinde takdir edilen rakam› ifade eden
manevi tazminata yasal faiz istenilmesi müessesenin varl›k sebebiyle
ba¤daflmaz.

Aç›klanan nedenlerle hükmün tamam›na aynen kat›lmakla birlikte
manevi tazminata yasal faiz iflletilmesi k›sm›na kat›lm›yorum.

HAK‹M

OSMAN ERMUMCU 

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MMuussttaaffaa UUFFAACCIIKK
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ÖÖZZEETT:: DDaavvaacc››nn››nn flfliikkaayyeettii üüzzeerriinnee
iillggiillii yyaarrgg›› mmeennssuuppllaarr›› hhaakkkk››nnddaa ssoo--
rruuflflttuurrmmaa iizznnii vveerriillmmeemmeessiinnee iilliiflflkkiinn
iiddaarrii iiflfllleemmee kkaarrflfl›› aaçç››llaann ddaavvaaddaa,,
iiflfliinn eessaass››nnaa ggiirriilleerreekk bbiirr kkaarraarr vvee--
rriillmmeessii ggeerreekkiirrkkeenn,, ssöözzüü eeddiilleenn iiflflllee--
mmiinn iiddaarrii ddaavvaayyaa kkoonnuu oollmmaayyaaccaa¤¤››
ggeerreekkççeessiiyyllee ddaavvaann››nn rreeddddii yyoolluunnddaa

vveerriilleenn ‹‹ddaarree MMaahhkkeemmeessii kkaarraarr››nnddaa hhuukkuukkaa uuyyaarrll››kk bbuulluunnmmaa--
mmaakkttaadd››rr..

TTeemmyyiizz IIsstteemmiinnddee BBuulluunnaann ((DDaavvaacc››)) :: Nuri Gündüz- fi. Sami Ak-
bulut Cad. No:40/2 Dikili/IZMiR

KKaarrflfl›› TTaarraaff :: Adalet Bakanl›¤› - ANKARA

‹ste¤in Özeti: Ankara 5. ‹dare Mahkemesi'nin 31.1.2005 günlü,
E:2005/25, K:2005/114 say›l› karar›n›n dilekçede yaz›l› nedenlerle
temyizen incelenerek bozulmas› isteminden ibarettir.

CCeevvaabb››nn ÖÖzzeettii:: Temyiz isteminin reddi gerekti¤i yolundad›r.

DDaann››flflttaayy TTeettkkiikk HHaakkiimmii:: Bülent Küfüdür

DDüüflflüünncceessii:: Davac›n›n, baz› hakim ve savc›lar hakk›nda vaki ya-
k›nmas› üzerine ad› geçen yarg› mensuplar› hakk›nda ifllem yap›lmas›-
na gerek görülmedi¤i yolundaki Adalet Bakanl›¤› ifllemine karfl› aç›lan
davay› reddeden idare Mahkemesi karar› temyiz edilmifltir.

Mahkeme karar›, davaya konu bakanl›k karar›n›n ilgililer hakk›nda
disiplin ve ceza soruflturmas› aç›lmamas›na iliflkin olup, idari ifllem ni-
teli¤i tafl›mad›¤› bu nedenle iptal davas›na konu edilemeyece¤i gerek-
çesine dayal›d›r.

2802 say›l› Hakimler ve Savc›lar Kanununun 82. ve 87. maddele-

TTCC
DDAANNIIfifiTTAAYY

BBEEfifi‹‹NNCC‹‹ DDAA‹‹RREE

EEssaass :: 2005/3237
KKaarraarr :: 2006/3457

TTCC
DDAANNIIfifiTTAAYY

BBEEfifi‹‹NNCC‹‹ DDAA‹‹RREE

EEssaass :: 2005/3237
KKaarraarr :: 2006/3457
TTaarriihh :: 13.06.2006
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rinde yer alan hükümler uyar›nca hakim ve savc›lar›n görevleri s›ras›n-
da iflledikleri suçlardan dolay› haklar›nda kovuflturma ve soruflturma-
yap›labilmesi Adalet Bakanl›¤›'n›n iznine tabi k›l›nm›flt›r.

‹ncelenen olayda, davac›n›n flikayeti üzerine daval› idare taraf›ndan
kurulan dava konusu ifllemin, daval› idarenin kamu gücünü kullanarak,
kamu hukuku alan›nda yapt›¤›, tek yanl›, kesin, do¤rudan uygulanabi-
lir bir ifllem oldu¤u aç›kt›r, idarenin takdir yetkisine dayanarak kurdu-
¤u ve hukuksal sonuç do¤uran bu ifllemin ceza yarg›lamas›na iliflkin
bir ifllem olarak nitelendirilmesi de mümkün de¤ildir.

Nitekim, flikayet üzerine, daval› idare taraf›ndan ilgili yarg› men-
suplar› hakk›nda kurulan “ifllem yap›lmas›na gerek görülmedi¤i” yo-
lundaki ifllemler, salt kovuflturma yap›lmas›na izin verilmemesine ilifl-
kin olmay›p, olay›n niteli¤ine göre bazen ilgililer hakk›nda disiplin so-
ruflturmas› aç›lmas›na izin verilmemesine iliflkin olmaktad›r. Bununla
birlikte ceza yarg›lamas› yönünden yarg› yerlerinin görevlerine baflla-
yabilmeleri için, öncelikle bu konuda öngörülmüfl bulunan adli prose-
düre geçilmesi gerekir. Bu aflamaya gelmesini engelleyen bir baflka an-
lat›mla yarg›sal prosedürün bafllamas›na engel olan idari ifllemlerin,
adli prosedür ifllemleri olarak nitelendirilmesi mümkün olmad›¤› gibi
bu ifllemlere karfl› yarg› yolunu kapayan bir yasal düzenlemede bulun-
mad›¤›ndan, Anayasan›n 125. maddesinde yer alan “idarenin her türlü
eylem ve ifllemine karfl› yarg› yolunun aç›k oldu¤u” hükmü uyar›nca
iptal davas›na konu olabilece¤i sonucu do¤maktad›r.

Bahsedilen nedenlerle, temyiz isteminin kabulu ile idare mahkeme-
si karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmüfltür.

DDaann››flflttaayy SSaavvcc››ss››:: Kemal Bilecen

DDüüflflüünncceessii:: idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar›n tem-
yizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usu-
lü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen neden-
lerin bulunmas› gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede ya-
z›l› nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz
edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmekte-
dir.
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TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Hüküm veren Dan›fltay Beflinci Dairesi'nce iflin gere¤i düflünüldü:

Dava; davac›n›n baz› yarg› mensuplar› hakk›nda yapt›¤› flikayet so-
nucu ad› geçenler hakk›nda “ifllem yap›lmas›na gerek görülmedi¤i”
yolunda Adalet Bakanl›¤›'nca kurulan 5.11.2005 günlü, 47522 say›l›
daval› idare iflleminin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

Ankara 5. idare Mahkemesi'nin 31.1.2005 günlü, E:2005/25,
K:2005/114 say›l› karar›yla; dava konusu ifllemin ad› geçenler hakk›n-
da disiplin ve ceza soruflturmas› aç›lmamas›na iliflkin bir karar olup, bu
karar›n idari ifllem niteli¤ini tafl›mamas› nedeniyle iptal davas›na konu
edilemeyece¤i gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifltir.

Davac›, idarenin her türlü eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolunun
aç›k oldu¤unu, ‹dare Mahkemesi karar›n›n hukuka ve Anayasa'ya ay-
k›r› oldu¤unu öne sürmekte ve sözü edilen idare Mahkemesi karar›n›n
temyizen incelenerek bozulmas›n› istemektedir.

2802 say›l› Hakimler ve Savc›lar Kanununun 82. maddesinin 1. f›k-
ras›nda; hakim ve savc›lar›n görevden do¤an ve görev s›ras›nda iflle-
nen suçlar›, s›fat ve görevleri gere¤ine uymayan tutum ve davran›fllar›
nedeniyle, haklar›nda inceleme ve soruflturma yap›lmas›n›n Adalet Ba-
kanl›¤›'n›n iznine ba¤l› oldu¤u, 87. maddesinde; hakim ve savc›lar
hakk›nda tamamlanan soruflturma evrak›n›n Bakanl›k Ceza ‹flleri Ge-
nel Müdürlü¤üne gönderilece¤i, bu Genel Müdürlük taraf›ndan yap›la-
cak inceleme sonucunda düzenlenecek düflünce yaz›s› üzerine kovufl-
turma yap›lmas›na veya disiplin cezas› uygulanmas›na gerek olup ol-
mad›¤›n›n Bakanl›kça takdir edilerek evrak›n ilgili mercilere gönderi-
lece¤i veya ifllemden kald›r›laca¤› hükme ba¤lanm›fl, Kanunun 89.
maddesinde; “hakim ve savc›lar hakk›nda görevden do¤an veya görev
s›ras›nda iflledikleri suçlar nedeniyle kovuflturma yap›lmas› gerekli gö-
rüldü¤ü takdirde evrak, Adalet Bakanl›¤›'nca ilgilinin yarg› çevresinde
bulundu¤u a¤›r ceza mahkemesine en yak›n a¤›r ceza mahkemesi
Cumhuriyet Savc›l›¤›na; Adalet Bakanl›¤› merkez kuruluflunda görev-
li hakim ve savc›lar hakk›ndaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savc›l›-
¤›na gönderilir.

Cumhuriyet savc›s› befl gün içinde iddianamesini  düzenleyerek,
evrak› soruflturman›n aç›lmas›na veya son soruflturman›n aç›lmas›na
yer olmad›¤›na karar verilmek üzere a¤›r ceza mahkemesine verir...”
hükmüne yer verilmifltir.
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Belirtilen yasal düzenleme ile hakim ve savc›lar›n görevleri s›ras›n-
da iflledikleri suçlardan dolay› haklar›nda kovuflturma ve soruflturma
yap›labilmesi Adalet Bakanl›¤›nin iznine ba¤l› k›l›nm›flt›r. An›lan ba-
kanl›kça bu iznin verilmemesi halinde, hakim ve savc›lar hakk›nda
herhangi bir soruflturma veya kovuflturma yap›lamamaktad›r.

Adalet Bakanl›¤›'nca izin verilmesi durumunda ilgili hakim ve sav-
c›lar hakk›nda soruflturma ve kovuflturma yap›labilmekte ve bakanl›k-
ça kovuflturma aç›lmas› gerekli görülürse 2802 say›l› Kanunun 89.
maddesi uyar›nca ilgililer hakk›nda do¤rudan ceza davas› aç›lmakta-
d›r, izin verilmemesi durumunda ise ilgililer hakk›nda soruflturma ve
kovuflturma yap›lamamakta, yetkili kurul veya merciler taraf›ndan di-
siplin cezas› verilmesi ya da ceza yarg›lamas›n› ilgilendiren bir konu-
da kovuflturma ve kamu davas› aç›lmas› yolu tamamen kapat›lmakta-
d›r.

Hakimler ve savc›lar hakk›ndaki ihbar ve flikayetler yaln›zca ceza
yarg›lamas›n› gerektiren bir suç at›l›m›na yönelik olmay›p, disiplin ih-
laline veya idari bir önemle sonuçlanabilecek hallere de iliflkin olabi-
lece¤inden ve bu farkl› sonuçlar ancak yap›lacak bir inceleme ve so-
ruflturma sonucunda ortaya ç›kabilece¤inden, hakim ve savc›lar hak-
k›nda verilecek inceleme veya soruflturma izninin yaln›zca ceza yarg›-
lamas›na iliflkin oldu¤unun kabulüne olanak bulunmamaktad›r.

Anayasan›n “Hak Arama Hürriyeti” bafll›kl› 36. maddesinde; her-
kesin meflru vas›ta ve yollardan yararlanmak suretiyle yarg› mercileri
önünde davac› ve daval› kimli¤iyle sav ve savunma hakk›na sahip ol-
du¤u belirtilmifl, 125. maddesinde; idarenin her türlü eylem ve ifllem-
lerine karfl› yarg› yolunun aç›k oldu¤u hükmüne yer verilmifltir.

Anayasan›n 36. maddesinde yer verilen sav ve savunma hakk› bir-
birini tamamlayan ve birbirinden ayr›lmas› olanaks›z niteli¤iyle hak
arama özgürlü¤ünün temelini oluflturur. Önemi nedeniyle hak arama
özgürlü¤ü yaln›z toplumsal bar›fl› güçlendiren dayanaklardan biri de-
¤il, ayn› zamanda bireyin adaleti bulma, hakk› olan› elde etme, haks›z-
l›¤› önleme u¤rafl›n›n da arac›d›r. Ça¤dafl bir hukuk düzeninde bu hak-
k›n kullan›lmas›, yerine getirilmesi olabildi¤ince kolaylaflt›r›lmal›,
olumlu ya da olumsuz sonuç almay› geciktiren, güçlefltiren engeller
kald›r›lmal›d›r.

Anayasan›n yukar›da yer verilen hükümleri, hukuk devletinin vaz-
geçilmez ilkelerinden olan ve uluslararas› hukuk kurallar› ile ülkemi-



zin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelerde güvence alt›na al›nan “hak
arama özgürlü¤ü”, “adil yarg›lanma hakk›” ve “mahkemeye baflvuru
hakk›” ilkeleri ile do¤rudan ilgili olup, Anayasada bu hükümlere yer
verilerek an›lan temel haklara anayasal bir de¤er yüklenmifltir.

Buna göre tarafs›zl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›ndan kuflku duyulmayacak fle-
kilde oluflturulmufl bir mahkemeye baflvuru olana¤›n›n tan›nmad›¤› bir
idari rejimin adil yarg›lanma ilkesine uygun olmayaca¤› kuflkusuzdur.

Di¤er taraftan 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 2.
maddesinde, idari ifllemlere karfl› yetki, flekil, neden, konu ve amaç
yönlerinden biri ile hukuka ayk›r› olduklar›ndan dolay› iptalleri için
menfaatleri ihlal edilenler taraf›ndan aç›lan iptal davalar› idari dava
türleri aras›nda say›lm›flt›r.

‹dari ifllem, idari makamlar›n kamu gücü ve kudreti ile hareket ede-
rek, kamu hukuku alan›nda yapt›¤› tek yanl› ve kesin, do¤rudan uygu-
lanabilir ifllemdir, idari ifllemin en belirgin özelli¤i, ilgilinin iste¤ine
ba¤l› olmaks›z›n, idarenin tek yanl› iradesi ile ilgilinin hukuksal duru-
muna etki yapabilmesidir.

‹darenin, kiflilerle olan iliflkilerinde sahip oldu¤u kamu gücü ve
kudretini yan›na alarak hareket etme üstünlük ve ayr›cal›¤› karfl›s›nda;
kiflilerin sahip oldu¤u tek güvence “etkin bir yarg›sal denetimin varl›-
¤›”d›r.

Davac›n›n flikayeti üzerine baz› yarg› mensuplar› hakk›nda yap›lan
inceleme sonucunda ifllem yap›lmas›na gerek görülmedi¤ine iliflkin
olarak kurulan ifllemin; daval› idarece kamu gücü kullan›larak takdir
yetkisi içinde kurulmas› ve hukuksal sonuç do¤urmas› nedeniyle tüm
unsurlar› ile idari ifllem oldu¤una, incelenebilece¤i baflka bir idari bi-
rim veya yarg› mercii kalmad›¤›na ve bu nitelikte bir iflleme yarg› yo-
lunu kapayan bir yasa hükmü bulunmad›¤›na göre, Anayasan›n 36.
maddesinde öngörülen “hak arama özgürlü¤ü” ve 125. maddesinde ön-
görülen “idarenin her türlü eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolunun
aç›k oldu¤u” ilkeleri uyar›nca davaya konu edilebilece¤i tabiidir.

Takdir yetkisi kullan›larak kurulan bakanl›k iflleminin, yarg› yolu
kapat›lmam›fl tüm idari ifllemler gibi, aç›lan bir dava sonucunda amaç
yönü ile hukuka uygunlu¤unun denetlenebilmesinin Anayasa ve 2577
say›l› Yasa gere¤i oldu¤u, sözü edilen denetimin ise ancak idari yarg›
yerlerince yap›laca¤› aç›kt›r.

Bu bak›mdan, davac›n›n flikayeti üzerine ilgili yarg› mensuplar›
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hakk›nda soruflturma izni verilmemesine iliflkin idari iflleme karfl› aç›-
lan davada, iflin esas›na girilerek bir karar verilmesi gerekirken, sözü
edilen ifllemin idari davaya konu olamayaca¤› gerekçesiyle davan›n
reddi yolunda verilen ‹dare Mahkemesi karar›nda hukuka uyarl›k bu-
lunmamaktad›r.

Aç›klanan nedenlerle, davac›n›n temyiz isteminin kabulüyle Anka-
ra 5. ‹dare Mahkemesince verilen 31.1.2005 günlü, E:2005/25,
K:2005/114 say›l› karar›n 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu-
nun 49. maddesinin 1/b f›kras› uyar›nca bozulmas›na, ayn› maddenin
3622 say›l› Kanunla de¤iflik 3. f›kras› gere¤ince ve yukar›da belirtilen
hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyan›n ad› ge-
çen Mahkemeye gönderilmesine, 13.6.2006 tarihinde oyçoklu¤u ile
karar verildi.

KKAARRfifiII OOYY

Ceza soruflturmas›n›n bafllang›c›n› oluflturan “soruflturma izni”;
Türk Ceza Kanunu'na göre suç teflkil eden bir eylemin ifllendi¤ine ilifl-
kin iddian›n soruflturulmas› ya da soruflturulmamas› sonucun do¤uran
bir ifllemdir. Bir suç isnad›n›n söz konusu oldu¤u durumda iddialar›n
soruflturmaya konu edilmesi ya da edilmemesi, ceza yarg›lamas›na yö-
nelik bir takdirin kullan›lmas›d›r. Yetkili makam takdirini kullan›rken
isnad›n niteli¤ini, faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan eylemin suç
teflkil edip etmedi¤ini, kan›tlar›n mevcudiyetini ve hukuken geçerlili-
¤ini göz önünde bulundurur. Bu noktada, yetkili makam›n konuya ilifl-
kin takdirinin idari görev kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün gö-
rülemez.

“Soruflturma izni verilmemesine iliflkin ifllemin iptal davas›na konu
edilmesi gerekti¤i” yolundaki görüflün alt›nda, konusu suç teflkil eden
bir eylemin cezas›z kalaca¤› endiflesi yatmaktad›r. Oysa, suç teflkil
eden eylemin dava zaman afl›m› süresi içinde yeni delillerle sorufltur-
maya konu edilmesine yasal engel bulunmad›¤› gibi; soruflturma izni
vermeyen amir hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas› ve hatta tazmi-
nat davas› aç›lmas› da mümkündür.

Soruflturma aç›lmas›na veya aç›lmamas›na karar vermek usul ka-
nunlar›nda yer alan hususlardand›r. Adli düzenin sa¤lanmas›na yönelik
ifllem özelli¤i tafl›yan ve ceza yarg›lamas›n›n bir parças› olarak nitelen-
dirilen bu ifllemlere karfl› idari yarg›da dava aç›lmas› mümkün de¤ildir.



Öte yandan, soruflturma izni verilmemesine iliflkin ifllemin yarg›sal
denetime konu edilmesi, idari yarg›lama süreci içinde baz› problemle-
re de neden olabilir. Mahkemece verilen iptal karar›n›n temyizen ince-
lenmesi aflamas›nda bozulmas› ya da sonraki yarg› sürecinde farkl› bir
sonuca ulafl›lmas› halinde, Mahkeme karar› üzerine bafllat›lan sorufl-
turman›n veya soruflturma sonucu aç›lan kamu davas›n›n sona erdiril-
mesi olanaks›zd›r. Bir baflka ifade ile ceza yarg›lamas›n›n görev alan›-
na giren sürecin idari yarg› karar› ile durdurulmas› ve geri çekilmesi
söz konusu olamaz.

Ceza yarg›lamas› sadece ma¤durun de¤il muhbirin suç duyurusu
üzerine de bafllat›labilmektedir. Özellikle muhbirler yönünden ortada
menfaat ihlali söz konusu olmad›¤›ndan soruflturma izni verilmemesi
halinde muhbirler taraf›ndan ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu uyar›nca
iptal davas› açma olana¤› da bulunmamaktad›r.

Di¤er taraftan, suç isnat edilen kifli hakk›nda dava zamanafl›m› sü-
resi içinde her zaman ceza davas› aç›lmas› mümkün iken, soruflturma
izni verilmemesine iliflkin ifllemin idari yarg› denetimine tabi tutulmas›
halinde, bu iflleme karfl› 60 gün içinde dava aç›lmas› mümkün olacak-
t›r. Bu noktada, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 10 uncu
maddesi çerçevesinde yetkili amire soruflturma izni verilmesi
konusunda her zaman baflvuruda bulunulabilece¤i ileri sürülebilirse de
ceza yarg›lama sisteminde belirli suçlara karfl› belirli süre içinde dava
aç›labilece¤i dikkate al›nd›¤›nda an›lan 10 uncu madde kapsam›nda
yeni elde edilen kan›tlarla her zaman dava aç›lmayaca¤›n›n da kabulü
gerekir.

Sonuç itibariyle, soruflturma izni verilmemesi tamamen ceza
yarg›lamas›na iliflkin bir konudur. Kanun koyucunun özel usul kural-
lar› ile düzenledi¤i bu alanda idari yarg›lama usulü kurallar› uygula-
narak, soruflturma süreci bafllat›lamaz.

Aç›klanan nedenlerle “yarg› karar›n›n haz›rl›¤› niteli¤indeki ifllem”
özelli¤i tafl›yan bu ifllemin iptali istemiyle aç›lan davan›n esas›na giril-
erek iptal davas› biçiminde görülüp çözümlenmesinin mümkün
olmad›¤›, Mahkemece verilen karar›n onanmas› gerekti¤i görüflü ile
karfl› karfl›yay›m.

Üye: Esen EROL

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. NNuurrii GGÜÜNNDDÜÜZZ

228899‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

YARGI KARARLARI



229900 ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066

SSaayy›› SSaayyffaa

• Türk Hukuk Devrimi ve Mahmut ESAT

Bozkurt/M. ‹skender ÖZTURANLI 2005/1 5-10

• ‹cra Hukukunda ‹tiraz›n Geçici Olarak 
Kald›r›lmas›/Talih UYAR 2005/1 11-30

• Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü/Mithat ERDEM 2005/1 31-34 

• 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunu ve Çocuk 
Pornografisi/Gökhan PEKCAN 2005/1 35-44

• ‹flkencenin Önlenmesinde Hekimin Rolü/Erkan GÜZGÜLÜ 2005/1 45-59

• Uluslararas› Sözleflmeler Ifl›¤›nda Adil Yarg›lanma Hakk› 
ve ‹ç Hukukumuzda Uygulanmas›/Ali Osman KAYNAK 2005/1 60-84

• Tarihi Bir Belge: 10 Kas›m 1975 - ‹zmir Barosu’nun 
Günümüzde Atatürk ve Atatürkçülük Konferans›" 2005/1 85

• Sunufl - Avukat Cengiz ‹LHAN 2005/1 86

• O Bir Fenomendi - fievket Süreyya AYDEM‹R 2005/1 89

• Saltanata, halifeli¤e ve ümmet ideolojine tepki: 
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, 
laiklik - Prof. Dr. Enver Ziya KARAL 2005/1 94

• 5237 Say›l› (Yeni) Türk Ceza Yasas›’n›n Anayasaya ve 
Hukuka Ayk›r›l›k Yönünden ‹ncelenmesi/fi. Cankat TAfiKIN 2005/1 103-107

• Yeni Türk Ceza Kanununun K›sa bir 
De¤erlendirmesi/Veli Özer öZBEK 2005/1 108-113

• ‹flkence ile Mücadele Hiçbir Grubun Tekelinde 
De¤ildir/Cengiz ‹LHAN 2005/1 114-118

• Yarg› Kararlar› 2005/1 119

• Yitirdiklerimiz 2005/1 144

• Dergi Üzerine/Özdemir SÖKMEN 2005/2 5-6

• ‹zmir Barosunun Tarihsel Çizgisi/M. ‹skender ÖZTURANLI 2005/2 7-12

• Türk-AB Hukuklar›nda Üreticinin Ay›pl› Mal Sebebiyle 
Tüketiciye Karfl› Olan Sorumlulu¤u/N. ‹lkay Kaçmaz - 
Tuba KUTO⁄LU 2005/2 13-22

• Türkiye’nin Taraf›nda Olmak ya da Olmamak/Erol MAN‹SALI 2005/2 23-25

• Dil ve Türk Dil Devrimi/Nevzat ERDEM‹R 2005/2 26-30

• 3723-5170 Say›l› Yasalar Aç›s›ndan Yerel Özerklik fiart›n›n
Yarg›lanabilirli¤i/H. Enis D‹NÇERO⁄LU 2005/2 31-37

• Silah Hukukumuz Bak›m›ndan Avukatlar›n Silah 
Tafl›malar› ve Yetkileri/Gürkan KARAASLAN 2005/2 38-41

• ‹simli Soruflturmalar/Ömer Faruk EM‹RA⁄AO⁄LU 2005/2 42-44

• ‹nternet Ortam›nda Güvenlik/Serkan ‹NCEKAfi 2005/2 45-52

• Yeni Dernekler Kanunu/fierafettin GÖKALP 2005/2 53-56

• Hukukumuzda Nafaka ve Özel Bir Problem: ‹fllenmifl ‹fltirak
Nafakas› Alaca¤› Talep Edilebilir mi?/Kurtulufl KANAT 2005/2 57-63
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• Olumsuz Tespit davas›n›n Çeflitleri/Talih UYAR 2005/2 64-80
• Yarg› kararlar› 2005/2 81
• Yitirdiklerimiz 2005/2 135

• M. ‹skender ÖZTURANLI ile Söylefli/ Fahri COfiKUN - 
Nevzat ERDEM‹R - Erdem GÜMÜfi - Aytül ÜSTÜNDA⁄ 2005/3 5-17

• Avrupa Birli¤inde Hizmet Edimi Serbestisi Ba¤lam›nda 
Avukatlar›n Serbest Dolafl›m›/Ifl›l ÖZKAN 2005/3 18-32

• Avrupa Toplulu¤u ‹lk Derece Mahkemesi/N. ‹lkay KAÇMAZ 2005/3 33-41
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n Kifli Hak-Ödev ve 

Özgürlükler Düzenlemesine Bir Elefltiri 
Denemesi/Hüseyin DURDU 2005/3 42-53

• Tafl›n›r ve Tafl›nmaz Mallar›n Haczi/Talih UYAR 2005/3 54-65
• Yarg› Kararlar› 2005/3 67
• Yitirdiklerimiz 2005/3 142

• Avukatl›k Meslek Kurallar›m›z/Erdem GÜMÜfi 2005/4 5-6
• Yarg›tay’›n Son Kararlar› Do¤rultusunda ‹fle ‹ade

Davalar›/Mustafa fiENEL 2005/4 7-50
• ‹fle ‹ade Davalar› ve Sonuçlar›/Erol ÖZCAN 2005/4 51-58
• Ceza Muhakemesinde ‹flbirli¤i ve Birlikte Çal›flmada 

Avukat›n Rolü/Mehmet SÜRÜCÜ 2005/4 59-66
• Ermenilerin Sigorta Ata¤›/Ahmet ODABAfi 2005/4 67-71
• Yarg› Kararlar› 2005/4 73
• Yitirdiklerimiz 2005/4 144

• Az Okunacak Bir Yaz›/Erdem GÜMÜfi 2006/1 5-8
• Kar›-Koca Aras›ndaki Mal ‹htilaf›- Katk› Pay› Alaca¤›/

Tazminat›/Lütfi KILIÇ 2006/1 9-27
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin Görev 

Alan›/Cengiz ‹LHAN 2006/1 28-30
• Türk Standartlar› ile Helal G›da Standard›’n›n Teoride ve 

Pratikte Karfl›l›kl› De¤erlendirilmesi/Yusuf BARATALI 2006/1 31-34
• Uzman Fikri ve S›nai Haklar Mahkemeleri/‹lhami GÜNEfi 2006/1 35-38
• Ba¤›ms›z Yarg›-Ba¤›ms›z Savunma/M. ‹skender ÖZTURANLI 2006/1 39-40
• Haczedilmesi K›smen Caiz Olan fieyler 

(‹‹K. mad. 83)/Talih UYAR 2006/1 41-48
• Yarg› Kararlar›
• AiHS 8. Maddesine göre Özel Hayata ve Aile Hayat›na

Sayg› Gösterilmesi 2006/1 49-69
• Ceza Bölümü 2006/1 73
• Hukuk Bölümü 2006/1 111
• ‹dare Bölümü 2006/1 129
• Yay›n ‹lkelerinde De¤ifliklik/Erdem GÜMÜfi 2006/2 5-10
• Avukat Enver ARSLANALP ile Söylefli/Abbas ERDO⁄AN - 

Abdülkadir ÖN - Erdem GÜMÜfi - Mehrigül KELEfi -
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Nevzat ERDEM‹R - Nizamettin ERKOL 2006/2 11-21
• ‹nsan, Zulüm ve Hukuk Üzerine/‹skender ÖZTURANLI 2006/2 22-30
• Çocu¤u E¤itme Hakk›na Sahip Olanlar›n Onun "Oyun ve 

Dinlenme Hakk›"na Sayg› Yükümlülükleri/Demet ÖZDAMAR - 
C. Gamze SUCU 2006/2 31-48

• Kooperatif Hukuku ve Uygulamas›/Muhittin ÜSTÜNDA⁄ 2006/2 49-69
• Türkiye’de Kad›n›n Konumu/Mehrigül KELEfi 2006/2 70-76
• Yarg› Kararlar›
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Bölümü 2006/2 79
• Anayasa Mahkemesi Bölümü 2006/2 95
• Ceza Bölümü 2006/2 123
• Hukuk Bölümü 2006/2 143
• ‹dare Hukuku Bölümü 2006/2 165
• Yitirdiklerimiz 2006/2 171

• ‹zmir Barosu Dergisine Yaz› Gönderecekler ‹çin Bilgi Notu 2006/3 5
• ‹zmir Barosu’ndan Bir ‹lk Daha/Erdem GÜMÜfi 2006/3 7
• Geçmiflten Gelece¤e Avukatl›k/Panel - Enver ARSLANALP, 

Cengiz ‹LHAN, Semih GÜNER 2006/3 11
• Güney D‹NÇ ile Söylefli// Abbas ERDO⁄AN - Erdem GÜMÜfi

Mehrigül KELEfi - Abdülkadir ÖN - Muhittin ÜSTÜNDA⁄ 2006/3 35
• A‹HS, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin S›n›rafl›r› 

Etkinliklerinde de Uygulan›r m›?/Güney D‹NÇ 2006/3 71 
• 4721 Say›l› Türk Medeni Kanununa Göre Efller (Kar›-Koca)

Aras› Hak ve Yükümlülükler  -Mal Ay›r›m/
Paylafl›m ve Tasfiyesi-/Lütfi KILIÇ 2006/3 77

• Eski Hukukta HAK‹M/Cengiz ‹LHAN 2006/3 116
• Yunanistan’da Milli Kimlik Anlay›fl›n›n Hukuki Boyutlar› ve 

En Temel Bir ‹nsan Haklar› ‹hlali Örne¤i/Turgay C‹N 2006/3 131
• Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyal güvenli¤in Devlet Eliyle 

Sa¤lanmas› Türkiye’nin  Gelece¤i Aç›s›ndan Stratejik 
Önemdedir/Y›ld›r›m KOÇ 2006/3 158

HAKEML‹ YAZILAR
• RTÜK taraf›ndan Özel Radyo ve Televizyon Kurulufllar›na 

Uygulanan ‹dari Yapt›r›mlar/M. Mine TURHAN (KASAPO⁄LU) 2006/3 171
• Görsel-‹flitsel Alan›n düzenleyici Kurulu RTÜK/Eser US 2006/3 211
• Yarg› Kararlar›
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Bölümü 2006/3 261
• Ceza Bölümü 2006/3 301
• Hukuk Bölümü 2006/3 307
• ‹dare Bölümü 2006/3 321
• Yitirdiklerimiz 2006/3 340

• Dilde Yozlaflmaya Karfl› Yasa ve Tüzük 
Önerisi/Erdem GÜMÜfi 2006/4 5

• Terk Nedeniyle Boflanma/Eda ÖZTÜRK 2006/4 9



• Tafl›n›r Mallara ‹liflkin ‹halelerde ‹hale Bedelinin Ödenmemesi 
ve ‹hale Farklar›n›n Tahsili (‹‹K. mad.118)/Talih UYAR 2006/4 36 

• Karfl› Vekalet Ücretlerinde Vergileme/Memduh ASLAN 2006/4 55
• Kesinleflmemifl Vergi Borcu ‹çin ‹htiyati Haciz

Uygulanabilir mi?/Mustafa SAKAL-Mustafa ALPASLAN 2006/2 63
• Vergi Borcundan Kaynaklanan Yurtd›fl› Yasa¤›nda 

Daval› ‹dare: Valilik/Mustafa SAKAL-Mustafa ALPASLAN 2006/4 69
• ‹nsan Haklar›nda Birleflmek/M. ‹skender ÖZTURANLI 2006/4 76
HAKEML‹ YAZILAR
• Çocuklar› ‹lgilendiren ve Aile Mahkemelerinin Görev

Alan›na Giren Hukuki Konular/Mehmet  Beflir ACABEY 2006/4 88
• 83. Y›l›nda Lozan ve Bat› Trakya Gerçe¤i/Turgay C‹N 2006/4 141
• Yarg› Kararlar›
• Ceza Bölümü 2006/4 191
• Hukuk Bölümü 2006/4 221
• ‹dare Bölümü 2006/4 253

229933‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• EEkkiimm 22000066
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Say› Sayfa
• ACABEY Mehmet Beflir/ Çocuklar› ‹lgilendiren ve Aile 

Mahkemelerinin Görev Alan›na Giren Hukuki Konular 2006/4 88
• ARSLANALP Enver ile söylefli/ Abdülkadir ÖN - Erdem Gümüfl

Mehrigül KELEfi - Nevzat ERDEM‹R - Nizamettin ERKUL 2006/2 11
• ARSLANALP Enver, ‹LHAN Cengiz, GÜNER Semih/  

Geçmiflten Gelece¤e Avukatl›k/Panel 2006/3 11
• BARATALI Yusuf/ Türk Standartlar› ile Helal G›da   

Standard›’n›n Teoride ve Pratikte Karfl›l›kl› De¤erlendirilmesi 2006/1 31-34
• ASLAN Memduh/ Karfl› Vekalet Ücretlerinde Vergileme 2006/4 55
• AYDEM‹R fievket Süreyya/ O Bir Fenomendi 2005/1 89
• C‹N Turgay/ Yunanistan’da Milli Kimlik Anlay›fl›n›n Hukuki  

Boyutlar› ve En Temel Bir ‹nsan Haklar› ‹hlali Örne¤i 2006/3 131
• C‹N Turgay/ 83. Y›l›nda Lozan ve Bat› Trakya Gerçe¤i 2006/4 141
• Güney D‹NÇ ile Söylefli/ Abbas ERDO⁄AN - Erdem GÜMÜfi

Mehrigül KELEfi - Abdülkadir ÖN - Muhittin ÜSTÜNDA⁄ 2006/3 35
• D‹NÇ Güney/ A‹HS, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin S›n›rafl›r› 

Etkinliklerinde de Uygulan›r m›? 2006/3 71 
• D‹NÇERO⁄LU H. Enis/ 3723-5170 Say›l› Yasalar Aç›s›ndan 

Yerel Özerklik fiart›n› Yarg›lanabilirli¤i 2005/2 31-37
• DURDU Hüseyin/ Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n Kifli Hak

Ödev ve Özgürlükler Düzenlemesine bir Elefltiri Denemesi 2005/3 42-53
• EM‹RA⁄AO⁄LU Ömer Faruk/ ‹simli Soruflturmalar 2005/2 42-44
• ERDEM Mithat/ Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü 2005/1 31-34 
• ERDEM‹R Nevzat/ Dil ve Türk Dil Devrimi 2005/2 26-30
• ERDO⁄AN Abbas  - ÖN Abdülkadir  - GÜMÜfi Erdem  - 

KELEfi Mehrigül - ERDEM‹R Nevzat - ERKOL Nizamettin/
Avukat Enver ARSLANALP ile Söylefli 2006/2 11-21

• GÖKALP fierafettin/ Yeni Dernekler Kanunu 2005/2 53-56
• GÜMÜfi Erdem/ Avukatl›k Meslek Kurallar›m›z 2005/4 5-6
• GÜMÜfi Erdem/ Az Okunacak Bir Yaz› 2006/1 5-8
• GÜMÜfi Erdem/ Yay›n ‹lkelerinde De¤ifliklik 2006/2 5-10
• GÜMÜfi Erdem/ ‹zmir Barosu’ndan Bir ‹lk Daha 2006/3 7
• GÜMÜfi Erdem/ Dilde Yozlaflmaya Karfl› Yasa ve 

Tüzük Önerisi 2006/4 5
• GÜNER Semih, ARSLANALP Enver,  ‹LHAN Cengiz, / 

Geçmiflten Gelece¤e Avukatl›k/Panel 2006/3 11
• GÜNEfi ‹lhami/ Uzman Fikri ve S›nai Haklar Mahkemeleri 2006/1 35-38
• GÜZGÜLÜ Erkan/ ‹flkencenin Önlenmesinde Hekimin Rolü 2005/1 45-59
• ‹LHAN Cengiz/ ‹flkence ile Mücadele Hiçbir Grubun Tekelinde 

De¤ildir 2005/1 114-118
• ‹LHAN Cengiz/ Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin 

Görev Alan› 2006/1 28-30
• ‹LHAN Cengiz, ARSLANALP Enver,  GÜNER Semih/ 

Geçmiflten Gelece¤e Avukatl›k/Panel 2006/3 11

22000055--22000066 YYIILLLLAARRII DDEERRGG‹‹ YYAAZZAARRLLAARRIINN
SSOOYYAADDLLAARRIINNAA GGÖÖRREE DD‹‹ZZ‹‹NN
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• ‹LHAN Cengiz/ Eski Hukukta Hakim 2006/3 116
• ‹NCEKAfi Serkan/ ‹nternet Ortam›nda Güvenlik 2005/2 45-52
• KAÇMAZ N. ‹lkay  - KUTO⁄LU Tuba/ Türk-AB Hukuklar›nda 

Üreticinin Ay›pl› Mal Sebebiyle Tüketiciye Karfl› Olan 
Sorumlulu¤u 2005/2 13-22

• KAÇMAZ N. ‹lkay/ Avrupa Toplulu¤u ‹lk Derece Mahkemesi 2005/3 33-41
KANAT Kurtulufl/ Hukukumuzda Nafaka ve Özel Bir Problem: 
‹fllenmifl ‹fltirak Nafakas› Alaca¤› Talep Edilebilir mi? 2005/2 57-63

• KARAASLAN Gürkan/ Silah Hukukumuz Bak›m›ndan 
Avukatlar›n Silah Tafl›malar› ve Yetkileri 2005/2 38-41

• KARAL Ziya Enver/ Saltanata, halifeli¤e ve Ümmet ideolojine 
tepki: Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik 2005/1 94

• KAYNAK Ali Osman / Uluslararas› Sözleflmeler Ifl›¤›nda  Adil 
ve ‹ç Hukukumuzda Uygulanmas› Yarg›lanma Hakk› 2005/1 60-84

• KELEfi Mehrigül/ Türkiye’de Kad›n›n Konumu 2006/2 70-76
• KILIÇ Lütfi/ Kar›-Koca Aras›ndaki Mal ‹htilaf›- Katk› Pay› 

Alaca¤›/ Tazminat› 2006/1 9-27
• KILIÇ Lütfi/ 4721 Say›l› Türk Medeni Kanununa Göre Efller 

(Kar›-Koca) Aras› Hak ve  Yükümlülükler  -Mal Ay›r›m/ 
Paylafl›m ve Tasfiyesi- 2006/3 77

• KOÇ Y›ld›r›m/ Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyal Güvenli¤in
Devlet Eliyle Sa¤lanmas› Türkiye’nin Gelece¤i Aç›s›ndan 
Stratejik Önemdedir 2006/3 158

• MAN‹SALI Erol/ Türkiye’nin Taraf›nda Olmak ya da Olmamak 2005/2 23-25
• ODABAfi Ahmet/ Ermenilerin Sigorta Ata¤› 2005/4 67-71
• ÖZBEK Özer Veli/ Yeni Türk Ceza Kanununun K›sa bir 

De¤erlendirmesi 2005/1 108-113
• ÖZCAN Erol/  ‹fle ‹ade Davalar› ve Sonuçlar› 2005/4 51-58
• ÖZDAMAR Demet- SUCU C. Gamze/ Çocu¤u E¤itme Hakk›na 

Sahip Olanlar›n Onun "Oyun ve Dinlenme Hakk›"na Sayg› 
Yükümlülükleri 2006/2 31-48

• ÖZKAN Ifl›l/ Avrupa Birli¤inde Hizmet Edimi Serbestisi 
Ba¤lam›nda  Avukatlar›n Serbest Dolafl›m› 2005/3 18-32

• ÖZTURANLI M. ‹skender / Türk Hukuk Devrimi ve 
Mahmut Esat Bozkurt 2005/1 5-10

• ÖZTURANLI M. ‹skender ile Söylefli/ Fahri COfiKUN - 
Nevzat ERDEM‹R - Erdem GÜMÜfi - Aytül ÜSTÜNDA⁄ 2005/3 5-17

• ÖZTURANLI M. ‹skender/ ‹zmir Barosunun Tarihsel Çizgisi 2005/2 7-12
• ÖZTURANLI M. ‹skender/ Ba¤›ms›z Yarg›-Ba¤›ms›z Savunma 2006/1 39-40
• ÖZTURANLI M. ‹skender/ ‹nsan, Zulüm ve Hukuk Üzerine 2006/2 22-30
• ÖZTURANLI M. ‹skender/ ‹nsan Haklar›nda Birleflmek 2006/4 76
• ÖZTÜRK Eda/ Terk Nedeniyle Boflanma 2006/4 9
• PEKCAN Gökhan/ 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunu ve Çocuk 

Pornografisi 2005/1 35-44
• SAKAL Mustafa ALPASLAN Mustafa/ Kesinleflmemifl Vergi 

Borcu ‹çin ‹htiyati Haciz Uygulanabilir mi? 2006/2 63
• SAKAL Mustafa ALPASLAN Mustafa/ Vergi Borcundan 

Kaynaklanan Yurtd›fl› Yasa¤›nda Daval› ‹dare: Valilik 2006/4 69
• SÖKMEN Özdemir / Dergi Üzerine 2005/2 5-6
• SÜRÜCÜ Mehmet/ Ceza Muhakemesinde ‹flbirli¤i ve Birlikte 

Çal›flmada  Avukat›n Rolü 2005/4 59-66
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• fiENEL Mustafa/ Yarg›tay’›n Son Kararlar› Do¤rultusunda 
‹fle ‹ade Davalar› 2005/4 7-50

• TAfiKIN fi Cankat/ 5237 Say›l› (Yeni) Türk Ceza Yasas›’n›n 
Anayasaya ve Hukuka Ayk›r›l›k Yönünden ‹ncelenmesi 2005/1 103-107

• TURHAN M. Mine (KASAPO⁄LU)/ RTÜK Taraf›ndan Özel 
Radyo ve Televizyon Kurulufllar›na Uygulanan ‹dari Yapt›r›mlar 2006/3 171

• US Eser/ Görsel-‹flitsel Alan›n düzenleyici Kurulu RTÜK 2006/3 211
• UYAR Talih/ ‹cra Hukukunda ‹tiraz›n Geçici Olarak 

Kald›r›lmas› 2005/1 11-30
• UYAR Talih/ Olumsuz Tespit davas›n›n Çeflitleri 2005/2 64-80
• UYAR Talih/ Tafl›n›r ve Tafl›nmaz Mallar›n Haczi 2005/3 54-65
• UYAR Talih/ Haczedilmesi K›smen Caiz Olan fieyler 

(‹‹K. mad. 83) 2006/1 41-48
• UYAR Talih/ Tafl›n›r Mallara ‹liflkin ‹halelerde ‹hale Bedelinin 

Ödenmemesi ve ‹hale Farklar›n›n Tahsili (‹‹K. mad.118) 2006/4 36
• ÜSTÜNDA⁄ Muhittin/ Kooperatif Hukuku ve Uygulamas› 2006/2 49-69 

22000055--22000066 YYIILLLLAARRIINNDDAA DDEERRGG‹‹DDEE YYAAYYIIMMLLAANNAANN
AA‹‹HHMM KKAARRAARRLLAARRII

• A‹HS 8. Mahkemesine Göre Özel Hayata ve Aile 
Hayat›na Sayg› Gösterilmesi(Baflvuru No: 36141/97) 2006/1 51

• Hiç Kimse ‹flkenceye, ‹nsanl›k D›fl› ya da Onur K›r›c› Ceza veya 
‹flleme Tabi TutulamazKarar- Baflvuru No: 14038/88 2006/2 79

• Dördüncü Daire Erdo¤an ve Di¤erleri v. Turkey 
(Baflvuru no. 19807/92) 2006/3 263

• E. 2002/132, K. 2003/48, T. 04.06.200319.3.1969 Günlü 1136 Say›l› 
Avukatl›k  Kanunu’nun 2178 Say›l› Yasa ile De¤ifltirilen 3. Maddesinin (b) 
Bendinin Anayasan›n 2., 10. ve 70. Maddelerine Ayk›r›l›¤› 
Sav›yla ‹ptali ‹stemidir 2005/2 83

• E. 2001/216, K. 2004/120, T. 2.12.2004 Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’nun Temyiz Süreleri Bak›m›ndan Kamu Kurulufllar›na Ayr›cal›k 
Tan›yan Hükmü Anayasaya Ayk›r›d›r 2006/2 97

• E. 2004/4, K. 2005/25, T.  4.5.2005 Bankaya El Konulmas›ndan Geriye 
Do¤ru Bir Ay ‹çinde Yat›r›ld›klar›ndan Bahisle ‹mar Bankas› Off-Shore 
Hesaplar›n›n TMSF Taraf›ndan Ödenmemesi Anayasaya Ayk›r›d›r 2006/2 105

AANNAAYYAASSAA MMAAHHKKEEMMEESS‹‹ KKAARRAARRLLAARRII
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CCEEZZAA BBÖÖLLÜÜMMÜÜ

YYAARRGGIITTAAYY CCEEZZAA GGEENNEELL KKUURRUULLUU

• E. 2004/1-46, K. 2004/78, T. 30.3.2004 Leh ve aleyhteki hükümler 
her yasa bak›m›ndan ayr› ayr› ancak bir bütün olarak de¤erlendirilir 2006/1 75

• E. 2005/1-90, K. 2005/112, T. 11.10.2005 cezaland›rman›n temel 
koflulu, suçun kuflkuya yer vermeyen bir kesinlikte ispat 
edilmesine Ba¤l›d›r 2006/2 125

• E. 2005/10-127, K. 2006/2, T. 24.01.2006 San›¤a tebligat yap›larak 
taraf teflkilinin sa¤lanmas› olana¤›n›n bulundu¤u hallerde, san›¤›n 
hakk›ndaki bozma karar›ndan haberdar  edilmeksizin savunma hakk› 
kulland›r›lmadan yarg›laman›n sonuçland›r›lmas› CYUY.n›n 
326. maddesine ayk›r›d›r 2006/4 191

• E. 2005/10-127, K. 2006/2 T. 24.01.2006 Adli Tatil zaman›na tesadüf
eden süreler ifllemez ve bu süreler tatilin bitti¤i günden itibaren 
üç gün uzam›fl say›l›r 2006/4 197

• E. 2006/10-10, K. 2006/8, T. 31.01.2006 Lehe olan hüküm, önceki ve 
sonraki kanunlar›n ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya 
ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir. 2006/4 200

• E. 2005/10-127, K. 2006/2, T. 01.2006 Mahkumiyet hükmünde 
de¤ifliklik yarg›lamas›nda yeni yasan›n lehe sonuç do¤urdu¤u 
saptand›¤›nda, sonraki yasaya göre uygulama yap›lmas›; aksi 
saptand›¤›nda ise önceki hükümde de¤iflikli¤e yer olmad›¤›na, baflka 
bir deyiflle uyarlama davas›n›n reddine karar  verilmesi gerekir 2006/4 211

• E. 2005/10-577, K. 2005/, T. 16.11.2005 Sürekli ‹flgöremezlik Hali, 
Koflullar› Oluflmufl ise Geçici ‹fl Göremezlik Halinden Sonraki Devreyi 
Oluflturur 2006/4 223

• E. 2005/21-682, E. 2005/6, T. 18.11.2005 3201 Say›l› Kanun, 
Türk Vatandafllar›n›n, Türk Vatandafl› Olarak Yurtd›fl›nda Geçen 
Çal›flmalar›n› Borçlanabilmelerini Öngörmüfltür 2006/4 229

• E. 2004/9-711, K. 2004/735, T. 22.12.2004 Özellefltirmeler Nedeniyle 
Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan ‹flçilerin K›dem Tazminatlar› 2006/4 240

YYAARRGGIITTAAYY 11.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2006/01, K. 2006/3 Tebli¤name Y.E. 2006/9951 Yabanc› bir ülkede 
geçen özgürlük k›s›tlanmas›na iliflkin süreler, Türkiye’de ayn› suçtan 
dolay› verilecek cezadan indirilmesi gerekir 2006/1 96

• E. 2004/3850, K. 2005/448, T. .03.2005 San›k Hakk›nda Aç›lm›fl Bir 
Dava Bulunmad›¤› Halde Mahkumiyet Hükmü Verilemez 2006/1 107

• E. 2005/2-554, K. 2005/742, T. 15.03.2005
Fer’i fierikten Suçun Önlenmesi Beklenemez 2006/1 109

• E. 2005/1124, K. 2005/4513, Tebli¤name 1-B/27171Tasarlaman›n 
Koflullar› 2006/2 140

YYAARRGGIITTAAYY 66.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2005/20927, K. /9254, Tebli¤name 6/2003024828 Haks›z Yere 
Tutuklu Kalanlara 466 Say›l›  Yasa Gere¤i Ödenecek Tazminatlar 2006/2 142
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YYAARRGGIITTAAYY 88.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2005/2892, K. 2005/10161 Tebli¤name No 8/2005-157326
5252 Say›l› TCK’n›n Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun 
9. Maddesi Gere¤ince San›k Lehine Olan Kanunun Belirlenmesi 2006/1 101

YYAARRGGIITTAAYY 1100.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/6790, K. 2004/09086, T.  27.09.2004Çeklerde keflide 
yeri aç›k, net ve herkesçe anlafl›labilir nitelikte yaz›lmal›d›r 2005/ 140

YYAARRGGIITTAAYY 1111.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2005/1967, K. 2005/1487, T. 12.04.2005Temeli idari iflleme 
dayanan para cezalar›na itiraz üzerine, Sulh Ceza Mahkemelerince 
kesin olarak verilen kararlar yaz›l› emir konusu yap›lamaz 2005/3 141

UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKK MMAAHHKKEEMMEESS‹‹ CCEEZZAA BBÖÖLLÜÜMMÜÜ

• E. 2006/1, K. 2006/1, T. 6.3.2006Jandarma personeli ancak 
askeri hizmete iliflkin eylemlerinden dolay› askeri yarg›ya tabidir 2006/3 303
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YYAARRGGIITTAAYY HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

• E. 2004/19-357, K. 2004/360, T. 16.06.2004 Gecikme Zamm›n›n, 
Müddeabihe Dahil Edilerek Mahkemenin Görevinin Tesbiti 
Do¤ru De¤ildir 2005/1 121

• E. 2004/19-550, K.2004/550, T. 20.10.2004 Bankalar›n Tüketici Kredi 
Kart› ‹le ‹lgili Uyuflmazl›klara Tüketici Mahkemelerinde Bak›l›r 2005/2 107

• E. 2004/21-529, K. 2004/527, T. 13.10.2004 Sigortal›n›n ‹flyerinde 
Çal›flmakta ‹ken Kalp Krizi Geçirerek Ölümü ‹flkazas›d›r 2005/2 111

• E. 2004/9-643, K. 2004/642, T. 01.12.2004 ‹fle ‹ade Davalar›nda 
Temyiz Üzerine Yarg›tayca Verilen Karar Kesin Olup Bu Karara 
Karfl› Mahkemece Direnme Karar› Verilemez 2005/2 116

• E. 2004/20-148, K. 2004/148, T. 10.03.2004 Devlet Orman›na 
Elatman›n Önlenmesi Davas› Ancak Hazine ve Orman Yönetimi 
Taraf›ndan Aç›labilir 2005/2 122

• E. 2004/4-40, K. 2004/113, T. 26.01.2004 Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri 
Özel Hukuk Tüzelkiflisi Olup Haklar›nda Özel Hukuk Hükümleri 
Uygulan›r 2005/2 126

• E. 2004/4-207, K. 2004/226, T. 14.04.2004 Alkollü sürücünün kulland›¤› 
araca binmek, hat›r yolcusu olan ölenler yönünden BK.44’e göre 
hesaplanacak tazminattan indirim sebebini oluflturur 2005/3 69

• E. 2004/4-272, K. 2004/255, T. 05.05.2004 Kiflilik haklar› salt 
dilekçede kullan›lan söz ve ifadeler nedeniyle de¤il, dilekçenin 
verilmesi nedeniyle sonradan gerçekleflen olgulardan dolay› da 
sald›r›ya u¤rayabilir 2005/3 73

• E. 2004/2-200, K. 2004/227, T. 14.04.2004 Fazlaya iliflkin hak 
yönünden ihtirazi kay›t bildirmemifl olan alacakl›n›n, HUMK. md. 185/2 
çerçevesinde, daval›n›n muvafakat› d›fl›nda, bu alacak için ›slah 
ya da ek dava yoluyla talepte bulunma hakk› yoktur 2005/3 81

• E. 2005/9-320, K. 2005/355 T.  25.5.2005Sendikan›n anadilde 
ö¤renimi amaçlamas›, Anayasa’ya ve kamu görevlileri sendikalar› 
kanunu’na ayk›r›d›r 2005/3 94

• E. 2004/5-271, K. 2004/261, T. 5.5.2004 Kamulaflt›rmas›z el koyma 
nedeniyle, aç›lan tazminat davalar›nda, kamulaflt›rma yasas›n›n 
15. Maddesi hükümleri örnekseme ile uygulanamaz 2005/3 115

• E. 2004/8-252, K. 2004/257, T.  5.5.2004 Zilyedin, hazineye ecrimisil 
ödemesi, hazinenin üstün zilyedli¤ini kabul etme anlam›na gelmez 2005/3 119

• E. 2005/3-169, K. 2005/235, T.  6.4.2005 Nafaka davalar›nda temyiz 
edilebilirlik s›n›r› bir y›ll›k nafaka miktar› esas al›narak belirlenir 2005/3 124

• E. 2004/3-203, K. 2004/213, T. 7.4.2004 Abonelik sözleflmelerinde 
faiz oran› belirlenmemifl ise, alacakl› tek tarafl› faiz belirlemesinde 
emsalleri dikkate alarak hakkaniyet kurallar›na uygun bir faiz belirler 2005/3 129

• E. 2004/12-162, K.  2004/183, T. 31.3.2004 Temerrüt Faizi?  
Kapital Faizi? 2005/4 75

• E. 2004/20-646, K. 2004/657, T. 8.12.2004– Orman yönetiminin 
taraf olarak yer alamad›¤› hiçbir karar orman yönetimini 
ba¤lamaz– ormanlar›n zilyetlik yolu ile kazan›lmas›na olanak yoktur 2005/4 81

HHUUKKUUKK BBÖÖLLÜÜMMÜÜ
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• E. 2005/2-554, K. 2005/742, T. 22.12.2004 Soyba¤›n›n olmad›¤›
befl y›ldan sonra ö¤renilmesi halinde de soy ba¤›n›n ret edilmesi 
davas› aç›labilir 2005/4 85

• E. 2004/10-165, K. 2004/171, T. 24.3.2004 Kaza oldu¤unda arac›n 
kim yarar›na kullan›ld›¤›na bak›larak karar verilecektir 2005/4 90

• E. 2005/21-742, K. 2005/744, T. 22.12.2004 Yöntemince 
düzenlenip süresi içinde kuruma verilen ifle girifl bildirgesi, kiflinin 
‹fle al›nm›fl oldu¤unu Gösterirse de, fiili çal›flman›n  varl›¤›n›n 
ortaya koyulmas› aç›s›ndan tek bafl›na yeterli kabul edilemez 2005/4 96

• E. 2004/9-652, K. 2004/658, T. 8.12.2004 Cezai flart›n geçerlili¤i 2005/4 100

• E. 2004/13-761, K. 2004/708, T. 15.12.2004 Kefalet sözleflmesi 
yaz›l› olmal›d›r ve kefilin sorumlu olaca¤› miktar sözleflmede 
aç›kça belirtilmelidir 2005/4 102

• E. 2004/9-655, K. 2004/714, T. 15.12.2004 ‹hbar ve k›dem 
tazminat›n›n ödenmifl bulunmas› önceki dönemin tasfiye 
oldu¤unu gösterir 2005/4 107

• E. 2004/9-726, E. 2005/715, K. 15.12.2004 Kesin hükmün 
amac› kifliler aras›ndaki uyuflmazl›klar›n kesin bir biçimde 
çözümlenmesidir 2005/4 109

• E. 2004/10-740, K. 2004/743, T. 22.12.2004 ‹ste¤e ba¤l› 
sigortal›l›¤›n› sona erdiren dilekçedeki imzan›n dilekçeciye
ait olup olmad›¤› belirlenip ona göre karar verilmelidir 2005/4 114

• E. 2004/21-66, K. 2004/93, T. 23.2.2005 Anayasa Mahkemesi 
kararlar› geriye yürümez ileriye, gelece¤e etkili olur 2005/4 116

• E. 2005/6-358, K. 2004/470, T. 21.09.2005 Önal›m (fiuf’a) hakk›  
dava d›fl› irade bildirimi ile de¤il ancak al›c›ya karfl› dava aç›larak 
kullan›labilir 2005/4 130

• E. 2004/10-669, K. 2004/666,T. 8.12.2004 Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin 
görev uyuflmazl›klar›n› gidermek ‹çin verdi¤i kararlar sadece 
ilgili yarg› mercileri yönünden ba¤layac›d›r 2006/1 113

• E. 2004/12-765, K. 2004/730, K. 22.12.2004 Örnek 51 ‹htarl› ödeme 
emrinin borçluya tebli¤inin geçerli olmas› için, tebligat kanunu 
21. tüzü¤ün 28. maddelerine uygun olmas› gerekir 2006/4 245

YYAARRGGIITTAAYY 11.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2003/9398, K. 2004/10320, T. 08.10.2003 Kesin hüküm, kamu 
düzeni ‹le ‹lgilidir. Yarg›laman›n her aflamas›nda re’sen 
gözönünde tutulmas› gerekir 2005/1 128

• E. 2002/13708, K. 2003/, T. 21.01.2003 Paydafllar aras›nda fiili 
kullanma biçimi oluflmuflsa, elatman›n önlenmesi de¤il, 
ortakl›¤›n giderilmesi ‹stenebilir 2005/1 130

• E. 2004/926, K. 2004/3851, T. 06.04.2004 "Gizli Ba¤›fl" fleklindeki 
tasarruf temliki ifllem olarak de¤erlendirilemez 2005/1 132

• E. 2004/9672, K. 2004/13230, T. 10.12.2003 Davan›n paydafllardan 
biri aleyhine aç›lmas›, husumette yan›lg› de¤il, noksanl›kt›r 2005/1 134

• E. 2003/9398, K. 2003/10320, T. 08.04.2003 Usul yönünden 
kazan›lm›fl hak, daha önce meydana gelmifl kesin hükmü ortadan 
kald›ramaz 2005/2 92
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• E. 2005/2390, K. 2005/5489, T. 03.05.2005 Muris muvazaas› 
hukuksal nedenine dayal› tapu iptali ve tescil davas›nda; 
murisin gerçek amac›n›n duraksamaya meydan vermeyecek 
flekilde ortaya ç›kar›lmas› gerekir 2005/3 78

YYAARRGGIITTAAYY 22.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2003/9398, K. 2004/10320, T. 08.10.2003 Bankalar›n hesab›n 
bulundu¤u flubeye para yat›r›lmas› halinde, komisyon ya da havale 
ad› alt›nda yap›lan tahsilat›n yasal dayana¤› bulunmamaktad›r. 2005/2 90

• E. 2004/14918, K. 2004/1370, T. 10.02.2004 Boflanma karar› 
verilebilmesi  ‹çin, daval›n›n az da olsa kusurunun bulunmas› gerekli 
olup, daval› kusursuzsa boflanma davas›n›n reddi gerekir 2005/2 94

• E. 2005/13308, K. 2005/16062, T. 22.11.2005 Ayr› yaflamada efle 
yap›lacak katk› 2006/1 119

• E. 2005/18551, K. 2006/6248 Vasi tayini için kiflinin mal varl›¤›n›n 
kötü yönetildi¤inin tespiti gerekir 2006/3 312

YYAARRGGIITTAAYY 44.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2005/377, K. 2005/14306 Yay›nda avukat›n do¤rudan kiflili¤ine 
yönelmemifl sözcükler, kiflilik haklar›na sald›r› olmaz 2006/3 309

YYAARRGGIITTAAYY 99.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2003/23754, K. 2004/10467, T. 03.05.2004 ‹flçilik alacaklar›nda, 
alacaklar›n aç›kça belirtilerek imzaland›¤› belge ibraname 
özelli¤indedir 2005/1 135

• E. 2004/20545, K. 2004/26238, T. 16.6.2004 ‹flveren vekilleri 
‹fl güvencesi kapsam›ndan yararlanamazlar ifle bafllatmama 
tazminat› ve boflta geçen süre ücreti, talep olmasa dahi hüküm 
alt›na al›nmal›d›r 2005/2 96

YYAARRGGIITTAAYY 1111.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/5772, K. 2005/5610, T. 30.05.2005 Tafl›y›c›n›n hasar, 
zarar ve gecikmeden do¤an yükümlülük s›n›r› 2005/3 133

• T: 11.4.2005, E: 1166,  K: 3443 ‹htiyati haciz ‹steyebilme koflullar› 2006/2 145

• T: 17.5.2005, E: 2004/5004, K: 2005/5273 ‹htiyati haciz iste¤ine 
karfl› mahkemenin yetki s›n›rlar› 2006/2 153

YYAARRGGIITTAAYY 1122.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/12246, K. 2004/, T. 17.06.2004Alaca¤› Merkez Bankas›n›n 
k›sa vadeli ifllemlerde öngördü¤ü faiz oran› uygulan›r 2005/1 136

• E. 2005/2002, K. 2005/5132, T. 11.03.2005 Vergi Kimlik Numaras›n›n 
Çek defterinin yapraklar›na yaz›lmamas› özel yolla takip yap›lmas›na 
engel teflkil etmez 2006/1 121

• E. 2005/13614, K. 2005/14212, T. 27.06.2005 Belediye mal ve 
haklar›n›n haczi koflullar› 2006/1 123
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• E. 2005/24848, K.  2006/1997, T. 09.02.2006 Banka ve di¤er 
finans kurumlar›na borçlu durumda olan kurumlar ile kefillerinin 
bu borçlar›na karfl›l›k borçlu bulunduklar› banka ve finans 
kurumlar›na devrettikleri gayrimenkul ve ifltirak hisselerinde, 
istisna uygulamas› 2006/2 156

YYAARRGGIITTAAYY 1133.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹ 

• E. 2004/14028, K. 2004/, T. 27.10.2004Davac›n›n süresi içerisinde 
bankaya 4822 say›l› Yasan›n geçici 1. maddesinden yararlanmak 
için baflvurdu¤una göre yasadan yararlanma hakk› do¤mufltur 2005/1 137

• E. 2005/9723, K. 2005/16030 Usulüne göre düzenlenen 
vekaletnameye göre vekil taraf›ndan üçüncü kifli ‹le 
yap›lan sözleflme vekalet vereni ba¤lay›c› niteliktedir 2006/3 314

YYAARRGGIITTAAYY 1199.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/11113, K. 2004/12672, T. 17.9.2004 ‹flâs›n ertelenmesi 
davas›ndan feragat edilmesi, borca bat›k flirket hakk›nda iflâs 
karar› verilmesine engel teflkil etmez 2005/2 99

• E. 2004/7679, K. 2004/11354, T. 28.4.2004 ‹flâs›n ertelenmesi 
talebinin de ‹‹K.nun 166/2. maddesinde öngörülen usulle i‹lân 
edilmesi gerekir 2005/2 100

• E. 2005/5695, K. 2005/11006, T. 10.11.2005 Vergi alacaklar›na iflasta 
s›ra cetvelinde di¤er alacakl›lara karfl› imtiyaz tan›yan bir yasa hükmü 
bulunmamaktad›r 2006/1 125

• E. 2005/5529 K. 2004/10738, T. 27.10.2005TMSF Alaca¤› 6183 
Say›l› yasa kapsam›ndad›r. Ancak cetvelinde imtiyazl› say›lmas›n› 
gerektirecek bir yasa hükmü yoktur. 2006/1 127

• E. 2005/5695, K. 2005/11006, T. 10.11.2005 Vergi Dairesine 
yap›lan tebligat geçerlidir 2006/2 158

• E. 2005/9567, K. 2004/10391, K. 20.10.2005 Kesin olan kararlar›n 
temyiz istemleri hakk›nda yerel mahkemece ret karar› verilebilir 2006/2 160

YYAARRGGIITTAAYY 2200.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/4488, K. 2004/9338, T. 26.01.2004 Tafl›nmaza 
Vaki elatman›n önlenmesi davas›nda, hazine ad›na orman d›fl›na 
ç›kar›lmas›na karar verilen tafl›nmaza iliflkin olarak "Tapuda 
Davac› Ad›na Kay›tl› Oldu¤u ve Davac› Taraf›ndan Kullan›ld›¤›n›n 
Tesbitine" fleklinde hüküm kurulmas› do¤ru de¤ildir 2005/102

• E. 2004/14439, K. 2004/446, T. 26.01.2004 Önceki hükmü temyiz 
etmeyen ve bozma hükmü aleyhine olmayan taraf›n karar düzeltme 
istemini ‹çeren dilekçesinin reddi gerekir 2005/2 104

YYAARRGGIITTAAYY 2211.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

• E. 2004/5448, K.  2004/7222, T. 14.01.2004 Manevi tazminat 
bölünemez iflin k›smi devri halinde arac› as›l iflverenle 
birlikte sorumludur 2005/1 139
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• E. 2004/8098, K. 2004/8026, T.  22.06.2004 Ödeme tarihi itibariyle 
ödeme ‹le tazminat miktar› aras›nda aç›k orans›zl›k  varsa ödemeyi 
"K›smi ‹fay› ‹çeren Makbuz" niteli¤inde saymak gerekir 2005/1 142

• E. 2002/1634, K. 2004/2097, T. 29.11.2001 ‹fl kazas› nedeniyle 
aç›lan tazminat davalar›nda, öncelikle hak sahiplerine ifl kazas› 
nedeniyle gelir ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n›n araflt›r›lmas› gerekir 2005/2 105

EEMMSSAALL YYEERREELL MMAAHHKKEEMMEE KKAARRAARRLLAARRII

‹‹ZZMM‹‹RR 44.. AASSLL‹‹YYEE TT‹‹CCAARREETT  MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E.  2004/378, K. 2005/416Bankalar, Bankac›l›k Hukuku Yönünden 
Çek Karnelerini Da¤›t›rken Yeterli Özeni Göstermekten 
Yükümlüdürler 2006/2 161

‹‹ZZMM‹‹RR 11.. SSUULLHH HHUUKKUUKK MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E. 2005/1731, K. 2006/173 Avukat›n, Müvekkili Ad›na Akbank 
fiubesindeki Hesab›na Para Yat›r›rken Kendisinden BSM ve 
Komisyon Al›naca¤› Konusunda Bankalar Kanununda ve 
Kanuna Dayal› Tebli¤de Hüküm Bulunmamaktad›r 2006/3 316

‹‹ZZMM‹‹RR 66.. SSUULLHH HHUUKKUUKK MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E. 2005/1731, K. 2006/173Karfl›l›ks›z Kaflesi Vurulan Çekte 
Yaz›l› Para Miktar› ‹stem Halinde Muhatap Bankaca Ödenir 2006/3 318

‹‹DDAARREE BBÖÖLLÜÜMMÜÜ

DDAANNIIfifiTTAAYY BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹  DDAA‹‹RREE

• E. 2002/26, K. 2002/52, T. 10.04.20021136 Say›l› Avukatl›k Kanununa 
göre avukatlar›n kamu kurum ve kurulufllar›ndan isteyebilece¤i 
belgelerin s›n›rlar› 2006/4 255

DDAANNIIfifiTTAAYY AALLTTIINNCCII DDAA‹‹RREE

• E. 2005/3310, K. 2006/2160, T. 02.03.2005 Konya’da 02.02.2004 
Tarihinde çöken Zümrüt Apartman›n›n tadilat›, statik projeye 
yans›tmadan ruhsat veren belediyenin a¤›r hizmet kusuru vard›r. 
Bu nedenle zarar›n tamam›ndan sorumlu olmas› gerekir 2006/4 265

DDAANNIIfifiTTAAYY BBEEfifi‹‹NNCC‹‹ DDAA‹‹RREE

• E. 2005/3237, K. 2006/3457, T. 13.06.2006 Mahkemeye baflvuru 
olana¤›n›n tan›nmad›¤› bir ‹dari rejimin adil yarg›lanma ilkesine 
uygun olmayaca¤› kuflkusuzdur 2006/4 283
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DDAANNIIfifiTTAAYY 88.. DDAA‹‹RREE

• E. 2005/658, K. 2005/4031Mesle¤e Kabul ‹ste¤inin red edilmesi 
‹çin; avukatl›k mesle¤ine yaraflmayacak tutum ve davran›fllar› 
çevresince bilinmifl olmak yeterli olup baflkaca somut Bir Delil 
aranmas›na gerek yoktur 2006/2 167

DDAANNIIfifiTTAAYY 88.. DDAA‹‹RREE

• E. 2005/2927, K.  2006/1138 ‹dare, Mahkeme kararlar›na uymak 
Zorundad›r. Mahkeme Kararlar›n› Hiçbir Surette De¤ifltiremez, 
Yerine getirilmesini geciktiremez. 2006/3 323

DDAANNIIfifiTTAAYY 88.. DDAA‹‹RREE

• E. 2004/792, K. 2005/4782CMUK’nun 146. Maddesi ile bu yasa 
gere¤ince yap›lacak hukuki yard›mlar için avukatl›k asgari ücret 
tarifesinden ayr›k olarak tarife düzenlenmesine yasa ‹le olanak
tan›nd›¤›ndan eflitlik ‹lkesine ayk›r›l›k söz konusu edilemez 2006/3 335

EEMMSSAALL YYEERREELL ‹‹DDAARREE MMAAHHKKEEMMEESS‹‹ KKAARRAARRLLAARRII

AANNKKAARRAA 66.. ‹‹DDAARREE MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E. 2004/2005, K. 2005/798, K. 2.6.2005Yurt d›fl›ndaki yüksek ö¤retim 
kurumlar›ndan al›nm›fl olan diplomalara Yüksek Ö¤retim Kurulunca 
verilen denklik belgesine herhangi bir not konulamayacakt›r 2005/3 136

AANNKKAARRAA 44.. ‹‹DDAARREE MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E. 2001/1432, K. 2002/1018 Otoyollar›n› kullananlara ayr›cal›kl› 
hizmet sunuldu¤u, yüksek orandaki zamm›n gerekçesi olamaz 2006/3 331

‹‹ZZMM‹‹RR 11.. VVEERRGG‹‹ MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

• E. 2005/884, K. 2004/942, T. 26.10.2005 Birden fazla belgenin 
düzenlenmesine ‹liflkin tek tespit bulundu¤undan, tespit say›s› 
esas al›narak tek bir usülsüzlük cezas› kesilmesi gerekir 2006/1 131


