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1. Dergimizin “hakemli” olmas›, sadece hakem denetimin-
den geçmifl yaz›lara yer verilece¤i sonucunu getirmemektedir.
Dergimizde “hakemli” ve “hakemsiz” yaz›lar birlikte yer alabile-
cektir.

2. Dergimize gönderilecek yaz›lar›n baflka bir yerde yay›m-
lanmam›fl ya da yay›mlanmak üzere gönderilmemifl olmas› ge-
rekmektedir.

3. Yaz›lar›n uzunlu¤u dergi format›nda ve otuz sayfay› geç-
memelidir. Dergimize gönderilecek yaz›lar›n 12 punto (dipnot,
kaynakça, özet 10 punto) yaz›larak, A4 boyutunda iki adet bilgi-
sayar ç›kt›s› ile ve CD veya diskete kaydedilmifl olarak gönderil-
mesi gerekmektedir.

4. Gönderilen yaz›lar›n yay›mlanmas›na karar verildi¤i tak-
dirde, yaz›n›n bas›l› ve elektronik yay›m haklar›na ‹zmir Barosu
sahip olacakt›r.

5. Yazarlar, unvanlar›n›, görev yapt›klar› kurumlar›n›, ha-
berleflme adresleri ile telefon numaralar›n› ve varsa e-posta ad-
reslerini belirtmelidirler.

6. Dergiye gönderilecek / verilecek yaz›lar, yay›n ilkeleri ba-
k›m›ndan Yay›n Kurulu’nda ön incelemesi yap›ld›ktan sonra, ya-
zar› taraf›ndan istenildi¤i takdirde, hakeme / hakemlere gönderi-
lecek; hakemlerden gelecek raporlar do¤rultusunda yaz›n›n “ha-
kemli makaleler” bölümünde bas›lmas›na karar verilecektir.

7. Hakem incelemesi istenilen yaz›lar, en az iki hakem in-
celemesinden geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yay›mlana-
cakt›r. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme
baflvurulacakt›r. Üçüncü hakemin görüflü do¤rultusunda iki
olumlu görüfl ortaya ç›kt›¤›nda yaz› yay›mlanacakt›r. Hakemler
yaz›lar› ““bbiiççiimmsseell vvee iiççeerriikk oollaarraakk bbiilliimmsseell ööllççüüttlleerree uuyygguunnlluukk”” yö-
nünden denetleyeceklerdir. Hakem raporlar› yay›m arflivinde
saklanacakt›r. Yaz›lar hakemlere gönderildi¤inde yazar›n ad›
soyad› bildirilmeyecektir. Ayn› flekilde yazar da kimlerin hakem

İzmir Barosu Dergisi’ne Yazı
Gönderecekler İçin Bilgi Notu
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denetimi yapt›¤›n› bilmeyecektir. Hakemle yazar›n bir konudaki
görüflünün farkl› olmas›, yaz›n›n hakem denetiminde olumlu so-
nuç al›nmas›na asla engel de¤ildir. Hakemler yaz›lara iliflkin üç
sonuç bildirebileceklerdir. ““yyaayy››mmllaannmmaass›› uuyygguunndduurr””,, ““yyeetteerrssiizz--
lliikklleerriinn ggiiddeerriillmmeessii iiççiinn iiaaddee eeddiillmmeelliiddiirr””,, ““yyaayy››mmllaannmmaass›› uuyygguunn
ddee¤¤iillddiirr””. Yaz›n›n hakem taraf›ndan yetersiz bulunmas› halinde,
hakem raporlar›nda “yazar nüshas›”, yani hakem kimlik bilgileri-
nin olmad›¤› nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan
eksiklikleri giderdikten sonra, yaz› yeniden ayn› hakeme verile-
cektir. Bunun sonucuna göre yaz›yla ilgili gerekli ifllem yap›la-
cakt›r.

8. Hakemli inceleme istenmeyen yaz›lar, Yay›n Kurulu in-
celemesi ile yay›mlanacakt›r. Yay›n Kurulu’nda her yaz› en az
iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüfllerini Ku-
rul’a sunacak ve Yay›n Kurulu’nca yaz›n›n yay›mlan›p yay›mlan-
mayaca¤›na karar verilecektir. Gerekti¤inde yaz› okunarak bü-
tün üyelerce oylanmak suretiyle yay›mlan›p yay›mlanmamas›na
karar verilecektir. Yazardan Yay›n Kurulu’nca eksik görülen ko-
nular›n düzeltilmesi istenebilecektir. Yaz›m yanl›fllar› Yay›n Ku-
rulu taraf›ndan düzeltilecek, di¤er eksiklikler bak›m›ndan yazar-
larla ba¤lant› kurularak düzeltilmesi yazar›ndan istenecektir.

9. Yay›mlamayan yaz›lar, yazara geri gönderilmeyecektir.
Ancak yaz›lar›n yay›mlan›p yay›mlanmayaca¤› ilgilisine en k›sa
sürede bildirilecektir.

10. Yazardan düzeltme iste¤inde, düzeltmenin en geç 15
gün içinde yap›larak Yay›n Kurulu’na ulaflt›r›lmas› gereklidir.

11. Dergi’ye gönderilen yaz›lar›n yaz›m bak›m›ndan son de-
netiminin yap›lm›fl oldu¤u, yazar›n disketteki biçimiyle yaz›s›n›n
yay›mlanmas›na “olur” verdi¤i kabul edilecektir. Yaz›n›n bask›
düzeltmeleri Yay›n Kurulu taraf›ndan yap›lacak, yazar›na bu dü-
zeltmeler için yaz› gönderilmeyecektir.

12. ‹zmir Barosu Dergisi’nin yaz› dili Türkçe’dir.
13. ‹zmir Barosu Dergisi; bilimsel yaz› ve makalelerin yan›

s›ra Yarg›tay, Dan›fltay, Anayasa Mahkemesi, A‹HM kararlar›
ve kesinleflmifl mahkeme kararlar›, karar incelemeleri ve hukuk
tart›flmalar›na vb. yaz›lara Yay›n Kurulu’nun karar› ile yer verile-
cektir.
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De¤erli Okurlar ; 

Yeni bir yay›n y›l›na girerken ülkede yaflanan tüm olumsuz-
luklara karfl›n, sizlere güzel bir hat›rlatmayla söze girmek iste-
dim.

Üyesi olmaktan onur duydu¤um ‹zmir Barosu yüz yafl›nda;  

II. Meflrutiyet 1908’de ilan edildi¤inde, baflkent ‹stanbul’dan
yurdun dört bir yan›na “eflitlik, kardefllik, özgürlük” düflünceleri
yay›l›yor ve daha güzel bir gelecek hayali tazeleniyordu. ‹flte bu
dönemde aralar›nda Bekir Behlül Bey’in de bulundu¤u bir grup
dava vekili ve avukat taraf›ndan “avukatlar cemiyeti” ad›yla ku-
rulan mesleki oluflumda, Bekir Behlül Bey birinci reisli¤e seçili-
yordu. 15 May›s 1919’da ‹zmir’in iflgalinden sonra dönemin pek
çok ayd›n› gibi, o da sürgün ediliyor, 09 Eylül 1922’de kentin ve
yurdun kurtar›lmas›yla birlikte döndü¤ü ‹zmir’de tekrar ve beflin-
ci kez birinci reisli¤e seçiliyordu. Yurdunu ve ulusunu seven in-
sanlar›n yaflad›¤›, ticaretin, tar›msal üretime dayal› sanayiinin di-
¤er Anadolu kentleri ve ‹stanbul’a oranla öne ç›kt›¤› bu liman
kentinde, iflgalden önce ve iflgal y›llar›nda, özgürlük u¤runa ör-
gütlenip savafl›m vererek yaflamlar›n› yitiren meslek üstatlar›m›-
z›n da katk›lar›yla, ulusal kurtulufl savafl›m›z›n ard›ndan bir cum-
huriyet kazan›m› olarak örgütsel kimlik kazanan, o y›llardan bu
günlere de¤in ayd›nl›k, ça¤dafl ve bilimden yana olan, Cumhuri-

n MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄ ((**))  

(*) Avukat, ‹zmir Barosu Dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürü’nden
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yet ve onun hukukunu savunan ‹zmir Barosu bu y›l yüzüncü ya-
fl›n› kutlamaktad›r.

Bu y›l içinde halen sürdürmekte oldu¤umuz çal›flmalar ta-
mamland›¤›nda dergimizin  “Yüzüncü Y›l Özel Say›s›” siz de¤er-
li okurlar›m›za, geçmiflten günümüze ‹zmir Barosu’nun tarihsel
belge ve foto¤raflar›yla sunulacakt›r.

Geçti¤imiz y›l siyaset ve hukuk gündeminin birinci maddesi
haline gelen anayasa tart›flmalar› sürerken, yeni y›lla birlikte si-
yasi iktidar›n dayatmalar›yla bafllat›lan türban tart›flmas› ülke
gündemine bir kara bulut gibi çökmüfltür. Yaflanan yüksek geri-
limli siyaset ortam›nda TBMM’den geçen ve yasalaflma süreci-
nin tamamlanmas› beklenen türbanla ilgili anayasa de¤ifliklikleri
ard›ndan, siyaset ve hukuk bir kez daha Anayasa Mahkemesin-
de buluflacakt›r.    

Baro Baflkan›m›z yaz›s›nda  siyasi iktidar›n rejim tehdidi hali-
ne getirdi¤i anayasa de¤iflikli¤i konusunu kapsaml› olarak ince-
lemektedir.

Baromuzun hep birlikte yüzüncü y›l›n› kutlad›¤›m›z bu y›lda
de¤erli katk›lar›n›z› bekler, flahs›m, yay›n kurulunda emekleri
geçen de¤erli meslektafllar›m ve baro çal›flanlar›m›z ad›na sa¤-
l›k ve esenlikler dilerim. Okuyakal›n. 
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Tanzimat Paçavrasından 
AKP’nin Federasyon Anayasası’na

n NNeevvzzaatt EERRDDEEMM‹‹RR**

Başkan’dan

(*) Avukat, ‹zmir Barosu Baflkan›

Bat› kapitalizmi, tekelcili¤e giden yolda emperyalist geliflme-
sinde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun H›ristiyan unsurlar›n› bask›
ve yönlendirme arac› olarak kullan›r. Tanzimat ve onu izleyen
reform programlar›, esas itibariyle, Rum ve Ermeni yarar›na re-
form demektir. “Makedonya’da reform”, “Ermenistan’da reform”
diye Büyük Devletlerce dayat›lan, onlar›n müdahaleleriyle yürü-
tülen ve çeflitli özerklik formülleriyle ‹mparatorlu¤u parçalanma-
ya götüren bu reform, ya da ›slahat programlar›, Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u çökünceye dek sürer. 

Bu hikaye, ‹ngiltere ve “Büyük” Reflit Pafla taraf›ndan Türki-
ye’yi kalk›nd›racak bir ekonomik reform diye sunulan 1838 Tica-
ret Anlaflmas›’n›n ‹ngiltere ile imzalanmas›yla bafllar. Anlaflma,
Avrupa’ya kapitülasyonlar›n çok ötesinde ekonomik ayr›cal›klar
sa¤lar ve ülkeyi Avrupa’n›n ortak pazar› yapar”. ‹ngiliz ve Fran-
s›z firmalar›n›n arac› olarak kulland›klar› Rum ve Ermenilere de
yabanc› kapitalistler gibi ayr›cal›klar tan›r. Sak›zl› Ohanes Pafla
ile Portakal Mikael Pafla gibi, Bat› tipi okullar›m›zda ekonomi
okutmaya koyulan az›nl›k paflalar› da serbest ticaretin erdemle-
rini göklere ç›kartarak bu gidifle alk›fl tutarlar. 

Ticaret Anlaflmas›, Tanzimat Ferman› ile birlikte gider. Fer-
man›n gerçek amac›, kapitalist giriflimi ve bu giriflimin arac›s› H›-
ristiyan unsurlara güvenlik ve ayr›cal›k sa¤lamakt›r. Tanzimat’›n
ilk ilginç uygulamas› Do¤uda Kürt afliretlerine karfl›, Alman su-
bay› Moltke’nin de kat›lmas›yla giriflilen seferlerde görülür.

‹ngiltere, ‹ran ve Orta Asya ticaretinde Ermenilere dayanm›fl-
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t›r. Ayn› zamanda Rusya ile sert bir rekabet içinde oldu¤undan,
Do¤uda H›ristiyan unsurlar› Rusya’ya karfl› kazanmak ve güç-
lendirmek karar›ndad›r. Bu nedenle, Tanzimat’›n Do¤u illerine
götürülmesini, Ermeni ve Nasturilerin korunmas›n›, Kürt afliretle-
rinin disiplin alt›na al›nmas›n› ister. Frans›zlar da Geldanilerin
koruyuculu¤unu yüklenirler.

Bab›ali’nin 1842 tarihli bir yaz›s›, baz› devlet adamlar›n›n bu
koruyuculu¤un ne anlama geldi¤ini bildiklerini göstermektedir.
Yaz›da flu uyar› yer al›r: “Nasturiler biçimsel olarak Osmanl›
Devleti’nin reayas› kalacak ve manen ‹ngiltere’nin sahipli¤i alt›n-
da bulunacakt›r… Nasturileri ‹ngilizler, Geldani tak›m›n› da ko-
layl›kla Frans›zlar diledikleri amaca yönelteceklerdir”. (6) 

Osmanl› Devleti XIX Yüyy›lda o dönemin süper gücü ‹ngilte-
re ile bir tiraret anlaflmas› imzalad›. Bu anlaflmasn›n yap›lmas›n-
dan çok geçmeden Osmanl› ekonomisinde son derece zararl›
sonuçlara yol açt›. Ekonomik ba¤›ms›zl›k sona erdi, tiraret ya-
banc›lar›n eline geçti. Ekonomik durgunluk bafllad›, hazine ge-
lirlmeri azald›, d›fl borçlanma dönemi bafllad›.

1838 tarihli Osmanl›-‹ngiliz serbest ticaret anlaflmas›n›n ge-
tirdi¤i hukuksal yap› 1839' da Tanzimat-› Hayriye! ferman› ile pe-
kifltirildi. Bat› yönlendirmeli düzenlemeler IIssllaahhaatt HHaarreekkeettii ad›y-
la sürdürüldü. Ekonomik ve siyasal teslimiyet, sürüklendi¤imiz
1.Dünya Savafl› sonucu çöküflle yani Osmanl›'n›n y›k›l›fl›yla
sonland›.

Dünyan›n en görkemli ba¤›ms›zl›k savafl›yla k›r›lan pranga
Atatürk'ün ölümüyle yeniden boynumuza geçirildi. Türkiye'nin
sokuldu¤u yeni teslimiyet süreci modas› geçen ““››ssllaahhaatt”” sözcü-
¤ü ile adland›r›lm›yor. 

“21. Yüzy›la girerken Türkiye; dini ve etnik ayr›flma ve tehdi-
din alt›nda, ekonomik k›skaca al›nm›fl, özellikle AB’ye girme ad›
alt›nda bat›l› küresel aktörlerin politik dil oyununa hapsedilmifl
bir görüntü vermektedir. Böyle bir ba¤lanm›fll›k politik, hukuki ve
kültürel alanda Cumhuriyetin kurulufl felsefesini tahrip etmenin
yolunu açmaktad›r. Oysa kurulufl felsefesi, uzun bir tecrübenin
ve fikri tart›flman›n sonucudur. Bu co¤rafyada toplumsal birlikte-
li¤i koruman›n temeli ve yolu olan esaslar politik prati¤imizin te-
meli olmal›d›r. Uzun süredir politik prati¤imiz Cumhuriyetin temel
esaslar›ndan kopmufl durumdad›r” 8.

Geçmiflte Anadolu’yu tanklar› ve toplar› ile ele geçirmeye kal-
k›flanlar›n bu niyetlerinden vazgeçmedikleri sadece yöntem de-
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¤ifltirdikleri görülmekte ve gözlemlenmektedir. Ele geçirmenin
araçlar› Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa Birli¤ine uyumdur. Küre-
selleflme (yeni emperyalizm) ça¤›nda “Islahat›n” yerini Uyum
Paketleri! Ald›.

AADDIIMM //AADDIIMM UUYYUUMM PPAAKKEETTLLEERR‹‹NN‹‹NN DDAAYYAATTTTII⁄⁄II ........
SSÖÖMMÜÜRRGGEE DDÜÜZZEENN‹‹NNEE DDOO⁄⁄RRUU ........................
Sömürge düzenini içsellefltiren  hukuksal hale getiren Tanzi-

mat, kendi ayd›n›n› yaratm›flt›. Türkiye Cumhuriyetinin ABD ve
AB k›skac›na sokuldu¤u Üçüncü Tanzimat! Dönemi kendi ayd›-
n›n› üretmekte gecikmedi.(1)   M.Kemal Atatatürk'ün vefat etti¤i
10.Kas›m.1938 tarihinden buyana  3.Tanzimat Döneminin   kilo-
metre tafllar› döflenmeye baflland›.Gümrük Birli¤i Protokolünün
kabul edilmesi ile  1995  Y›l› yeni kapitülasyonlar döneminin  res-
mi bafllang›ç tarihi  oldu. 3.ncü Tanzimat döneminde Türkiye
AB'ne uyum, ya da yap›lan reform ad› alt›na ucu aç›k, sonu be-
lirsiz bir yolculu¤a!, uçurma do¤ru h›zla sürüklenmektedir.

Kayna¤›n› 19. yüzy›l sömürgecili¤inden alan Gümrük Birli¤i
Protokülüyle Türkiye,ekonomik siyasal ve hukuksal yönden ege-
menlik haklar›n› üye olmad›¤› bir d›fl güce devir etmeyi kabul
ediyor ve kendisini Avrupa'n›n yar› sömürgesi haline getiriyordu. 

11999955 TTAARR‹‹HHLL‹‹ GGÜÜMMRRÜÜKK BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ AANNLLAAfifiMMAASSIINNIINN YYAARRAATT--
TTII⁄⁄II YYEENN‹‹ KKAAPP‹‹TTÜÜLLAASSYYOONNLLAARR
1995 y›l›nda kabul edilen, 01.01.1996 tarihinde yürürlü¤e gi-

ren Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, 1838 Tarihli Osmanl›/‹ngiliz Tica-
ret anlaflmas›na ile büyük benzerlikler tafl›yan bir kapitülasyon
anlaflmas›d›r. TÜRK‹YE BU ANLAfiMA ‹LE ÖZETLE fiU YÜ-
KÜMLÜLÜKLER ALTINA SOKULMUfiTUR:

1) “Türkiye Gümrük Birli¤ine girmekle, organlar›nda yer alma-
d›¤› bir d›fl örgütün tüm kararlar›na uymay› önceden kabul et-
mifltir. Türkiye'nin bu kararlar› kabul etmeme, karfl› oy verme ya
da erteleme gibi haklar› bulunmuyor.

2) Türkiye, Gümrük Birli¤i Protokolü ile, d›fl iliflkilerini belirle-
me yetkisini Avrupa Birli¤ine devir etmifltir. Türkiye, Avrupa Bir-
li¤i'nin üye olmayan tüm dünya ülkeleriyle yapt›¤› (üçüncü ülke-
lerle) ve yapaca¤› bütün anlaflmalar› önceden kabul etmifltir.
(md:16, 55 )

3) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, herhangi bir dünya ül-
kesiyle (üçüncü ülkelerle) Avrupa Birli¤i'nin bilgi ve onay› d›fl›n-
da ticari anlaflma yapmamay› kabul etmifl, yapmas› durumunda
Birli¤e anlaflmay› engelleme yetkisi vermifltir. (md.56)

NEVZAT ERDEM‹R
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4) Türkiye, Gümrük Birli¤ine girmekle, Avrupa Birli¤i'nin
Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak alaca¤› tüm kararlara paralel yasa-
lar ç›karmay› önceden kabul etmifltir. (md:8) 

5) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, içinde hiçbir Türk Yar-
g›c›n›n olmad›¤› Avrupa Birli¤i Adalet Divan›'n›n bütün hukuki
kararlar›na tam olarak uymay› önceden kabul etmifltir. (md:64)

6) Türkiye, Gümrük Birli¤i'ne girmekle, ulusal pazar›n› reka-
bet etmesinin mümkün olmad›¤› Avrupa mallar›na aç›yor, güm-
rük vergilerini s›f›rl›yor, tüm fonlar› kald›rm›flt›r.

1995 tarihli Gümrük Birli¤i anlaflmas›,1838  Balta Liman› an-
laflmas›na özdefl kurallar içermesine karfl›n, Türk Hükümeti, ül-
keyi aç›k pazar haline getiren bu sömürge anlaflmas› nedeniyle
neredeyse Bayram ilan ederken, Avrupa'da ise Türkiye’yi aç›k
pazar alan› haline getirmenin bu Pazar alan›n› kapatman›n se-
vincini yaflam›flt›r!...

Bat› Gümrük Birli¤ini nas›l yorumlad›?
Almanya D›fliflleri Bakan› KKllaauuss KKiinnkkeell Gümrük Birli¤i anlafl-

mas› için flu de¤erlendirmeyi yapt›: TTüürrkkiiyyee bbiizziimm CCeezzaayyiirr’’iimmiizzddiirr..
Fransa'n›n Ankara eski Büyükelçisi EErrcciicc RRoouutteeaauu ise: TTüürrkkii--

yyee,, bbüüyyüükk ööddüünnlleerr vveerrddii¤¤ii ççookk hhaakkss››zz bbiirr aannllaaflflmmaayyaa iimmzzaa aatttt››.. BBuu
aannllaaflflmmaa yyeenniiddeenn ddüüzzeennlleennmmeezzssee TTüürrkkiiyyee''nniinn eekkoonnoommiissii aaçç››ss››nn--
ddaann bbiirr ffeellaakkeett oolluurr.. AAvvrruuppaa ppaazzaarr iissttiiyyoorrdduu,, iisstteeddii¤¤iinnii ffaazzllaass›› iillee
eellddee eettttii””,,

Avrupa Parlamentosu üyesi DDaanniieell JJoohhnn BBeennddiitt:: GGüümmrrüükk BBiirr--
llii¤¤ii TTüürrkkiiyyee iiççiinn kkööttüü bbiirr hheeddiiyyee.. EEkkoonnoommiikk aallaannddaa ggüüççllüükk ççeekkee--
cceekk oollaann TTüürrkkiiyyee,, ppoolliittiikk bbiirrllii¤¤iinn nniimmeettlleerriinnddeenn ddee yyaarraallaannaammaayyaa--
ccaakk ”” dedi. (9)

Sömürge Düzenine karfl› ç›kan seçkin bilim adam›
PPrrooff..DDrr..EErrooll MMaanniissaall›› Gümrük Birli¤i konusunda flu de¤erlendir-
meyi yapmaktad›r: ““BBiirr üüllkkeenniinn ddüünnyyaann››nn hheerrhhaannggii bbiirr yyeerriinnddee bbiirr
ggüümmrrüükk bbiirrllii¤¤iinnee bbaa¤¤ll›› oollmmaass›› iiççiinn eeflfliitt ssttaattüüddee bbiirr üüyyee oollmmaass›› ggee--
rreekkiirr.. TTüürrkkiiyyee''nniinn AABB iillee iilliiflflkkiissii iissee,, bbiirr ssöömmüürrggee iillee oonnuu yyöönneetteenn
üüllkkee aarraass››nnddaakkii iilliiflflkkiiddiirr.. EEsskkiiddeenn AAvvrruuppaa üüllkkeelleerriinniinn AAffrriikkaa vvee AAss--
yyaa''ddaa uuyygguullaadd››kkllaarr›› öörrnneekklleerrddee oolldduu¤¤uu ggiibbii””..(10)

AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹NN 66 KKAASSIIMM 22000077  TTAARR‹‹HHLL‹‹  TTÜÜRRKK‹‹YYEE //
‹‹LLEERRLLEEMMEE!! RRAAPPOORRUUNN''DDAA ÖÖNNEE ÇÇIIKKAANN  ‹‹SSTTEEKK VVEE
ÖÖNNEERR‹‹LLEERR............
Avrupa Birli¤i'nin 82 Sayfal›k ilerleme raporu,(!) 24 sayfal›k

Strateji belgesinde öne ç›kan istek ve önerileri Baflkent Üniver-
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sitesi siyaset bilimi ö¤retim üyesi Gürbüz Evren taraf›ndan baro-
muza gönderilen iletide dikkat çekilmifltir. Raporda yer alan öne-
ri ve istekler bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde Avrupa Birili¤i-
nin Türkiye’deki anayasal kurumlar› tasfiye etmeyi amaçlayan
bir hukuk politikas› izledi¤i görülmektedir. Özellikle Türk Silahl›
Kuvvetleri ile ilgili öneri ve istekler AB’nin TSK’ya karfl› husumet
besledi¤ini ortaya koymaktad›r. Biz o nedenle TSK ve di¤er ku-
rumlara yönelik AB isteklerinin net flekilde kavranmas› için ayr› /
ara bafll›klar alt›nda s›ralamaya özen gösterdik. AB’nin 2007 y›-
l› sözde ‹LERLEME RAPORUNDA yer alan istekleri flöyle özet-
lemek olanakl›:

AABB’’nniinn TTSSKK DDüüflflmmaannll››¤¤››
- Laikli¤in zay›flad›¤›n› öne süren Ordu, 27 Nisan'da bir bildi-

ri yay›mlayarak 22 Temmuz seçimine müdahale etmifltir. - Ordu-
nun, siyaset üzerindeki önemli etkisi devam etmektedir.(!)

- Ordu çeflitli bahanelerle bas›n› hedef alm›flt›r. Genelkurmay
bir iç yönergeyle bas›n özgürlü¤ünü askeri konularda s›n›rlam›fl-
t›r.

- Orduyu elefltiren gazeteciler, askeri kabul ve brifinglere al›n-
mamaktad›r.- Üst düzey Komutanlar, K›br›s, laiklik ve Kürt so-
runlar›, iç ve d›fl politika konular›nda daha çok  aç›klama yapma-
ya bafllad›lar.

- Komutanlar›n, özellikle güvenlik ve az›nl›k haklar›na iliflkin
konularda, bilimsel araflt›rma ve tart›flmalar› s›n›rlama giriflimle-
ri vard›r.- Orduya genifl bir manevra sahas› tan›yan TSK ‹ç Hiz-
met Kanunu ve MGK Kanunu de¤ifltirilmemifltir.(!)

- Jandarman›n sivil alandaki faaliyetleri Üzerinde sivil dene-
tim sa¤lanmal›d›r.

- TBMM'nin, ordunun bütçesi ve harcamalar› üzerindeki de-
netimi güçlendirilmelidir.- Orduya ait mallar›n denetiminin
yap›labilmesi için yasa uygulanmal›d›r.

Vicdani red ile ilgili hususlarda herhangi bir ilerleme
olmam›flt›r. 

- Türkiye, vicdani veya dini sebeplerle askerlik hizmeti yap-
may› reddedenlerin, cezai takibata u¤ramalar›n› ve mahkum
edilmelerini engelleyecek yasal düzenlemeleri yapmam›flt›r.

- Köy koruculu¤u kald›r›lmam›flt›r (kald›r›lmal›d›r!)
AABB KKaappiittüüllaassyyoonnllaarr›› YYeenniiddeenn DDiirriillttmmeekk ‹‹ssttiiyyoorr
- Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, Ombudsmanl›k Ya-

sas›, Vak›flar Yasas›, Özel Ö¤retim Kurumlar› Yasas› gibi, siya-
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si reformlara iliflkin pek çok yasay› veto etmifltir.(!)
- Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ayr›ca, Ombudsman-

l›k Yasas› hakk›nda Anayasa Mahkemesine baflvurmufltur.
- Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer'in Hükümetle gergin

iliflkileri, siyasi reform çal›flmalar›n› yavafllatm›flt›r.(y.notu: y›k›m
çal›flmalar› demek daha do¤ru olur)

AB’nin Kültürel (Dil ve Kültür) Birli¤ini Bozmaya Yönelik Da-
yatmalar›

- Kültürel haklar alan›nda hiçbir ilerleme yoktur.
- Yay›n, siyasi yaflam ve kamu hizmetlerine ulafl›m alanlar›n-

da Türkçe d›fl›ndaki diller de kullan›lmal›d›r. - Ana dilleri Türkçe
olmayan çocuklar, ana dillerini devlet okulunda ö¤renmelidir.

- Kamuda, Türkçe d›fl›ndaki dillerin kullan›lmas› yasakt›r.
- Siyasi partilerin Türkçe d›fl›ndaki dilleri kullanmas› yasakt›r.
- Kürtçe ö¤reten e¤itim programlar›n›n yayma izin verilme-

mektedir.
- Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde Sosyo-ekonomik zorluk-

lar devam etmektedir.
- Yolsuzluk yayg›n bir biçimde devam etmektedir.
- Say›fltay Kanunu kabul edilmemifltir.
- Dokunulmazl›¤›n s›n›rland›r›lmas› ve siyasi partilerin mali

fleffafl›¤›na iliflkin sorunlar devam etmektedir.
AABB TTüürrkkllüü¤¤ee HHaakkaarreett ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü ‹‹ssttiiyyoorr ((!!))
- 301. maddeye dayanarak aç›lan davalar ve mahkumiyet ka-

rarlar› endifle vericidir.
- 301. madde AB standartlar›na uygun hale getirilmelidir.
- ‹nsan haklar› savunucular›na, gazetecilere ve akademis-

yenlere karfl› adli ifllemler ve tehditler, kendi kendini sansür et-
me e¤ilimini do¤urmufltur.

- Hrant Dink cinayeti konusunda kapsaml› bir soruflturma ya-
p›lmal›d›r.

- Derneklerin yurtd›fl›ndan ald›klar› mali yard›mlar› aç›klamak
zorunda kalmas› sorun yaratmaktad›r.

- Uluslararas› Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye flu-
besinin hesaplar› 1 Ocak 2007'den bu yana bloke edilmifltir.

- Nüfus cüzdan›nda vatandafllar›n hangi dine mensup olduk-
lar›n›n yaz›lmas› endifle vericidir.

- Resmen tan›nmayan dinler hakk›ndaki endifleler devam et-
mektedir.
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- Gayrimüslim az›nl›k vak›flar›na ait mülklerin iadesine iliflkin
sorunlar sürmektedir.

- Aleviler ibadet yeri açma konusunda güçlükler yaflamaktad›r.
- "Cem Evleri"nin yasal bir statüsü yoktur ve devletten mali

yard›m almamaktad›rlar.
- Din adam› e¤itimi ve yabanc› din adamlar›n›n çal›flma izin-

lerine dair k›s›tlamalar sürmektedir
- Gayrimüslimlerin din adamlar›na ve ibadet yerlerine yönelik

sald›r›lar vard›r.
Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu aç›lmam›flt›r.
AABB TTüürrkkiiyyee’’ddee ÜÜnniitteerr YYaapp››yy›› YY››kkmmaakk YYeennii AAzz››nnll››kkllaarr YYaarraattmmaakk

‹‹ssttiiyyoorr
- Türkiye'nin, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi'ne

az›nl›klar›n haklar› konusunda koydu¤u çekince endifle vericidir.
- Türkiye'nin, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Söz-

leflmesi'ne e¤itim hakk› konusunda koydu¤u çekince endifle ve-
ricidir.

- Ekümenik Patrik'in, "Ekümenik" unvan›n› kullanma özgürlü-
¤ü yoktur.

- Misyonerler, medya ve yetkili makamlar taraf›ndan bir tehdit
olarak gösterilmifltir.

- Gayrimüslimlere yönelik nefreti art›r›c› konuflmalar cezas›z
kalm›flt›r.

- Az›nl›k haklar›, uluslararas› standartlara ve AB standartlar›-
na uyumlu de¤ildir.

- Az›nl›k okullar›ndaki çift müdürlük sistemi ve az›nl›k okulla-
r›n›n yönetimi konusundaki sorunlar çözülmelidir.

- Okul kitaplar›ndaki ayr›mc› ifadeler kald›r›lmal›d›r.
- Türkiye, Avrupa Konseyi Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas› Çer-

çeve Sözleflmesi'ni imzalamal›d›r.
- Türkiye, Avrupa Bölgesel ve Az›nl›k Dilleri fiart›'n› imzala-

mal›d›r.
- Yunan vatandafllar›n›n tafl›nmaz mal veraseti ve e¤itim hak-

lar› konular›ndaki sorunlar› çözülmelidir.
- Türkiye, K›br›s Rum Kesimi ile diplomatik iliflki kurmam›flt›r.
- Ek Protokolü uygulamayan Türkiye, limanlar›n› Rumlara aç-

mam›flt›r.
- Türkiye, K›br›s Rum Kesimi'nin birçok uluslararas› örgüte

üyeli¤ini veto etmektedir.
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- Türkiye, Rumlar›n petrol anlaflmalar› ile Fransa ve Rum Ke-
simi aras›ndaki savunma iflbirli¤i anlaflmas›n› sorgulam›flt›r.

- Yunanistan, Türkiye'nin kendi hava sahas›n› ihlal etmeye
devam etti¤i yönünde flikayetlerde bulunmufltur.

- Yunan karasular›n›n geniflletilmesi konusunda Türkiye'nin
1995 y›l›nda ald›¤› "casus belli" tehdidinde herhangi bir de¤iflik-
lik olmad›¤› not edilmifltir.

- Türkiye, Ermenistan s›n›r›n› kapal› tutmaktad›r.
- Mülkiyet konusunda güçlükler yaflayan Süryanilerin mülkle-

rine el konulmaktad›r. 
- Rumlar, az›nl›k e¤itim ve mülkiyet haklar›yla ilgili sorunlar

yaflamaktad›r.
- Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum az›nl›¤› etkileyen sorun-

lar devam etmektedir.
- AB vatandafllar›n›n haklar› konusunda bir geliflme yoktur.
- Yabanc›lar›n Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Kanunu'nda

de¤ifliklik yap›lmal›d›r.
- Yabanc›lar›n gayrimenkul edinmeleri alan›nda baz› k›s›tla-

malar mevcuttur.
- Türkiye'nin, AB'nin ihracat›n› da etkileyen koruyucu önlem-

ler almas› endifle vericidir. Bu önlemler Gümrük Birli¤i ile çelifl-
mektedir.

- Türkiye'nin toprak bütünlü¤ünü zedeleyece¤i gerekçesiyle
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› kanunu Anayasa Mahkemesi'ne
götürülmüfltür.

(1) Türkiye hayvan refah› ve hayvanat bahçelerine iliflkin ko-
nularda hiç bir ilerleme göstermemifltir.”

Bu ilerleme mi, yoksa Türkiye'nin bölünmesini ve parçalan-
mas›n› öngeren “gerileme raporu “mu?

Takdiri ve yorumu elbette okuyucunun. Ancak bize göre:
AB rapora uymak, gafletin ve delaletin ötesinde ihanetin ta

kendisi.... Bu böylece biline...
‹‹MMAARRDDAA ''SSÖÖMMÜÜRRGGEECC‹‹’’LL‹‹KK DDÖÖNNEEMM‹‹
AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NNDDEENN YYAA⁄⁄MMAACCIILLAARRAA   ÖÖDDÜÜLL....!!
‹mar alan›nda yap›lan ya¤ma konusunda Oktay Ekinci'nin

saptamas› flu: “2007 y›l›, imar ""kkaayy››rrmmaallaarr››nnddaa ppaattllaammaa"" y›l› ol-
du... Gerçi Galata-Port, Dubai Kuleleri gibi ""kkeenntt ssuuççllaarr››"" meslek
odalar›n›n hukuk mücadelesiyle ""flfliimmddiilliikk"" durduruldu. Ancak
""rreekkoorr"" imar ayr›cal›klar›, ya¤ma düzeninin art›k ""ddoorruu¤¤aa çç››kktt››¤¤››--
nn››"" gösteriyor. 
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Öte yandan, hemen her konuda ""bbiizzee bbeennzzeeyyeecceekkssiinniizz"" diyen
AB'nin, kendi kentlerinde yüz vermedikleri imar yolsuzluklar›n›
bizimle müzakere bile etmemesi;  tüm talan projelerine "suskun"
kalmas› ise as›l niyetin ""oorrttaakk yyaaflflaamm"" olmad›¤›n›; ayn› ya¤ma-
dan ""ssöömmüürrggeeccii bbeekklleennttiilleerr""ini gösteriyor. 

O kadar ki örne¤in, TOK‹'deki ""ddeenneettiimmssiizz iimmaarr yyeettkkiissii""nin fle-
hircili¤e de¤il, ticari amaçlara göre kentin zarar›na kullan›lmas›,
dünyada efli olmayan bir uygulama. Kentsel dengeleri çi¤neyen
böylesi yo¤unluk art›fllar›na dayal› rant projelerini elefltirmesi ge-
reken AB ise ayn› aymazl›¤a "AAvvrruuppaa EEmmllaakk ÖÖddüüllüü"" bile verebi-
liyor... 

Nitekim yine son y›llar›n imarla ilgili düzenlemeleri de bu gibi
""aaffeerriinn""lerin ard›ndaki uluslararas› emlak talan›n›n ""yyaassaall ggüüvveenn--
ccee""leri... 

FFeerriidduunn DDuuyygguulluueerr,, ""iimmaarr mmeevvzzuuaatt››mm››zzddaakkii kkaayy››ppllaarr""a vurgu
yapm›fl. Ard›ndan ‹mar aflar›n›n yaratt›¤›  tahribat ile 12 Eylül fa-
flizminin  plans›zl›¤› ve denetimsizli¤i güçlendi¤ini belgelemifl,
günümüzdeki yasama anlay›fl›n› ise: ""SSeerrbbeessttlleeflflttiirrmmee vvee kkuurraall--
ss››zzllaaflfltt››rrmmaa"" olarak nitelemifltir. ... 

5566 AAyyrr›› PPllaann TTüürrüü,, 88.. AAyyrr›› PPllaann ÖÖllççee¤¤ii::
PPllaannllaammaa YYeerriinnee PPaazzaarrllaammaa !!............
Çok say›da kurulufla tan›nan ""ppaarrççaallaannmm››flfl"" imar yetkileriyle,

2008 y›l›n› tam 56 ayr› ""ppllaann ttüürrüü"" , 8 ayr› ""ppllaann ööllççee¤¤ii"" ve 18 ku-
rumun yetkili oldu¤u ""ppllaannllaammaa kkaarrmmaaflflaass››"" ile  karfl›  karfl›yay›z.
Yani vaktiyle ""ppllaann yyeerriinnee ppiillaavv"" denilen dönemden bile çok da-
ha geri bir planl›  bir ""ppllaannss››zzllaaflfltt››rrmmaa"" ya do¤ru sürükleniyoruz.
Dünya Bankas›'n›n ""ppllaannllaammaa yyeerriinnee ppaazzaarrllaammaa"" emrine en faz-
la uyan ülke durumuna düflüyoruz... 

Özellikle AB'ye uyum ad›na kamunun ""mmüüllkkssüüzzlleeflflttiirriillddii¤¤ii"";
""öözzeelllleeflflttiirrmmee"" hedefinin de ""ddeevvlleett iiflfllleettmmeelleerriinnii iiflfllleerr kk››llmmaakk"" de-
¤il, sadece ""kkaammuu iiflfllleettmmeenniinniinn bbuulluunndduukkllaarr›› aarraazziilleerrii ppaazzaarrllaa--
mmaakk"" oldu¤u aç›kça görülüyor!

Yabanc›lara sat›fllarda, arsalardaki ""iinnflflaaaatt aallaannllaarr›› aarrtttt››rr››llaa--
rraakk"" yap›l›yor. Böylece ““DDüünnyyaa BBaannkkaass››''nn››nn TTüürrkkiiyyee''ddee yyaatt››rr››mmcc››--
llaarr iimmaarr kk››ss››ttllaammaallaarr››nnddaann flfliikkââyyeettççii"" uyar›s›n›n gere¤i, daha
do¤rusu  buyru¤u  böylece yerine getiriliyor !... 

Ad›na ""iimmaarr uulluuffeellii öözzeelllleeflflttiirrmmee""de denecek bu uygulamala-
r›n yan› s›ra; örne¤in ""eennddüüssttrrii bbööllggeelleerrii""ndeki yat›r›mlarda ‹mar
Kanunu'yla birlikte, çevre, kültür, orman, koruma ve belediye
mevzuat›n›n da ""ggeeççeerrssiizz"" k›lan; hatta inflaat izinlerinin bile Ya-
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banc› Sermaye Genel Müdürlü¤ü'nce (!) verilmesini öngören ta-
sar›lar ile “onur k›r›c› sömürge düzeni haz›rl›yor... 

Dahas› turizm tesislerinde ""oonnaayyll›› iimmaarr ppllaann››"" koflulunun kal-
d›r›lmas›; ÇED Yönetmeli¤i'nden imar planlar›n›n ç›kar›lmas›; yi-
ne yabanc›lar›n gözdesi ""öözzeell hhaassttaanneelleerr""de bile ""iimmaarraa uuyygguunn--
lluukk"" aranmamas›.. sadece ulusal ba¤›ms›zl›¤›n de¤il, tüm kent,
kültür, çevre ve yurt de¤erlerimizin ""rriisskk aalltt››nnddaa"" oldu¤unu gös-
teriyor…! 

‹‹mmaarr YYaa¤¤mmaass››nnddaa UUyyuumm!!
Bu süreçte, ""kkeennttsseell ddöönnüüflflüümm"" yasalar›nda planlamadan hiç

söz edilmiyor…
Tarihi dokular›n yenilenmesiyle ilgili yasa, ""yyüürrüürrllüükktteekkii ppllaann--

llaarr""› durduruyor yerine ""kkoorruummaa ppllaannllaarr››""n› de¤il, sadece ""ddöönnüü--
flflüümm pprroojjeelleerrii""nin (!) uygulanmas›n› öngörüyor. Böylece kentin
geçmifliyle di¤er bölgeleri aras›nda ancak ""ppllaann""la kurulabilecek
""uuyyuumm"", yasayla engelleniyor! 

Ayn› ""bbööllüüccüü""lük di¤er alanlarda da öylesine serbest ki bele-
diyeler ve emlakç›lar el ele vererek diledikleri semti, sakinlerin-
den boflalt›p yeni rant projelerine açabiliyorlar... Yine Avrupa,
""iinnssaann hhaakkllaarr››""na bile ayk›r› buldu¤u bu ""hhaallkk ddüüflflmmaann››"" kentsel
talan projelerini sorgulamak yerine alk›fllamaktad›r. Üstelik bunu
bafllatan ""ggeerriiccii"" siyaseti, ""öözzggüürrllüükklleerriinn ggüüvveenncceessii"" ilan eden
Bat›, sömürgecili¤in tarihsel ""iikkiiyyüüzzllüüllüü¤¤üünnüünn”” somut göstergesi-
ni ortaya koyuyor.

2008, ""ddeemmookkrraattiikk yyaa¤¤mmaa"" özgürlü¤ünün s›na karfl› direnifl
y›l› olmal›. Do¤ald›r ki, baflta ayd›nlar olmak üzere, cumhuriye-
tin onurunu savunan herkes, bütün bunlar için ""tteekknniikk kkoonnuullaarr,,
bbiizz aannllaammaayy››zz"" diyerek meslek odalar›n› art›k yaln›z b›rakmaz-
larsa...”11

TTÜÜRRKK‹‹YYEE ÇÇ‹‹FFTT KKUUfifiAATTMMAA AALLTTIINNDDAA........
AABBDD VVEE AABB TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’YY‹‹ ((ÜÜNN‹‹TTEERR YYAAPPIIYYII)) YYIIKKMMAAYYAA ÇÇAALLII--
fifiIIYYOORR
Geçti¤imiz yüzy›l›n bafllar›nda Anadolu da yenilgiye u¤rayan

sömürgeci ve emperyalistlerin, topraklar›m›zdan bayraklar›n› ve
güvenlik güçlerini çekerken hesab› kapatmad›klar›, sadece erte-
ledikleri ve de¤iflik çökertme yöntemlerine  baflvurduklar› anla-
fl›lmaktad›r.

fiöyle ki:
Güya ABD'nin SSCB'ye karfl› izleme ve dinleme yapaca¤›,
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böylece Türkiye 'yi koruyaca¤› gerekçesiyle Diyarbak›r'da kuru-
lan Pirinçlik Üssü'nde asl›nda ne ifller yap›ld›¤›n› yetkili bir a¤›z-
dan dinleyelim. Merhum Korgeneral (E) Faruk Güventürk, 1965-
67 y›llar› aras›nda Diyarbak›r'daki 7. Kolordu'da görev yaparken
tespitlerini üstlerine (flöyle) rapor etmiflti: 

""11996655 sseenneessii AA¤¤uussttooss''uunnddaa DDiiyyaarrbbaakk››rr PPiirriinnççlliikk''ddeekkii AAmmeerriikkaa--
ll››llaarr››nn rraaddaarr üüss kkoommuuttaannll››¤¤››nnaa ggiittttiimm.. AABBDD kkoommuuttaann ooddaass››nnddaa
ggöörrddüü¤¤üümm mmaannzzaarraa flfluu iiddii:: KKoommuuttaann››nn aarrkkaass››nnddaa AABBDD CCuummhhuurr--
bbaaflflkkaann›› JJhhoonnssoonn''uunn rreessmmii vvee mmaassaann››nn yyaann››nnddaa ddaa AAmmeerriikkaann
bbaayyrraa¤¤›› oolldduu¤¤uu ggiibbii dduuvvaarrddaa ddaa üüzzeerriinnddee bbüüyyüükk hhaarrfflleerrllee KKüürrddiiss--
ttaann//EErrmmeenniissttaann yyaazz››ll›› bbüüyyüükk bbiirr hhaarriittaa aass››llmm››flfltt››.. DDeerrhhaall rraaddaarr kkoo--
mmuuttaann›› aallbbaayyaa flflööyyllee ddeeddiimm:: BBuurraass›› TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii''ddiirr.. MMaa--
ddeemm kkii mmüütttteeffiikkiizz,, bbiizziimm CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› vvee kkuurruuccuummuuzz oollaann AAttaa--
ttüürrkk''üünn ddee rreessmmiinniinn aass››llmmaass››,, AAmmeerriikkaann bbaayyrraa¤¤››nn››nn yyaann››nnaa bbiirr ddee
TTüürrkk bbaayyrraa¤¤››nn››nn kkoonnuullmmaass›› ggeerreekkiirr.. BBuunnddaann bbaaflflkkaa TTüürrkkiiyyee''ddee nnee
KKüürrddiissttaann,, nnee ddee EErrmmeenniissttaann yyookkttuurr.. KKüürrttlleerr ttaammaammeenn öözz vvaattaann--
ddaaflflllaarr››mm››zzdd››rr.. BBuu sseebbeepptteenn ddoollaayy›› mmuuzz››rr bbiirr mmaakkssaatt iiççiinn aass››llmm››flfl
oollaann bbuu hhaarriittaayy›› ttaassvviipp eettmmeeddii¤¤iimmddeenn ssiizzee iisstteeddii¤¤iimm  zziiyyaarreettii   iipp--
ttaall eeddiiyyoorruumm.."" 

GGöörrddüü¤¤üü bbuu mmaannzzaarraayy››,, ddöönneemmiinn CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› CCeevvddeett
SSuunnaayy''aa 11996666''ddaa yyaazzdd››¤¤›› bbiirr rraappoorrllaa bbeelliirrttttii¤¤iinnii iiffaaddee eeddeenn KKoorrggee--
nneerraall GGüüvveennttüürrkk,, bbööllggeeddee yyaapptt››¤¤›› iinncceelleemmeelleerrddee AAmmeerriikkaann hheemm--
flfliirreelleerriinn ffaaaalliiyyeettlleerriinnee ddee ddiikkkkaatt ççeekkeerr:: 

""KKoolloorrdduu kkoommuuttaannll››¤¤››nnaa yyeennii ggeellddii¤¤iimm ss››rraa,, 22.. OOrrdduu eemmrriinnddee 22
ssaaaatt kkaalldd››kkttaann ssoonnrraa kkoolloorrdduu eemmrriinnee ggiirreenn bbiirr ‹‹nnggiilliizz ttuu¤¤ggeenneerraa--
lliinn kkoommuuttaass››nnddaa oollaann kkaarr››flfl››kk bbiirr ttuuggaayy,, DDiiyyaarrbbaakk››rr bbööllggeessiinnee ggeell--
ddii.. BBuu ttuuggaayy››nn iiççiinnddee bbuulluunnaann AAmmeerriikkaann ssuubbaayy vvee ppeerrssoonneelliinnii,,
aayyrr››ccaa kkoolloorrdduu bbööllggeessiinnddee yyaayy››llmm››flfl bbuulluunnaann ggöönnüüllllüü AAmmeerriikkaann
hheemmflfliirreelleerriinnii ggiizzlliiccee iinncceelleettttiimm.. BBuunnllaarr››nn hheeppssiinniinn,, ttaammaammeenn ggöö--
rreevvlleerrii hhaarriicciinnddee oollmmaakk üüzzeerree hhaallkkllaa iilliiflflkkii kkuurrdduukkllaarr››nn›› vvee oonnllaarraa
TTüürrkklleerrii sseevviipp sseevvmmeeddiikklleerriinnii,, dduurruummllaarr››nnddaann mmeemmnnuunn oolluupp ooll--
mmaadd››kkllaarr››nn›› ssoorrdduukkllaarr››nn›› ççeeflfliittllii kkaayynnaakkllaarr vvaass››ttaass››yyllaa tteessppiitt eettttiimm..
BBuunnllaarrddaann bbaaflflkkaa,, bbaall››kk aavv›› vvee ddaa¤¤ kkeeççiissii aavv›› bbaahhaanneessiiyyllee ççeeflfliittllii
rrüüttbbeelleerrddee AAmmeerriikkaann ggeenneerraalllleerriinniinn ddee oo bbööllggeeyyee ggeellddiikklleerriinnii,,
hhaallkkllaa kkoonnuuflflttuukkllaarr››nn››,, hhaannggii mmaaddeennlleerriinn bbuulluunndduu¤¤uunnaa ddaaiirr aarraaflfl--
tt››rrmmaa yyaapptt››kkllaarr››nn››,, ggeezzddiikklleerrii yyeerrlleerrddeenn nnuummuunnee ttooppllaadd››kkllaarr››nn››,,
TTüürrkk bbiirrlliikklleerriinniinn nneerreelleerree yyeerrlleeflflttiirriillddiikklleerriinnii ttaahhkkiikk eettttiikklleerriinnii tteessppiitt
eettttiimm.. SSaayy››nn CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››mm,, eeddiinnddii¤¤iimm kkaannaaaatt oodduurr kkii,, mmüüttttee--
ffiikkiimmiizz oollaann AAmmeerriikkaa bbiizzee kkeennddii çç››kkaarr››nn››nn dd››flfl››nnddaa hhiiççbbiirr zzaammaann
ddoosstt ddee¤¤iillddiirr.. HHiiççbbiirr zzaammaann ttaattmmiinnkkaarr oollmmaayyaann mmaaddddii yyaarrdd››mmllaarr››
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iillee bbiizzii ooyyaallaammaakkttaa,, ffaakkaatt ggüünnüünn bbiirriinnddee ssaannaayyiilleeflflmmiiflfl,, nnüüffuussuu
aarrttmm››flfl bbiirr TTüürrkkiiyyee''nniinn iisstteerr iisstteemmeezz GGüünneeyyddoo¤¤uu AAnnaaddoolluu BBööllggee--
ssii''nniinn dd››flfl››nnaa çç››kk››pp ppeettrrooll ssaahhaallaarr››nnddaa OOrrttaaddoo¤¤uu BBööllggeessii''nnddee hhaakkii--
mmiiyyeett kkuurraaccaa¤¤››nnddaann eennddiiflflee eettttiikklleerrii iiççiinn GGüünneeyyddoo¤¤uu BBööllggeessii''nnddee
ttaammppoonn oollaaccaakk vvee hheerr zzaammaann kkoollaayyll››kkllaa ssöömmüürreecceekklleerrii bbiirr KKüürrtt
DDeevvlleettii''nniinn kkuurruullmmaass››nn›› aarrzzuu eettmmeekktteeddiirrlleerr.."" 4

AABBDD’’DDEENN EERRDDOO⁄⁄AANN’’AA FFEEDDEERRAASSYYOONN KKOOfifiUULLLLUU DDEESSTTEEKK……!!
“Arslan Bulut, 9.9.2001.tarihinde, www.buyukkurultay/gen.tr/

4.htm de Tayyip Erdo¤an’a New York’tan gönderilen memoran-
dumu aç›kl›yor, Recep Tayyip Erdo¤an’a New York’tan gönderi-
len memorandumda belirtilen Türkiye’nin flehir devletlerine ayr›l-
mas› plan›, AKP Program ve Tüzü¤ü’ne hemen hemen ayn› ifa-
delerle geçirildi¤ini belirtiyordu.!

Hukukçu yazar/Aslan Bulut 26 A¤ustos 2001 tarihli “Mr.Tay-
yip Erdo¤an’› Ürperten Belge” bafll›kl› yaz›s›nda, New York’taki
bir lobi kuruluflu arac›l›¤› ile Recep Tayyip Erdo¤an’a verilen bir
memorandumu kamuoyunun bilgisine sunarak tarihsel bir görev
yapm›flt›r. 

Memorandumda Tayyip Erdo¤an’a, küreselleflmenin flehir
devletleri demek oldu¤u, kendisinin de bu yönde hareket etme-
si halinde desteklenece¤i belirtiliyordu. Tayyip Erdo¤an, bu ko-
nuda en küçük bir aç›klama bile yapamad›!

New York’tan, Recep Tayyip Erdo¤an’a gönderilen, memo-
randumda ne isteniyor? 

““MMrr.. EErrddoo¤¤aann,, ssiizziinn kküürreesseelllleeflflmmee iillee ddeemmookkrraassii iilliiflflkkiilleerriinnii
bbaa¤¤ddaaflfltt››rrmmaa yyöönnüünnddeekkii aadd››mmllaarr››nn››zz,, TTüürrkkiiyyee’’yyee kkrriizz ss››rraass››nnddaa
ddeesstteekk oollaann uulluussllaarraarraass›› ggüüççlleerr ttaarraaff››nnddaann ddaa kkaabbuull ggöörreecceekkttiirr..
AAnnkkaarraa,, kküürreesseelllleeflflmmeenniinn ggeerreekklliillii¤¤iinnii aannllaammaakk vvee ddüünnyyaaddaa ggee--
ççeerrllii oollaann kkuurraallllaarraa uuyyuumm ssaa¤¤llaammaakk zzoorruunnddaadd››rr.. AAnnkkaarraa flfluunnuu ddaa
aannllaammaall››dd››rr kkii,, uuyygguunn ggöörrddüü¤¤üü kkuurraallllaarr›› uuyygguullaayy››pp,, kkeennddii çç››kkaarrllaa--
rr››nnaa uuyymmaayyaannllaarr›› rreeddddeettmmeessii mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr…… KKüürreesseelllleeflflmmee--
nniinn bbiirr aadd›› ddaa flfleehhiirrlleeflflmmeeddiirr.. AAnnkkaarraa,, yyeerreell yyöönneettiimmlleerree oottoonnoommii
vveerrmmeekk vvee mmiillllii hhüükküümmeettiinn ffoonnkkssiiyyoonnllaarr››nn›› yyeerreell ddüüzzeeyyddee mmeerrkkee--
zzii oollmmaakkttaann çç››kkaarrmmaakk zzoorruunnddaadd››rr.. DDüünnyyaa,, bbüüttüünn hhüükküümmeettlleerrddeenn
bbuunnuu iisstteemmeekktteeddiirr.. BBuu mmeemmoorraanndduummaa ggöösstteerreeccee¤¤iinniizz iillggiiddeenn ddoo--
llaayy›› ttaakkddiirrlleerriimmiizzii ssuunnaarr››zz……””

K›sacas›, Erdo¤an’a deniliyor ki, “Küreselleflmeye kay›ts›z
flarts›z boyun e¤ecek misin? Küreselleflme flehir devletleri dö-
nemi demektir. Etnik nüfusa göre, kendi ülkeni otonom flehir
devletlerine ay›racak m›s›n? Bu devletlerin kendi askeri ve polis
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güçlerini kurmalar›na izin verecek misin?”
K›sacas› Erdo¤an’a deniliyor ki, “Mistir Erdo¤an, baflbakan

olursan, ülkeni bölmek için bizimle ortak çal›flma yapacak m›-
s›n? Genelkurmay ile savaflacak m›s›n?..”

Eyalet sistemi, fiemdinli iddianamesi, Barzani ve Talabani
aflk›, alt kimlik üst kimlik gibi konular akla gelince memleketin
kimlerin elinde oldu¤u bir kez daha kan›tlan›yordu.”5

Türkiye’de yaflanan geliflmeler bu belgeleri do¤rular nitelikte-
dir. Bak›n›z nas›l?

AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹’’NNEE YYAAPPIISSAALL UUYYUUMM..........
Türkiye’yi reform ya da yap›sal uyum ad› alt›na yasal düzen-

leme dayatmas› yapan iki önemli küresel aktör ABD ve AB’dir.
Türkiye, Avrupa yerel yönetimler özerklik koflulunu baz› madde-
lere çekince koyarak 1988 tarihinde (Bakanlar Kurulu karar› ile)
kabul etmifltir. AYYÖK’nun temel yaklafl›m› sözde özerk, güçlü,
kat›l›mc› ve demokratik yerel yönetimlerdir.

ÖÖzzeerrkklliikk KKooflfluulluu:: YYeerreell yyöönneettiimmlleerree mmeerrkkeezzii yyöönneettiimmiinn vveessaayyee--
ttiinnii kkaabbuull eettmmeemmee,,  yyeerreell yyöönneettiimmlleerree mmaallii kkaayynnaakkllaarr››nn  bbiirr bbööllüü--
mmüünnüü kkeennddiilleerriinniinn kkooyydduu¤¤uu ss››nn››rrllaarr iiççiinnddee bbeelliirrlleeyyeebbiilleecceekklleerrii YYEE--
RREELL VVEERRGG‹‹  VVEE HHAARRÇÇLLAARRLLAA  ssaa¤¤llaayyaabbiillmmee yyeettkkiissiinnii vveerrmmeekkttiirr!!

Türkiye ad›na haz›rlanan A¤ustos 2003 y›l› kat›l›m öncesi
Ekonomik Program›nda istenen yap›sal reformlar tek tek say›l-
maktad›r. Bunlar: Kamu Yönetimi Temel Yasas›, Yerel Yönetim-
ler Reformu, Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› için yasa haz›rl›klar›,
Bilgi Edinme Hakk› Yasa Tasar›s›; Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol Yasas› Tasar›s›’d›r. Ad› geçen reformlardan, birincisi d›fl›n-
da di¤erleri yasal çerçeveye oturtulmufl ve yürürlü¤e girmifltir. 

Kamu yönetimi temel yasas› Adalet, Milli Savunma, ‹ç iflleri
Bakanl›klar›n›n d›fl›ndaki di¤er bakanl›klar›n taflra örgütünün ka-
pat›lmas›n› öngörmektedir. 

Yine MEB, Maliye, Sa¤l›k ve Çal›flma Bakanl›klar› d›fl›nda
hiçbir Bakanl›k taflrada ana hizmet  rehberlik ve denetim birim-
leri oluflturamayacak. Bu befl bakanl›k d›fl›ndakileri d›fl denetimi
Say›fltay, iç denetimini kamu kurumlar›n›n yöneticileri veya ilgili
kurumun üst düzey yöneticisinin görevlendirece¤i elemanlar ya-
pacak. Say›fltay her ilde bir flube açarak yerel yönetimlerin de-
netimini yapacakt›r. D›fliflleri Bakanl›¤› ile Türk ‹flbirli¤i ve Kal-
k›nma ‹daresi d›fl›ndaki bakanl›klar ve di¤er kamu kurumlar›
yurtd›fl› örgütü kuramayacak. 

NEVZAT ERDEM‹R
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Kamu Yönetimi Yasa Tasar›s›, ikiz ihanetin uzant›s› ve onun
tamamlayan  düzenlemedir. 

ABD, AB, ‹MF ve Dünya Bankas›’n›n deste¤ini arkas›na alan
siyasal iktidar; ordu, üniversite, bilim, Atatürk ve ulusal kurumla-
ra, özetle Cumhuriyet’e ve onun kurumlara aç›ktan (aleni) düfl-
manl›k yapmaktad›r.

Bu taslak, reform sözcü¤ünün tan›m› ile çeliflmekte, kamu
yönetimini iyilefltirme, düzeltme yerine onu parçalamakta ve
Türkiye’yi y›k›ma sürükleyecek içerik tafl›maktad›r. Uzunca bir
zamandan bu yana Türk Devleti sistemli bir ideolojik sald›r› ile
karfl› karfl›yad›r.”(2)

Cumhurbaflkan› Ahmet Nejdet Sezer'in veto etti¤i, Kamu yö-
netimi Yasas› veya benzeri düzenlemeler reform ad› alt›nda Tür-
kiye'yi eyaletlere bölecek, üniter yap›s›n› y›kacak ““kküürreesseell ddaayyaatt--
mmaallaarr,,”” kküürreesseell aakkttöörrüünn yyeerrllii ooyyuunnccuullaarr››””  taraf›ndan parlamento-
nun gündemine getirilecektir..

KKaammuu YYöönneettiimmii RReeffoorrmmuu vvee yyeerreell yyöönneettiimm yyaassaa ttaassllaakkllaarr››nnddaa
kkaammuu hhiizzmmeettlleerriinniinn ttüümmüünnee yyaakk››nn bbööllüümmüü yyeerreell yyöönneettiimmlleerree ddeevv--
rrii öönnggöörrüüllmmeekktteeddiirr.. OOyyssaa AAnnaayyaassaayyaa ggöörree yyeerreell yyöönneettiimmlleerr;; ““yyee--
rreell vvee oorrttaakk ggeerreekkssiinnmmeelleerrii  kkaarrflfl››llaammaakk üüzzeerree kkuurruulluuflfl iillkkeelleerrii  yyaa--
ssaayyllaa ggöösstteerriilleenn kkaammuu ttüüzzeellkkiiflfliilleerrii”” oollaarraakk ttaann››mmllaamm››flfltt››rr....((AAnnaayyaa--
ssaa MMdd..112277))

5216 say›l› Büyükflehir Belediye yasas› 22 Temmuz 2004 ta-
rihinde, 5272 say›l› belediye yasas› da 24 Aral›k 2004 tarihinde
yürürlü¤e girmifl, 330 say›l› Büyükflehir Belediyelerin yönetimi
hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin de¤ifltirilerek kabulü
hakk›nda kanun ile 1580 say›l› belediye kanunu yürürlükten kal-
d›r›lm›flt›r.  

Her iki yasada da belediye meclisi kararlar›n›n kesinleflmesi
ile ilgili olarak belediye baflkan› ile mülki idari amirine hukuka ay-
k›r› gördükleri meclis kararlar›na karfl› idari yarg› yerlerine bafl-
vurma ilkesi getirilmifl, vesayet denetimi bu konularda sona er-
dirilmifltir. 

Oysaki Anayasan›n yerel yönetimler (mahalli idareler) bafll›k-
l› 127. maddesinde merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerin-
de, yerel hizmetlerin, yönetimin bütünlü¤ü ilkesine uygun flekil-
de yürütülmesi, kamu görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›, toplum
yarar›n›n korunmas› ve yerel gereksinmelerin gere¤i gibi karfl›-
lanmas› amac›yla yasada belirtilen ilke ve yöntem uyar›nca ve-
sayet yetkisine sahip bulundu¤u kural› yer almaktad›r. 
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Bu anayasal düzenlemeye koflut olarak 1580 say›l› Belediye
yasas›n›n 71, 73 ve 74. maddelerinde baflta ‹çiflleri Bakanl›¤› ol-
mak üzere mülki idare amirlerine, kamu hizmetlerinde birli¤in
sa¤lanmas›, yerel yönetim organlar›n›n karar ve ifllemlerinin ka-
mu düzenine, yasalara ve kamu yarar›na uygun al›nmas› ve yü-
rütülmesi amac›yla tan›nan vesayet yetkisi belirtilen düzenleme-
lerle sona erdirilmifl, bu süreç içinde belediye meclisi kararlar›-
n›n itiraz yolu ile Dan›fltay incelemesine  tabi tutulmas› yöntemi-
ne de son verilmifltir. 

Getirilen yasal düzenlemeler ile Anayasan›n 127. maddesin-
de ön görülen yönetimin  bütünlü¤ü ve merkezi yönetimin yerel
yönetimler  üzerindeki denetim yetkisi Anayasan›n belirtilen ilke-
sine ayk›r› bir biçimde önemli ölçüde sona erdirilmifltir. 

“Türkiye, merkezi yönetim kuruluflu bak›m›ndan, co¤rafya du-
rumuna, ekonomik koflullara ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre, illere; illerde di¤er kademeli bölümlere ayr›l›r. 

‹llerin yönetimi yetki geniflli¤i ilkesine dayan›r.” (Anayasa md:
126/1-2 )

Kamu Yönetimi ya da yerel yönetim reformu ad› alt›nda geti-
rilen düzenlemeler anayasan›n “merkezi yönetimin” genel yetki-
li oldu¤una iliflkin temel anayasa kural›na ayk›r›d›r. 

Siyasal erki elinde tutanlar, d›fl odaklar›n destek ve yönlendir-
mesi ile Türkiye Cumhuriyetinin yani merkezi yönetimin yetkile-
rini tüm kurum ve kurulufllar›yla birlikte tasfiye etmektedir. Ayr›-
l›kç› ad›m ve ak›mlar›n yo¤unlu¤u karfl›s›nda Türkiye'nin ülkesi
ve ulusuyla bölünmez bütün oldu¤unu vurgulayan anayasa ku-
rallar›na karfl› bu düzenlemelerin yarataca¤› sak›ncalara dikkat
çekiyoruz. Kamu Yönetimi reformu ad› alt›nda yap›lmak istenen
fley reform de¤il, Türkiye'nin üniter yap›s›n› y›kmakt›r. Buna hiç-
bir kifli ve kurumun hakk› yoktur. Türkiye anayasaya ayk›r› bi-
çimde ad›m ad›m üniter devlet yap›s›ndan federatif devlet yap›-
s›na do¤ru evrilmektedir.

UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKKLLAARRIINN ÇÇÖÖZZÜÜMMÜÜ...... 
Her ilde yerel yönetimlerle yurttafllar aras›nda uyuflmazl›klar›

çözmek amac›yla halk denetçisi (ombudsmanlar) seçilecektir.
Yani bir anlamda yarg› yetkisi halk denetçilerine devir edilmek-
tedir. Oysa anayasa yarg› yetkisi Türk Ulusu ad›na ba¤›ms›z
mahkemelerce kullan›r demektedir.

Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) devletin rolü-
nün küçültülmesi için çal›flma bafllatm›flt›r. (OECD) merkezi yö-

NEVZAT ERDEM‹R
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netiminin vesayet uygulamalar› ve merkezi hükümete afl›r› ba-
¤›ml›l›k konular›nda Türkiye’ye elefltiri yöneltmifl Uluslar aras›
para fonu (‹MF) 2002 tarihli Standby anlaflmas›n›n 5. gözden
geçirme metninde ayn› do¤rultuda istemler yer alm›flt›r. 

Dünya Bankas› uyarlama kredileri, kamu yönetimi mali proje-
si, OECD düzenleyici reform çal›flmalar›na Türkiye’yi katan
2001 tarihli Baflbakanl›k genelgesi, AB kat›l›m ortakl›¤› belgesi,
ilerleme raporlar›, ABD ile yap›lan ikili kredi anlaflmalar›, 2003
Eylülünde Dubai’de imzalanan kredi anlaflmas›; içeride çeflitli
bask› ve ç›kar gruplar› taraf›ndan yap›lan proje ve haz›rlanan ra-
porlar sözde Türkiye’nin yerel yönetimlerde reform yapmas›n›n
önemli nedenleri aras›nda yer almaktad›r. 

Kamu yönetimi reformu, 24 Ocak 1980 kararlar›yla 12 Eylül
döneminde bafllayan çeyrek yüzy›ll›k yap›sal uyarlama reformla-
r›n›n ikici büyük dalgas›d›r. ‹lk dalga, ülke ekonomisi üzerinde
olumsuz etkileri olan ekonomik ve mali liberalizasyon politikalar›
olmufltur. Dalgalar›n ikincisi toplumsal sistemi büyük bir çözülüfl-
le karfl› karfl›ya b›rakacak siyasal ve yönetsel liberalizasyon poli-
tikalar› olarak kamu yönetimi reformu ad›yla ülke gündemindedir 

Türkiye uzunca zamandan bu yana Ankara’dan yönetilme-
mekte, her alanda yabanc›lar iç ifllerimize kar›flmaktad›r. Yap›-
sal dönüflüm veya uyum ad› alt›nda bir yandan ABD/Soros va-
k›flar› ve kaynaklar› ve di¤er yandan AB fonlar› ve kredileri her
alanda devrede. Bu fon, kredi benzeri kaynaklar kullan›larak
Türkiye’nin yasal yap›s› ad›m ad›m tekil devlet yap›s›ndan, fede-
ratif yap›ya do¤ru evrilmektedir. Fonlar ve krediler bu yeni yap›-
lanman›n (asl›nda y›k›m projelerinin) düflünsel altyap›s›n› haz›r-
lama amac›yla kullan›ld› ve kullan›lmaya da devam edilmektedir. 

Yap›lan düzenlemelerin ço¤u “tekil devlet modeli, yönetimin
bütünlü¤ü”, yetki geniflli¤i, idari vesayet ilkelerine ayk›r›d›r. Ana-
yasaya uygun düflmeyen düzenlemeler yap›sal uyum program›-
n›n yaflama geçirilmesinin birer arac› konumundad›r. 

‹dari vesayet yetkisi il özel yönetimlerinin tüm eylem, ifllem ve
etkinliklerinin merkezi yönetimin denetiminde olmas›n› bu ba¤-
lamda; yasada belirtilen il genel meclisi kararlar›n›n valinin ona-
y›na ba¤l› tutulmas›n› gerektirmektedir. Yasadaki düzenleme bu
gere¤e uygun düflmemektedir. Yasa ile il özel yönetimindeki
yetkileri zay›flat›lan vali, devletin ve hükümetin ildeki temsilcisi
olmas›na karfl›n gücünü ve etkisini yitirmektedir. Anayasan›n
126 ve 127. maddelerine ayk›r› biçimde Belediye, Kamu Yöneti-
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mi Temel,  Yerel Yönetim, Tar›m, Toprak, Tohumculuk, Vak›flar,
Maden, Yabanc› Yat›r›mlar,  Petrol ve Bölgesel Kalk›nma Ajans-
lar›, Bölge Adliye Mahkemeleri Yasas›, Yarg›tay Yasa Tasar›s›,
Vak›flar Yasa Tasar›s› benzeri konularda yap›lan düzenlemeler
bu gidiflin en somut kan›t›n› oluflturmaktad›r. 

Yerel yönetimler, yerel ve ortak gereksinimleri karfl›lamak
amac›yla kuruldu¤u halde, belirtilen düzenlemeler ile merkezi
yönetimin yetkileri a¤›rl›kl› olarak yerele devir edilmektedir. Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, DS‹ gibi merkezi hizmet birimleri
tasfiye olunmaktad›r. Asl›nda tasfiye eden Türkiye Cumhuriyeti-
nin kendisi ve anayasal kurumlar›d›r. Yap›lan bu düzenlemeler-
le, rejim anayasa ve hukuk d›fl›na itilmekte, anayasal yap› tersi-
ne çevrilmektedir. Devletin ülkesi ve ulusu  ile bölünmez bütün-
lü¤ü ilkesi tahrip edilmektedir. DDeemmookkrraassii,, hhuukkuukkuunn üüssttüünnllüü¤¤üü,,
iinnssaann hhaakkllaarr›› ggiibbii ttüümm iinnssaannll››¤¤››nn oorrttaakk ddee¤¤eerrlleerrii nnee yyaazz››kk kkii bbuu
ssöömmüürrggeelleeflflttiirrmmee ssüürreecciinnddee aallddaatt››cc›› kkaavvrraammllaarr oollaarraakk kkuullllaann››ll--
mmaakkttaa ssöömmüürrggeecciilleerr vvee yyeerrllii ppaayyaannddaallaarr›› ggiizzllii nniiyyeettlleerriinnii bbuu ssööyy--
lleemmlleerr aarrkkaass››nnddaa ssaakkllaammaakkttaadd››rr.. Türkiye, yar› sömürge konu-
mundan tam sömürge haline do¤ru h›zla sürüklenmektedir.

GGEELL‹‹fifiMM‹‹fifi ÜÜLLKKEELLEERR‹‹NN ‹‹ZZLLEEDD‹‹KKLLEERR‹‹ YYOOLL......
Geliflmifl ülkeler merkezileflirken (Avrupal›l›k, ABD’lilik gibi)

bu ülkelerin denetimindeki uluslar aras› kurulufllar geliflmekte
olan ülkelere yerelleflmeyi ve devletin küçültülmesini önermek-
tedir. (OECD)’nin reform ad›yla son y›llarda uygulatmaya çal›fl-
t›¤› program›n özü geliflmekte olan ülkelerde merkezi devlet ya-
p›s›n›n zay›flat›lmas›d›r. Devletin boflaltt›¤› yeri ‹MF, Dünya
Bankas›, Dünya Ticaret örgütü doldurmaktad›r. AB’nin Türkiye
ilerleme raporunda da benzeri öneriler bulunmaktad›r. Uluslar
aras› kurulufllar yerel yönetim reformunun uygulanmas›n› talep
etmektedir. Reform ad› alt›nda yap›lan düzenlemeler Türkiye
Cumhuriyeti’nin tekil devlet yap›s›n›n ve ulusafl›r› güçlere karfl›
daha güçlü k›l›nmas› gereken ulus-devletin zay›flat›lmas› anla-
m›na gelmektedir. 

Yerelleflme ulusal ölçekli dayan›flma a¤lar›n› zay›flat›p, orta-
dan kald›r›r. Bu uygulamalarla yurttafl kavram› etraf›nda somut-
laflan haklar, müflteri ve müflteri haklar›na indirgenmektedir.
Haklardan yararlanmak, olanaklar› kullanmak, karfl›l›¤› veya be-
deli ödeme kofluluna ba¤l›d›r. Di¤er anlat›mla kamusal hak ve
yetkiler ““iihhttiiyyaaccaa ooddaakkll››ll››kk”” ad›yla özellefltirilmekte ve akçal› hale
getirilmektedir. Küresel sermaye, sistemi önce merkezi yönetim-
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den yerele devir ettirmekte, daha sonra yerel yönetimden alarak
kendi tekeline geçirmektedir. Küresel sermaye; yerellefltirme ve
özellefltirme süreçlerini, küresel tekel kurman›n bir ara dura¤› ve
arac› olarak kullanmaktad›r.

Büyük oyun ortadad›r. Türkiye’deki anayasal yap› önce tekil
yap›dan federatif yap›ya dönüfltürülecek, daha sonra Büyük Or-
tado¤u Projesi kapsam›nda yeni Sevr projeleri aflamal› olarak
yürürlü¤e sokulacakt›r.Küresel sermayenin mutfa¤›nda yerli ak-
törlerin haz›rlad›¤› yeni anayasa tasla¤›n›n temel felsefesi ve
hedefi de budur.! 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra bat›n›n Türkiye
ile ilgili senaryoyu tekrar gösterime (vizyona) soktu¤u anlafl›l-
maktad›r. 

Reform, yüz y›l› aflk›n bir süre yabanc› devlet müdahalesi.
Rum ve Ermeniye ayr›cal›k ve özerklik anlam›na geldi¤i halde,
reform sözünün çekicili¤ini hala sürdürmesi ilginçtir… 

Alman yazar Kurt Steinhaus, ‹ngiltere’nin zorlamas›yla girifli-
len Tanzimat reformlar›n›n ekonomik nedenini flöyle aç›klar:
“Tüccarlar yaflamlar›n› ve varl›klar›n› liman kentleri d›fl›nda da
güven alt›na alabilecek bir hukuk düzeninden yanayd›lar. Bu ko-
nuda uzun süredir büyük ekonomik ç›karlar söz konusuydu. Ör-
ne¤in, 1825-1852 aras›nda ‹ngiltere’nin Türkiye’ye ihracat› 1,1
milyon sterlinden 8,5 milyon sterline ç›kmakta, Fransa, Rusya
ve ‹talya’ya yapt›¤› toplam ihracat› çok aflmaktayd›. Ayn› dö-
nemde Türk-‹ngiliz d›fl ticaret fark›, ‹ngiltere lehine yüzbin ster-
lin aç›ktan 6,2 milyon sterlin fazlaya yükselmiflti.”

TTAANNZZ‹‹MMAATT  PPAAÇÇAAVVRRAASSIINNDDAANN 
AAKKPP’’NN‹‹NN FFEEDDEERRAASSYYOONN AANNAAYYAASSAASSIINNAA……!! 
Mustafa Kemal, bir Osmanl› paflas›d›r. Mustafa Kemal ddeevvrrii--

mmiinnii kavramak için, Osmanl›'n›n tarih sahnesinden silinifli ile bir-
likte incelemek gerekir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun y›k›l›fl›n›n in-
celemenin, emperyalisit devletlerin azgeliflmifl  ülkeleri nas›l ge-
ri b›rakt›¤›n› görmek gibi bir yarar› olacakt›r. Mustafa Kemal'in
hangi koflullarda, nas›l bir çemberi k›rd›¤› kendili¤inden ortaya
ç›kacakt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun tarihten silinip gitmesine
yolaçan politikan›n ekonominin belirlenmesi, emperyalist ülke-
lerle iflbirli¤ine kalk›nman›n azgeliflmifl bir ülkeye neye mal ola-
ca¤›n› da gösterir. Emperyalist ülkenin teknik yard›mlar›n›n, uy-
gulad›klar› ikiyüzlü ›ras›n› ö¤retmesi bak›m›ndan da böyle bir
an›msatman›n yarar› yads›namaz.(11)
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Tanzimat ve reformculuk, Bat›l›laflma diye kimi ayd›nlarca
günümüz de övüldü¤üne göre, onlara Atatürk’ün de¤erlendirme-
sini an›msatmak gereklidir.“Ermeni milletinin gerçek ç›karlar›n-
dan çok, cihan kapitalistlerinin ekonomik ç›karlar›na göre çözül-
mek istenilen sorun” diyerek, bu reform masal›n›n gerçek boyut-
lar›n› Mustafa Kemal Atatürk flu tümcelerle aç›klar:

Son yüzy›ll›k devlet yaflam›n›, ulus yaflam›n› ve siyasal yafla-
m› göz önüne getiriniz. Sultan ikinci Mahmut, ülkenin yönetimini
düzeltmek, ilerlemek için giriflimlerde bulundu. Fakat, yap›lan gi-
riflimler. Avrupay› taklit etmek oldu. Avrupa yasalar›n› almak.
Avrupa yasalar›n›  almak, Avrupa düzenlerini almak, Avrupa'n›n
giysisini giymek gibi birktak›m düzeltme giriflimlerinde bulunul-
du. Fakat bu, gerçek ve olumlu bir sonuç vermedi, veremezdi.
Çünkü reformlar› için ttaakklliittççiillii¤¤ee gidilmiflti.

Size bir tablo yapaca¤›m. Sultan Mahmud-i Adli döneminde
ve ondan sonra Abdülmecit zaman›nda belki Reflit Paflalar›n
teflvikiyle, daha do¤rusu ülkede isyan oca¤›n› körüklemekte
olan Müslüman olmayan unsurlar› hoflnut etmek zorunlulu¤un-
dan, bunlar›n hoflnut edilmesini isteyen Avrupa’n›n ve Bat›n›n
karfl›s›nda bir fley yapmak gerekti. Gülhane Hatt-› Hümayun’u
meydana ç›kt›… K›r›m’da, Paris’te bar›fl sonucunda tekrar bir
reform program› yapmak gerekti… Bu da yabanc› istekleri gider-
medi. Ondan sonra Sultan Aziz zaman›nda Ali ve Fuad Paflala-
r›n himmetiyle baz› adli reform yap›ld›. Fakat olumlu sonuç yok-
tu. Bunu sa¤lama amac›yla bir Ferman-› Hümayun daha ç›kt›.
‹flte bu Ferman-› Hümayun’da bir Meclis söz konusu oldu. Fakat
bu Meclis, söz konusu reformu izleme ve denetleme hizmetiyle
görevlendirildi. Avrupal›lar, bu Meclis’in ‹slam ve H›ristiyan üye-
den kurulu olmas›n› istediler… ‹çte isyan, d›flar›dan bask› de-
vam ediyordu. ‹flte o zaman baz› hamiyet sahipleri, milletin ya-
flamsal esenli¤ini sa¤layacak bir kanun iste¤ine k›yam cür’etin-
de bulundular ve en sonunda Saray’a hücum ettiler. Sultan
Aziz’in intihar› üzerine Sultan Murat geçti. O da iki üç günde ç›l-
d›rd›. Ondan sonra Sultan Hamit tahta geçti. Sultan Hamit tahta
geçti¤i zaman Avrupal›lar, Bosna ve Hersek memleketlerini ele
geçirmek, reformun kesinlikle iki ay içinde yürürlü¤e konulmas›
için bask›larda bulundular. Art›k Avrupal›lar bu Osmanl› Devle-
ti’nin bafll› bafl›na kendisini yönetebilme gücünde olmad›¤›n› dü-
flünmenin gerekti¤ini ve bu yüzden koruma (vesayet) alt›na al›n-
mas›n›n zorunlu oldu¤unu kesin bir dille bildirdiler!... 

NEVZAT ERDEM‹R
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‹flte o zaman Efendiler, bir Paflan›n baflkanl›¤›nda üçü H›ris-
tiyan olmak üzere onalt› memur, on ulema ve iki askerden bir ku-
rul Bab›ali’de topland› (elindeki Anayasa’y› göstererek), bu kita-
b› yazd›.Bu kitap halk› memnun etmek için ulusun gerçek erek-
leri için olumlu, özdeksel (maddi ) görüntüyü yans›tm›yor.…

EEffeennddiilleerr,, bbuu kkiittaapp ddüüflflmmaannllaarr››mm››zz›› ggeeççiiccii oollssuunn hhooflflnnuutt eettmmeekk
aammaacc››nn›› ggöözzeettmmiiflfl bbiirr kkiittaapptt››rr…… BBuu nneeddeennllee bbuu kkiittaappllaa ((AAnnaayyaassaa))
mmiilllleett aarraass››nnddaa nnee iillggii vvee iilliiflflkkii vvaarrdd››rr?? EEffeennddiilleerr!! BBuu kkiittaapp,, üüssttüünn--
ddeekkii uunnvvaann iillee mmiilllleettii yy››llllaarrccaa aallddaattaann vvee aallddaatttt››kkççaa ççöökküünnttüü çç››kk--
mmaazz yyoolluunnaa ggööttüürreenn kkiittaappttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr.. ((PPaaççaavvrraa
sseesslleerrii)).. BBuu ppaaççaavvrraadd››rr EEffeennddiilleerr…… ((AAllkk››flflllaarr))

Tunal› Hilmi Bey-Kundak desek daha iyi olur” (Atatürk’ün 1
Aral›k 1921 tarihli Meclis konuflmas›).(7) 

Mustafa Kemal'in yukar›daki sözlerinden, toplumda köklü bir
de¤ifliklik yapmay› amaçlad›¤› anlafl›lmaktad›r. Daha Kurtulufl
Savafl› içinde, ulusal egemenli¤e yönelik bir yönetimi ye¤ledi¤i
görülüyor. Salt yönetim biçiminin yüzeysel  de¤iflimiyle de yeti-
nemeyece¤ini gösteriyor. Osmanl› Anayasas›n›n toplumu ileriye
götürmeye yetmedi¤ini söyleyen Mustafa Kemal savafl içerinde,
Büyük Meclisin üyelerine, ekonomik yap›n›n bozuklu¤unu anlat-
maya çal›flm›flt›r. (12)

AKP'nin haz›rlatt›¤› federasyon! (anayasa) tasla¤›n›n Türk
kamuoyuna aç›klanmadan önce küresel aktörlerin  (Brüksel ve
Washington'un) onay›na sunulmas› Tanzimat ve “taklitçilik” an-
lay›fl›n›n günümüzde hortlad›¤›n›n somut göstergesidir.

FFEEDDEERRAASSYYOONN AANNAAYYAASSAASSII AABBDD’’NN‹‹NN OONNAAYYIINNAA SSUUNNUULLUUYYOORR!!
Washington’da yay›nlanan “Journal of Dermocracy” adl› dü-

flünce dergisinin 18. say›s›nda 22 Temmuz seçimlerini irdeleyen
“Bölünen Türkiye” bafll›kl› makale var. Makaleyi Zeyno Baran
yazm›fl. Böyle bir dergide herhangi bir yaz›n›n yay›mlanabilme-
si için yay›n kurulundaki konunun uzmanlar›n›n olurlar›n›n ge-
rekti¤ini de an›msamakta yarar var. Diyen gazeteci Özgen Acar,
“Kimin Kuflu Kimin Kafesinde” bafll›kl› yaz›s›nda Zeyno Baran
hakk›nda flu bilgileri veriyor ve Özbudun tasla¤›n›n Amerikan’›n
onay›na nas›l sundu¤unun ayr›nt›lar›n› 29 fiubat 2008 tarihli ya-
z›s›nda aç›kl›yor (özetliyoruz): 

Yazar Türk bas›n›nda tan›d›¤›m, alçakgönüllü. Akl› bafl›nda,
y›llarca Atina’da baflar›l› gazetecilik yapm›fl rahmetli meslekta-
fl›m, dost insan Ahmet Uran Baran ile baflka meslektafl›m Füsun
Mutlu’nun k›z›, Zeyno’yu çocuklu¤unda Atina’da tan›m›flt›m.
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Washington’da Dünya Bankas›nda bafllad›¤› çal›flma yaflam›n›
ABD’de çeflitli düflünce kurulufllar›nda “Türkiye ba¤lant›l› yaz›lar
yazarak, toplant›lar düzenleyerek sürdürüyor. Bunlardan biride
geçen y›l Hudson Enstitüsü’nde düzenledi¤i “terör ve suikast”
toplant›s› idi. 

Toplant›da tart›flmaya sunulan senaryoda Türkiye’nin Irak’›n
kuzeyine girmesi için Anayasa Mahkemesi Baflkan› Tülay Tu¤-
cu’ya suikast ve PKK’n›n da ‹stanbul’da kanl› sald›r›lar düzenle-
mesi öngörülmüfltü. Sözde “beyin f›rt›nas›n›n” yap›ld›¤› bu top-
lant›yla bir Türk generalinin kat›lmas› da olay olmufltu. Türkiye
bu eylemler olmadan, ancak ABD’nin olurunu ve istihbarat›n›
alarak Irak’›n kuzeyine yeni girdi.

Baran, ayr›ca Newsweek dergisinde yay›mlad›¤› bir makale-
de, 2007’de Türkiye’de bir askeri darbe olas›l›¤›n›n yüzde 50 ol-
du¤unu da öne sürmüfltü!

Baran’›n geçen yaz ‹stanbul’da sosyetik bir dü¤ünde ABD D›-
fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Matthew Bryza ile evlen-
di¤ini de an›msars›n›z. 

Bir düflünce kuruluflunun 1990’dan beri yay›mlad›¤› bu dergi
Baran’›n yaz›s›n›n içeri¤inden söz etmeye gerek yok. Derginin
yaz› iflleri müdürü Philip J. Costopulos ad›nda Yunan kökenli bir
Amerikal›. 39 kifliden oluflan “yay›n kurulu” nda ABD D›fliflleri
Bakan› Condoleezza Rice’›n ad› gözümüze ilk çarpanlardan…
Bakan oldu¤u için flimdilik kuruldan izinli. Buyurun size üç ad
daha: Francis Fukuyama, Samuel P.Huntington ve de Ergun
Özbudun. Türk Anayasa Profesörü Özbudun’un, bu adlarla bir-
likte böyle bir derginin yay›n kurulunda olmas› kendisi için ger-
çekten gurur verici olmal›. (!)

AKP’nin Prof. Dr. Ergun Özbudun’a haz›rlatt›¤›  anayasa tas-
la¤›, Türk kamuoyuna tam anlam›yla aç›klan›p/tart›fl›lmadan
“Özbudun Anayasas›” 3 Mart 2008 Pazartesi günü Washing-
ton’da biri Fetullah Gülen’inki olmak üzere “demokrasi- dinsel”
içerikli üç vakf›n himayesinde tart›fl›lacak, Özbudun’un tasla¤›
sunmas›ndan sonra AKP ad›na Genel Baflkan Yard›mc›s› Ada-
na Milletvekili Dengir Mir Mehmet F›rat “Türk anayasac›¤›n›n k›-
sa tarihini ve yeni anayasan›n gerekçesini” anlatacak. AKP Mar-
din Milletvekili Cüneyt Yüksel’den baflka iki Amerikal› da görüfl-
lerini aç›klad›ktan sonra taslak tart›fl›lacak. 

Türk kamuoyunun resmen bilmedi¤i anayasa tasla¤› bu top-

NEVZAT ERDEM‹R
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lant› nedeniyle böylece ABD’nin görüfllerine sunulacak. Terörü
durdurmak için TSK’nin Irak’›n kuzeyine girmesi, Washington’da
Pentagon’un “oluruna ba¤l›… Türk ekonomisinin yap›lanmas›
için Washington’daki Uluslararas› Para Fonu’nun oluru” gerek-
li… fiimdi de Türk Anayasas› tasla¤› için Washington’un “oluru”
aran›yor. Nerede? Aralar›nda ABD’de oturan bir imam›n örgütü-
nün de bulundu¤u bir ortamda! 

Bu toplant›dan iki gün sonra ayn› hami vak›flar, aralar›nda
Türk konuflmac›lar›n›n da bulundu¤u kiflilere “Türkiye’de laikli-
¤in, demokrasinin, ulusalc›l›¤›n de¤iflimini” baflka konuflmac›la-
ra tart›flt›racaklar. 12 Mart konferans›n›n gündeminde ise “Türki-
ye’de Demokrasileflme Çekiflmesi: Gülen Hareketi, AKP ve
Hoflnutsuzlar” konusu ele al›nacak.

Düflünebiliyor musunuz? Türk anayasas›n›n gelece¤i Türki-
ye’de bilimsel kurulufllarda de¤il, ABD’de, üstelik bir imam›n
flapkas› alt›nda aç›klan›p tart›fl›lacak. Vallahi bu adlar›n yan ya-
na görünce kimin eli kimin eldiveninde, kimin kuflu kimin kafesin-
de, anlatabilene aflk olsun.12

KKaammuu YYöönneettiimmii YYaassaa TTaassaarr››ss›› HHaakkkk››nnddaa fifiuubbaatt 22000044 ttaarriihhiinn--
ddee YYeenniiddeenn AAnnaaddoolluu vvee RRuummeellii MMüüddaaffaaaa--ii HHuukkuukk DDeerrggiissiinnddee aayy--
nneenn flfluu ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeeyyii yyaappmm››flfltt››kk:: 

“Kamu Yönetimi Yasa Tasar›s›’n›n ‘Reform’ olarak nitelenme-
si yanl›flt›r. Bu tasla¤a ille de bir ad vermek gerekirse, onun
Ulus/devlet bütünlü¤ü ilkesine dayanan tekil (üniter) devleti,
Sosyal Hukuk Devletini Y›k›m Yasas› olarak adland›rmak gere-
kir. TTüürrkkççee ssöözzllüükkttee rreeffoorrmm:: DDaahhaa iiyyii dduurruummaa ggeettiirrmmeekk iiççiinn yyaapp››--
llaann ddee¤¤iiflfliikklliikk,, ddüüzzeellttmmee,, iiyyiilleeflflttiirrmmee oollaarraakk ttaann››mmllaannmm››flfltt››rr.. Bu
taslak, Ulus/devleti y›k›ma u¤ratman›n, tasfiye etmenin son afla-
mas›d›r. Türkiye içte ve d›flta kuflatma alt›ndad›r. Yurdumuz
ABD, AB, OECD, Dünya Bankas›, ‹MF’nin, yerli iflbirlikçileri ile
birlikte h›zla yeni SEVR koflullar›na sürüklenmektedir. TTaassllaakk
11..iinnccii mmaaddddeessiinnddeekkii ttaann››mm››nn tteerrssiinnee ““kkaatt››ll››mmcc››,, ssaayyddaamm vvee hheessaapp
vveerriilleebbiilliirr”” ddüüzzeennlleemmee ddee¤¤iillddiirr.. Tersine bu tasla¤›n kökü d›flar›-
dad›r. Baflta ulusal ve ekonomik ba¤›ms›zl›k olmak üzere Lozan’
da elde edilen kazan›mlar teker teker elden gitmektedir. Avrupa
Birli¤i’ne verilen ödünler sonucu, Lozan’da belirlenen az›nl›kla-
r›n d›fl›nda yeni az›nl›klar yaratman›n tohumlar› ekilmifltir. Ya-
banc› Yat›r›mlar Yasas› ile ülkemizde yabanc›lara arazi ve em-
lak edinme hakk› tan›nm›fl, yine 4 Haziran 2003 tarihinde 37 y›l-
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l›d›r TBMM’nin red etti¤i Medeni ve Siyasal Haklara ‹liflkin Söz-
leflme ile Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklara ‹liflkin Uluslar
aras› iki sözleflme parlamentondan geçirilmifltir.  

Yarg›tay Onursal Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl (Dip
Dalgas› adl› yap›t›nda) flu saptamay› yap›yor: “AB masal›yla mil-
letimizi uyutmaya çal›flan; ABD’yi hala “stratejik orta¤›m›z” sa-
yan; baflka deyiflle, bilerek veya bilmeyerek emperyalizmin oyu-
nuna gelen yöneticilerimiz var. Bu nedenle, ABD ve AB’nin ger-
çek yüzünü aç›¤a ç›karacak bilgileri halk›m›zla paylaflmak,
“Cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevi” (2) haline gelmifltir. 

‹flte o çeflit bilgilerden baz›lar›:
CIA’n›n patronu Porter Goss önceki gün inan›lmaz bir aç›kla-

ma yapt›, dedi ki: “CIA yeniden yap›land›r›ld› ve art›k bütün dün-
yada operasyonlar yapaca¤›z, ’müttefik ülke’ istihbarat teflkilat-
lar› ile ortak ifl yapmak yerine, bundan böyle biz CIA olarak do¤-
rudan kendi elemanlar›m›z› kullanarak, dünya genelinde istedi-
¤imiz ülkede tek tarafl› operasyonlar yapaca¤›z. Öyle yerlerde
olaca¤›z ki, öyle operasyonlar yapaca¤›z ki kimse hayal bile
edemeyecek.” (3)

27 Eylül 2005 tarihli Vatan gazetesi “The Guardian’dan ilginç
yorum: Türkiye’deki rejim haftaya Avrupai tarzda de¤iflecek!..
Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’deki rejimi de¤ifltirece¤iz.
Ama askerler ve helikopterler göndermek yerine dan›flmanlar›-
m›z›, insan haklar› uzmanlar›m›z› yollayarak” bafll›¤›yla flu habe-
ri verdi;

‹ngiliz The Guardian gazetesi, önümüzdeki haftaki müzake-
relerin Türkiye’deki rejimi de¤ifltirece¤ini yazd›. Gazete bu de¤i-
flikli¤in ise asker ve silahla de¤il, Avrupa usulü olaca¤› yorumu-
nu yapt› ve flu sat›rlara yer verdi: ‘Küçük ve sessiz bir törenle
Türkiye’nin AB ile müzakereleri aç›lm›fl olacak. ‹flte Avrupa stili
bir rejim de¤iflikli¤i… Bir de ABD’nin Irak’ta askeri güçle gerçek-
lefltirdi¤i rejim de¤iflikli¤ini düflünün. Biri ABD’nin helikopter ve
tanklarla gerçeklefltirdi¤i flok ve dehflet operasyonu, di¤eri ise
AB’nin 80 bin sayfal›k müktesebat› uygulamas›n› kolaylaflt›rmak
için Türkiye’ye dan›flmanlar, insan haklar› savunucular› ve g›da
denetçileri göndermesi, ABD’ninki kaos, AB’ninki ise gurur veri-
ci’…”

Ayn› projelerin Sovyetler Birli¤ini 'de parçalamakta kullan›ld›-
¤›n› an›msatmak gerekir. 
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RRuussyyaa DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› PPuuttiinn''iinn ÇÇ››kk››flfl››::
Cumhuriyet gazetesi yazar› Ifl›k Kansu / Rusya Devlet Bafl-

kan› Vladimir Putin’in ç›k›fl› ile ilgili flunlar› söylemektedir: “Rus-
ya Devlet Baflkan› Vladimir Putin, ABD'nin tek efendi olmas›na
karfl› ç›kt›, sivil toplum kurulufllar›ndan yak›nd›, uluslararas› hu-
kukun zedelendi¤ine vurgu yaparak BM'nin yeniden güçlendiril-
mesini istedi. 

Dünya siyasas›nda bir dönüm noktas› olabilecek bu ç›k›fl›n
anlam› nedir? Sonras› ne olur? 

Sorular›n› araflt›rmac› Mustafa Y›ld›r›m'a yönelten Cumhuri-
yet Gazetesi yazar› Ifl›k Kansu ald›¤› yan›tlar› flöyle özetliyor;  

"Önemli bir güç olan Rusya da iflin bafl›nda, ABD-Avrupa itti-
fak›n›n peflinden sürüklendi. Oysa ABD daha 1980'lerin baflla-
r›nda Moskova'ya sivil merkezler yerlefltirmifl ve siyaseti yönlen-
dirmeye bafllam›flt›. Eski CIA fleflerinden McGehee, bu operas-
yonu, raporlara dayanarak 'ABD, özel servisler (CIA) ve bilim
merkezleri, (ve NGO'lar) arac›l›¤›yla, Rusya'da stratejik konum-
lar› ele geçirerek ve politik ve ekonomik süreçlerdeki geliflmeyi
yönlendirerek ülke yaflam›n›n tüm alanlar›n›n derinliklerine ini-
yor' diye aç›kl›yordu. Operasyon o denli ciddiydi ki, ekonominin
biçimlendirilmesi için Soros 'la iflbirli¤i yapan Gorbaçov 'u re-
formlar› gerçeklefltirmekte beceriksiz ve yavafl buldular. Ameri-
kal›lar maden iflçileri sendikalar›n› örgütlediler, grevler bafllad›.
Kitle harekete geçirildi ve Yeltsin bafla getirildi. 'Ordu üstünde si-
vil denetimin gelifltirilmesi' ad› alt›nda Rus ordusundan 18 orta
ve üst düzey subay ve D›fliflleri Bakanl›¤›'ndan 19 görevli
ABD'de e¤itildi. ABD elçili¤i bu ifllerin 10 ile 20 y›l içinde amac›-
na ulaflaca¤›n› ve subaylar›n gelecek vaat edenler aras›ndan
seçildi¤ini vurgulamaktayd›. 

Amerikal›lar›n ve Avrupal›lar›n denetiminde kurulan Avrasya
Vakf›, yaln›z Rusya'da bir y›l içinde 64 milyon dolar harcayarak
Rus e¤itim sisteminin Amerikanlaflt›r›lmas› için çal›flt›. Medyay›
denetlemek üzere merkezler kurdular. Rusya uyurken içeride
egemenli¤i yitirmeye bafllad›. Rusya, Putin yönetiminde ege-
menli¤ini yeniden ele almaya çabal›yor. Bu arada Balkan ülke-
lerinin hemen hemen tamam› NATO'ya girdi. ‹skandinav ülkele-
ri de kat›l›yor. Kafkasya da ABD-AB egemenli¤ine giriyor. Orta
Asya da öyle... Putin, ABD-Avrupa askeri gücü olan NATO'nun
dünyaya jandarma olmas›na karfl› ç›karken, demokrasi yay›lma-
c›l›¤› ad› alt›nda sürdürülen iflgalin dünyaya huzur getirmeyece-
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¤ini aç›kl›yor ve Birleflmifl Milletlerin yeniden egemen olmas›n›
isterken, öteki devletleri de iflbirli¤ine ça¤›r›yor. Kendi ülkesinde-
ki yabanc› güdümüne de engel olacaklar›n› ileri sürüyor; bir ba-
k›ma 'tam ba¤›ms›zl›k' ve 'ulusal egemenlik' istiyor. Salt bu ne-
denle, Putin, ABD-AB çevrelerince, pek yak›nda demokrasi düfl-
man› bir 'faflist' olarak ilan edilecektir." 

Mustafa Y›ld›r›m, Rusya ile Türkiye aras›nda koflutluk kur-
makta yarar görüyor: 

“Putin'in yak›nd›¤› Rusya içi her geliflmenin, Türkiye'de de
aynen var oldu¤u unutulmamal›d›r.”

BOP kapsam›nda Abdullah Gül'ün Cumhurbaflkanl›¤› maka-
m›na getirilmesi “Il›ml› ‹slam/(asl›nda ABD ‹slam’›)”  plan›n›n son
aflamas› / karfl› devrimin somut kan›t› de¤il mi?...
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Türk Hukuk Sisteminin de tabi oldu¤u “Kara Avrupa’s› Hukuk
Sisteminde” yürürlük ve uygulama ile ilgili yasalar ya ba¤›ms›z
birer yasa olarak düzenlenmekte ya da temel yasalar›n sonun-
da yürürlük ve uygulamaya iliflkin maddeler halinde yasa met-
ninde yer almaktad›rlar. 

Yürürlük ve uygulama yasalar›n›n temel amac›; daha önce
yürürlükte bulunan yasan›n bu yeni yasa nedeniyle yürürlükten
kald›r›lmas› s›ras›nda; eski yasa hükümlerinin geçerlili¤ini hangi
koflullarda ve ne kadar süre sürdürebilece¤ini, yeni hükümlerle
eski hükümler aras›nda nas›l ba¤lant› kurulabilece¤ini belirle-
mektir. 

Hukuk kurallar› yasalaflma sürecinde tart›fl›lmal›d›r. Oluflturu-
lan tasar›lar bilimsel çal›flman›n ürünü olman›n yan›nda toplum-
sal yaflam›n ihtiyaçlar›na ba¤l› yeni öneriler de içerebilir. Yeni
durum ve sonuç do¤uran bu öneriler üzerinde ilgili çevreler elefl-
tiri de sunabilir. Ancak, günümüzde toplumsal yaflam›n ihtiyaç-
lar›n›n yan›nda AB-Türkiye müzakere sürecine ba¤l› direktifler
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ve uyum dayatmalar›yla, temel yasalar›m›z› da kapsayan h›zl›
de¤iflim sürecinde yap›lan elefltiri ve öneriler siyasi iktidar tara-
f›ndan benimsenmese de, yasalar ilgili taraflar›n uzlafl›s›n›n bir
ürünü olmal›d›r.

Yarg›da sav-savunma-karar olgusu içinde yer alan avukatlar
da söz konusu yasa tasar›lar›n› elefltirme hakk›na do¤al olarak
sahiptir.  

Tasar›n›n kapsad›¤› konular; genel hükümler (madde 1-7),
özel hükümler (madde 8-43) ile di¤er yasan›n de¤ifltirilen ve kal-
d›r›lan hükümlerinden (madde 44-47) oluflmaktad›r. Özel hü-
kümler bafll›¤› alt›nda, ikinci k›s›mda yer alan bölümler; “bafllan-
g›ç, ticari iflletme, ticaret flirketlerine iliflkin hükümler, anonim ve
limited flirketler, tafl›ma ifllemleri, deniz ticareti ve sigorta huku-
ku” bafll›klar›n› içermektedir.

Tasar›da özellikle bankac›l›k uygulamalar›nda yer alan cari
hesap sözleflmelerinde “bileflik faiz” uygulamas› kald›r›lmakta-
d›r. Bu nedenle, yasan›n yürürlü¤ünden itibaren üç ay içinde ca-
ri hesap sözleflmelerinin bileflik faiz konusunu içeren ilgili k›sm›-
n› yeni bir cari hesap sözleflmesi yapmak suretiyle de¤ifltirmek
gerekmektedir. Yeni yap›lan sözleflmelerin damga vergisine ta-
bi tutulmamas› için de “damga vergisine özel istisna” getirilmek-
tedir. (Tasar›, Madde : 9) 

Merkezleri Türkiye içinde ve d›fl›nda bulunan ticari iflletmele-
rin Türkiye flubelerinin tescili ve Türkiye’deki bir flirketin merke-
zinin yurtd›fl›na tafl›nmas›n› düzenleyen madde de “kaynak ül-
ke” ve yine ayn› maddede “hedef ülke” deyimleri geçmektedir.
Türk Dil Kurumu Sözlü¤ünde “Kaynak” sözcü¤ü : “Bir suyun ç›k-
t›¤› yer, kaynarca, p›nar, memba, göz. Bir fleyin ç›kt›¤› yer, men-
fle. Gelir, kazanç, sa¤l›k vb.ni sa¤lay›c› ö¤e. Araflt›rma ve ince-
lemede yararlan›lan belge, referans. Herhangi bir bilim dal›nda
yaz›lm›fl olan yaz› veya eserlerin bütünü, literatür. ‹ki metal ve-
ya yapay parçay› ›s›l yolla birlefltirme yöntemi, kaynaflt›r›p ya-
p›flt›rma ifli. S›ray› beklemeden baflkalar›n›n hakk›n› alarak mev-
cut s›ran›n ön taraflar›na girme ifli. Herhangi bir enerjinin oluflup
çevreye yay›ld›¤› yer.” Anlamlar›n› içermektedir. Keza, “hedef”
sözcü¤ü de: Niflan al›nacak yer, niflangâh. Amaç, gaye, maksat.
Var›lacak yer, ulafl›lacak son nokta gibi çok çeflitli anlamlar› içe-
ren bir sözcüktür. Bu sözcüklerin yasa metninde kullan›lmalar›
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anlam çeflitlilikleri nedeniyle bir çok yoruma neden olabilir. (Ta-
sar› Madde: 12/1-2) Kald› ki; “kaynak” ve “hedef”sözcüklerinin
ç›kart›lmas› yasa metnine bir zarar vermeyece¤i gibi anlam›n
kaymas›n› ve gereksiz yorumlar› da önleyecektir. 

Tasar›n›n 10. Maddesinde ticari iflletmenin tan›m› yap›lmak-
ta, ticari iflletme ile esnaf iflletmeleri aras›ndaki s›n›r konusunda
Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nmaktad›r. 

Bu konuda, Bakanlar Kuruluna yetki vermek yerine esnaf ifl-
letmesinin tan›m›n›n yasa ile yap›lmas› daha uygun olacakt›r. 

Tasar›da “Ticari Defterler” bafll›¤› alt›nda 13. madde “Türkiye
Muhasebe Standartlar›n›n Uygulanmas›” bafll›¤›n› tafl›maktad›r.
Bu düzenleme; gerekçesine göre “Finanssal Raporlama Stan-
dartlar›n›n Uygulanmas› sebebiyle, eski yasaya göre ç›kar›lm›fl,
Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre düzeltilecek finansal tab-
lolarda oluflacak olumlu ve olumsuz hesap farklar›n›n hukuki du-
rumuna iliflkin bir çerçeve hükümdür.” An›lan madde “Gerçek ve
tüzel kifli tüm tacirler 01.01.2009 tarihinde veya özel hesap dö-
nemi dolay›s›yla daha sonraki bir tarihte bafllayacak hesap dö-
nemi için, gerek münferit gerek konsolide finansal tablolar›n dü-
zenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›n-
dan haz›rlanm›fl Türkiye Muhasebe Standartlar›n› uygulamak
zorundad›r.” Hükmünü içermektedir.

Bu yasal düzenleme gere¤i “eskiden tacir olan bir kifli
01.01.2008 tarihinde veya özel hesap dönemi dolay›s›yla daha
sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine iliflkin bi-
lançolar›n› Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre düzeltmek ve
düzeltilmifl bilançolar›n› 01.01.2009 tarihinde veya özel hesap
dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte bafllayacak hesap
döneminin aç›l›fl bilançosu olarak hesaplara ve tablolara geçir-
mek zorundad›rlar. Bilanço hesaplar›n›n düzeltilmesi nedeniyle
ortaya ç›kan farklar, fark hesaplar›nda toplan›r. Fark hesaplar›
herhangi bir suretle baflka bir hesaba nakledildi¤i veya iflletme-
den çekildi¤i takdirde bu ifllemlerin yap›ld›¤› dönem kazanc› ile
iliflkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak söz
konusu farklar›n sermayeye ilave edilmesi kar da¤›t›m› say›l-
maz.

Öte yandan, temel görevi; denetlenmifl finanssal tablolar›n
sunumunda finanssal tablolar›n ihtiyaca uygun, gerçek, güveni-
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lir, dengeli, karfl›laflt›r›labilir ve anlafl›labilir nitelikte olmalar› için
ulusal muhasebe ilkelerinin geliflmesi ve benimsenmesini sa¤la-
yacak ve kamu yarar› için uygulanacak ulusal muhasebe stan-
dartlar›n› saptamak ve yay›mlamak olan “Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu”, tasar›n›n 13/2a maddesi uyar›nca büyük
veya uluslararas› finanssal raporlama standartlar›yla uyumlu kü-
çük veya orta ölçekli iflletmeler veya sektörler için geçerli olacak
ayr› bir Türkiye Muhasebe Standard› yay›mlayabilir. Kuruluflun
küçük ve orta ölçekli iflletmeler veya sektör standartlar›n› yay›m-
lamas› halinde bu iflletmeler, bu standartlar› uygulamak zorun-
dad›r. 

fiu anda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, KOB‹’leri ko-
nu alan uygulamalar›n Türk hukuk sistemine yans›t›lmas› için
gereken çal›flmalar›n› da aç›klam›fl de¤ildir.

Eskiden beri tacir olan küçük ve orta ölçekli iflletmeler de bi-
lançolar›n› bu ba¤lamda belirlenecek ilkelere göre düzeltmek
zorundad›rlar.

Yap›lmas› öngörülen bu düzenleme ile Yeni Türk Ticaret Ya-
sa Tasar›s›n›n yasalaflmas› halinde ülkemizde kay›t düzenine
belli bir disiplin getirilmesi ve uluslararas› nitelikte kabullenilebi-
lir mali tablolar›n üretilmesine ortam haz›rlanmas› planlanmakta-
d›r.

Tasar›n›n 15. maddesinde esnaf tan›m›n›n yap›ld›¤› görül-
mektedir. Ancak 11. maddeye yap›lan atf›n metinden ç›kar›lma-
s› ve elde edilen gelirin tutar›n›n yasada aç›kça belirlenmesi ya-
rarl› olacakt›r. 

Tasar›da “Tek paysahipli anonim flirketler ile tek ortakl› limi-
ted flirketler” bafll›¤› alt›nda 24. maddede “......bir anonim flirke-
tin tek pay sahibi ve bir limited flirketin tek orta¤›.....yasan›n yü-
rürlü¤e girmesinden itibaren onbefl gün içinde bu s›fat›n›, ad›n›,
adresini, vatandafll›¤›n›, anonim flirketlerde yönetim kuruluna, li-
mited flirketlerde müdüre veya müdürlere noter arac›l›¤›yla bildi-
rir. Bildirimin muhataplar›, tebli¤den itibaren yedi gün içinde,
TTK’nun 338 ve 574. maddelerinde öngörülen hususlar› tescil
ve ilan ettirirler, aksi halde an›lan maddelerde öngörülen hukuki
sonuçlar do¤ar.” Hükmü yer almaktad›r. 

Mevcut TTK’ da bir anonim flirketin kurulmas› için, en az befl
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gerçek ya da tüzel kifli aran›rken tasar›da bu hüküm yerini tek ki-
fliyle de kurulabilen anonim flirkete b›rakm›flt›r. Asgari kurucu
say›s› belirlenmeyerek tek pay sahibi bulunan anonim flirket. ku-
rulmas›na, çal›flmas›na ve tek pay sahibi ile devam etmesine
olanak tan›nm›flt›r. Böylece AB üyesi devletlerin hukuklar› ile
tam uyum sa¤lanm›flt›r. Özgürlükçü bir yap› oluflturulmaya çal›-
fl›lm›flt›r. Ancak bu de¤ifliklik uygulamaya neler getirecek yada
götürecek bu da zamanla anlafl›lacakt›r.

Tasar›da “Paysahiplerinin ve limited flirket ortaklar›n›n flirke-
te borçlanma yasa¤›” bafll›¤› alt›nda 25.madde ile yürürlü¤e gi-
recek TTK’nun 358.maddesine ayk›r› flekilde anonim veya limi-
ted flirkete borçlu olan pay sahipleri veya ortaklar borçlar›n›, ya-
san›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren üç y›l içinde nakdi öde-
me yapmak suretiyle tamamen tasfiye etmek zorundad›r. Tasfi-
ye gerçekleflmemiflse TTK’nun 562/5 hükmü uygulan›r. Tasfiye
süresinin geçmesinden sonra, flirketin alacakl›lar›, alacaklar›
için, flirkete borçlu olan paysahibini veya limited flirket orta¤›n›
takip edebilir. Hükmü yer almaktad›r. Hükmün bafll›¤›nda sade-
ce limited flirket yer almakta ise de, madde içeri¤inde TTK
358.maddesine atfen “....anonim veya limited flirkete borçlu olan
pay sahipleri...” ifadesi yer almaktad›r. Maddenin devam›nda (3)
no’lu bentte ise yine “....flirkete borçlu olan pay sahipleri veya li-
mited flirket orta¤›n› takip edebilir.” ‹fadesinde “anonim” kelime-
sine yer verilmemifl olmas› önemli bir eksiklik olup uygulamada
sorun oluflturabilir. Madde bafll›¤› ile metnine “anonim” kelimesi
mutlak eklenmelidir. 

Tasar›da Yönetim Kurulu bafll›¤› alt›nda 26.madde ile “ TTK’-
nun yürürlü¤e girdi¤i tarihte görevde bulunan anonim flirket yö-
netim kurullar› ile limited flirket müdürleri, görevden al›nmalar›
veya yönetim kurulu üyeli¤inin baflka bir sebeple boflalmas› ha-
li hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. An-
cak, tüzel kiflinin temsilcisi olarak üye seçilmifl bulunan gerçek
kiflinin, TTK’nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren üç ay içinde
istifa etmesi, onun yerine tüzel kiflinin ya da baflkas›n›n seçilme-
si gerekir. Tüm ortaklar›n hep birlikte müdür s›fat›yla flirket iflle-
rini idare ve flirketi temsil etti¤i limited flirketlerde de ayn› üç ay-
l›k süre içinde TTK’nun 623. maddesi hükmünün gere¤i yerine
getirilir. Anonim flirketlerde TTK’ nun 359. maddesindeki flartla-
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r› tafl›yan yönetim kurulu üyelerinin seçimi flartt›r. Görevdeki yö-
netim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek
üyelerin, an›lan 359.maddedeki flartlar› tafl›malar› zorunludur.
Üyelerin görev süreleri farkl› tarihlerde sona eriyorsa, ö¤renime
iliflkin flart flirkete en uygun gelen üyelerin görevleri sona erdi-
¤inde yerine getirilir.” Bu hüküm ve uygulama tüm ülke geneline
yayg›n olan aile flirketlerine bir di¤er anlat›mla küçük ve orta öl-
çekli iflletmelerin yönetimlerinde sorunlar yaratacakt›r. Bu tür so-
runlar›n asgari yaflanmas›nda bu yasa hükmünün TTK’nun yü-
rürlük tarihinden itibaren üç y›l sonra uygulanmas› daha do¤ru
olacakt›r. 

Denetleme bafll›¤› alt›nda, tasar›n›n 27. maddesi, uyar›nca
TTK’nun yürürlü¤e girmesi ile birlikte 400.maddesi uyar›nca;
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüfl komantid flirket-
lerin yeni organ› taraf›ndan denetçinin 31.01.2009 tarihine kadar
seçilmesi gerekmektedir. Buna göre halen yürürlükte bulunan
Türk Ticaret Yasas›’na göre görev yapan denetçilerin bu görev-
leri 31.12.2008 tarihinde veya özel hesap dönemi dolay›s›yla
daha sonraki bir tarihte sona erecektir. Bu ba¤lamda da
31.12.2008 tarihinde veya özel hesap dönemi dolay›s›yla daha
sonraki bir tarihte sona erecek olan dönem bilançosunu yeni ya-
sa hükümlerine göre seçilmifl bulunan denetçilerin denetlemesi
gerekecektir.

Yürürlü¤e girecek TTK’nun 351. maddesi ile 400. maddesi
aras›ndaki çeliflki giderilmelidir. ‹fllem denetçisi raporunu, küçük
ölçekli ve halka aç›k olmayan anonim flirketlerde en az iki ye-
minli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir dü-
zenlemeye yetkili olduklar› halde, küçük anonim flirketler en az
iki yeminli mali müflaviri veya serbest muhasebeci mali müflavi-
ri denetçi seçebileceklerdir. Burada denetçi görevinin sadece
YMM, SMM ve SM meslek mensuplar›na terk edilmesi düflünce-
sine fliddetle karfl› ç›k›lmal›d›r. Denetçi görevinin mutlaka avu-
katlar›nda yer ald›¤› biçimde yeniden düzenlenmesi zorunludur. 

TTK’nun  400. maddesinde yap›lacak de¤ifliklik ile halka aç›k
olmayan anonim flirketler veya orta ölçekli anonim flirketlerde de
en az bir avukat, bir yeminli mali müflavir veya serbest muhase-
beci mali müflavir denetçi seçilebilmelidir. 

TTK’nda denetçilerin ve ifllem denetçilerinin hukuki sorumlu-
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lu¤unu içeren 554. madde de avukatlar›n da yer alaca¤› biçim-
de yeniden düzenlenmelidir. 

Tasar›n›n, Esas sözleflme de¤iflikliklerinde toplant› ve karar
nisaplar› bafll›¤› alt›ndaki 28. maddesinde “.......TTK’nun yürür-
lü¤e girmesinden itibaren üç ay içinde anonim flirketlerde esas
sözleflmelerini, limited flirketlerde flirket sözleflmelerini de¤ifltire-
rek, an›lan kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi halde, bu
sürenin geçmesiyle TTK’nun genel kurulun toplant› ve karar ni-
saplar›na iliflkin hükümleri uygulan›r. Sadece bu üç ay içinde ya-
p›lan genel kurullarda 6762 say›l› Kanunun genel kurullar›n top-
lant› ve karar nisaplar› hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.” ‹fadesi
yer almaktad›r. Öncelikle, halen yürürlükte bulunan 6762 Say›l›
Yasa’n›n 388. maddesinde yer alan yal›n hükmü de¤ifltirmek su-
retiyle ‹sviçre yasas›ndaki uygulamayla da kar›flt›r›larak olufltu-
rulan yeni sistem uygulamada s›k›nt›lara neden olacakt›r. Bu-
nunla birlikte günümüzde say›lar› yüz bini aflan anonim flirketle-
rin, TTK’nun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan üç ay içinde genel
kurullar›n› toplayarak, esas sözleflmelerini, yüz elli bine yak›n li-
mited flirketin de flirket sözleflmelerini de¤ifltirmeleri s›ras›nda
ortaklar aras›nda ç›kar dengelerinde sorunlar ve uyuflmazl›klar
yaflanacakt›r.  Ayr›ca yasada ön görülen üç ayl›k sürede yeter-
sizdir. Yaklafl›k iki yüz elli bin flirketin bu sürede sözleflmelerini
düzenlemeleri ve tescil ettirmeleri de fiilen imkans›zd›r.

Tasar›n›n, “Oy hakk› ve oyda imtiyazl› paylar ile nama yaz›l›
paylar›n devredilmelerinin s›n›rlanmas›” bafll›¤› alt›ndaki 30.
maddesinde, yine yukar›da aç›klam›fl oldu¤umuz üzere, halen
yurdumuzda yaklafl›k iki yüz elli bin anonim ve limited flirketin
anasözleflmelerinin oy hakk›na iliflkin düzenlemeleri ve ortaklar
aras›nda mevcut ç›kar dengeleri alt üst olacakt›r. Bozulacak
dengeleri geçici hükümlerle ve bu maddede oldu¤u üzere uygu-
lama yasas› hükümleriyle de koruyabilmek imkans›zd›r.

Tasar›da Münfesih olan veya say›lan ya da sona ermifl bulun-
mas›na ra¤men tasfiye edilmemifl anonim ve limited flirketlerin
tasfiyesi bafll›¤› alt›nda 31. madde ile düzenlenen kapsaml› hük-
mün 1 no’lu f›kras›nda “...Söz konusu flirketlerin nas›l belirlene-
ceklerine iliflkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca
yay›mlanacak tebli¤ ile düzenlenir...” Keza yine ayn› madde için-
de 4 no’lu f›krada “...ihtar›n içeri¤i ve tebli¤ usulü birinci f›krada
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öngörülen tebli¤le belirlenir.” Keza yine 7 no’lu f›krada da
“.....Tasfiye memuru atanmas›na iliflkin usul ve esaslar birinci
f›krada belirtilen tebli¤le belirlenir.” Hükümlerine yer verilmifltir.
Yasayla düzenlenmesi zorunlu olan konularda, yasama yetkisi-
nin idare taraf›ndan düzenlenecek tebli¤e dayand›r›larak yetki-
nin idareye devredilmifl olmas› da anayasan›n kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesiyle ba¤daflmamaktad›r. 

Tasar›da, Tafl›ma sözleflmesi bafll›¤› alt›nda 32.maddede
6762 Say›l› Yasa’n›n yürürlükte oldu¤u dönemde yap›lm›fl olan
sözleflmelerde, tafl›ma senedine iliflkin hükümler de dahil, an›-
lan kanuna tabi olunaca¤›, ancak TTK’nun yürürlü¤e girmesin-
den sonra gerçekleflen, tafl›ma hukukuna özgü, ziya, hasar ve
gecikmelerden dolay›, sorumluluk halleri ile tafl›y›c›n›n sorumlu-
luk s›n›rlar› hakk›nda, sözleflme tarihi daha önce yap›lm›fl olsa
da TTK’nun hükümlerinin uygulanaca¤› saptanm›flt›r.

Tasar›da “Deniz Ticareti” bafll›¤› alt›nda 33. maddesinin, ön-
celikle madde bafll›¤› hatal›d›r. Çünkü madde “Türk Bayra¤›
Çekme Hakk›n›n ve De¤iflikliklerin Tescili” bafll›¤›n› tafl›makta-
d›r. Buna ba¤l› olarak Türk bayra¤› çekme hakk›n›n gemi sicili-
ne tescil edilece¤i görünümü yarat›lm›flt›r. Hâlbuki TTK’nun 940.
maddesi uyar›nca her Türk gemisi Türk bayra¤› çeker. Kendile-
rine verilen gemi tasdiknamesi ise sadece bu hakk›n ispat›na
hizmet eder (m. 943). Dolay›s›yla tescil edilen hak de¤ildir. 

Maddenin esas› aç›s›ndan ise getirilen iki ayl›k sürenin bir an-
lam› bulunmamaktad›r. TTK’nda yer alan 972. maddede onbefl
günlük bir süre öngörülmüfltür. Bu maddeye ra¤men iki ayl›k bir
süre getirilmifl ve an›lan 33. maddenin gerekçesinde de bu sü-
renin özellikle Türk bayra¤›n› çekme koflullar›nda yap›lan de¤i-
fliklik ile önceden çekme hakk›na sahip olmay›p, Tasar›n›n ka-
nunlaflmas› ile Türk bayra¤› çekme hakk› kazanacak olan tesci-
li zorunlu gemiler için bir süre belirlemek amac›yla getirildi¤i sa-
vunulmufltur. Tasar›da ad› geçen Türk Gemi Sicili ile yeni kuru-
lan bir sicilin de¤il, aksine mevcut ve halen ifllerli¤i bulunan ge-
mi sicilinin anlafl›lmas› gerekir. 

Tasar›n›n 34.maddesinde; TTK’nun 931. maddesine göre ge-
mi, “tahsis edildi¤i gaye, suda hareket etmesini gerektiren, yüz-
me kabiliyetini haiz pek de küçük olmayan her araç” olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Öncelikle 34. madde de gereksiz bir ifade ve bu-
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nun yan›nda bir ifade bozuklu¤u bulunmaktad›r. Maddede yer
alan “Türk Ticaret Kanunuyla gemi olma vasf›n› kazanan” ibare-
si yer ald›ktan sonra “suda yüzme özelli¤i bulunan” ifadelerinin
de eklenmesi gereksizdir. Zaten bu flart TTK’nda yer almaktad›r.
Ayr›ca madde bafll›¤› ile metin uyum göstermemektedir. Bafll›k-
ta gemi vasf› kazanmadan bahsedilmifl, metinde ise gemi olma
vasf›n› kazanma ifadesi kullan›lm›flt›r. Yine madde ile getirilen
iki ayl›k sürenin TTK’nun 972. maddesi karfl›s›nda bir anlam› bu-
lunmamaktad›r. 

Tasar›da 35. maddeye göre e¤er 6762 say›l› TTK’na göre sa-
dece sözleflme ile gemi mülkiyeti iktisap edilmifl ise, iktisap eden
TTK’nun yürürlü¤e girmesinden itibaren bir ay içerisinde kendi-
sini gemi maliki olarak sicile tescil ettirmekle yükümlüdür. Ayn›
durum gemi pay› için de geçerlidir. Tasar›n›n bu maddesini an-
lamak güçtür. Madde gerekçesinde 6762 say›l› Kanun dönemin-
de sadece anlaflma ile mülkiyet hakk› kazanan gemi maliklerinin
bu haklar›n›n alenilefltirilmesi için böyle bir imkân getirildi¤i sa-
vunulmaktad›r. TTK’na göre (m. 1001) art›k bir gemi üzerinde
mülkiyet hakk› anlaflma ve zilyetli¤in devri yoluyla geçecektir.
Mülkiyet hakk›n› sadece anlaflma ile kazananlar bak›m›ndan ge-
mi siciline malik olarak kay›t sadece bildirici bir nitelik tafl›r. Bu
kay›t ile de üçüncü flah›slar›n gemi siciline güvenerek ifllem yap-
malar› neticesi geminin mülkiyetini iktisap etmeleri önlenmifl
olur. Ancak an›lan madde gerekçesinde her ne kadar sicile tes-
cilin gemi maliklerine bir imkân olarak sunulmas›ndan bahsedil-
mifl olmas›na ra¤men TTK’nda yükümlülük olarak düzenlenmifl
olmas› son derece yanl›flt›r. Mülkiyetini gemi siciline kaydettir-
mekten imtina eden gemi maliki, hukukî bir risk alm›fl olur ve si-
cile güvenerek sicile kay›tl› önceki malikten iyi niyetle mülkiyeti
iktisap etmifl olan üçüncü kiflilerin hakk›na sayg› duymak zorun-
da kal›r. Bu itibarla, bir ayl›k zorunlu sürenin getirilmesi yanl›flt›r.
Ayr›ca madde gemi ve gemi paylar› bak›m›ndan düzenlenmifltir.
Yap› halindeki bir gemi veya yap› pay› söz konusu oldu¤unda
hukukî durumun ne olaca¤› belirsizdir. 

Tasar›da 36. madde metni aç›k de¤ildir. Metinde gemi ipote-
¤i alacakl›s›na kendinden önce gelen veya ayn› derecede bulu-
nan di¤er bir gemi ipote¤inin düflmesi halinde bunun terkinini ta-
lep hakk› tan›nm›flt›r. Ancak ayn› derecedeki bir gemi ipote¤inin
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terkinini talep hakk› sonuçta talep edenin menfaatine olabilir.
Ama ön s›ralardaki bir ipotek kayd›n›n terkini, di¤er ipote¤in üst
dereceye yükselmesi anlam›na gelmez. Çünkü Türk rehin huku-
kunda sabit dereceler sistemi uygulanmaktad›r. Boflalan üst de-
receye yükselme ise ancak belirli flartlar alt›nda ve istisna-
i olarak mümkündür. Sonuç olarak maddede ipotek hakk› sahi-
bine kendisinden önce gelen ipote¤in düflmesi durumda terkini
talep hakk› verilmesi gereksizdir. 

Tasar›da 37. madde ‹sviçre hukukunda yap›lan de¤ifliklik se-
bebiyle düzenlenmifltir. Sadece kavramlar›n birlefltirilmesinden
ibarettir. 

Tasar›da 38. madde metni gayet aç›kt›r. Türk Ticaret Kanunu
Tasar›s›n›n müflterek avaryaya dair hükümlerinin ancak yürürlü-
¤e girme tarihinden sonra yola ç›kan gemiler için uygulanaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r. 

Tasar›n›n 39.maddesinde 6762 say›l› TTK’nda gemi alacak-
lar› 1235. maddede say›lm›flt›r. TTK’nda ise 1320. maddede dü-
zenlenmifltir. Tasar›daki gemi alacakl›s› tan›m› günümüz deniz
ticaretine daha uygun hale getirilmifl, yeni gemi alaca¤› say›la-
cak alacaklar belirlenmifl, baz› alacaklar ise ç›kar›lm›flt›r (örn:
geminin cebri icra yoluyla sat›fl› durumunda cebri icra masrafla-
r›ndan say›lmayan bekçilik ücreti). ‹flte bu sebeple bu alacakla-
r›n durumu madde ile netlefltirilerek, alacaklar›n yeni Kanun dö-
neminde dahi 6762 say›l› Kanuna tâbi olacaklar› düzenlenmifltir. 

Tasar›da 40. madde uygulanma süreleri ile ilgilidir. Ancak
madde bafll›¤› 1976 ve 1992 tarihli sözleflmeler bafll›¤› tafl›sa da
madde metninde özellikle deniz cebri icra hukukuna dair baz›
maddelerin (m. 1328-1349) uygulanma tarihi belirlenmifltir.

Tasar›n›n 41.maddesi anlafl›lamaz bir flekilde TTK hükümle-
rinin, TTK hükümlerinin yürürlü¤e girmesinden önce geminin pa-
raya çevrilmesi yoluyla yap›lan icra takiplerinde takibin kesinlefl-
mifl olmas› flart›yla, yap› halindeki gemiler için ise üzerine kesin
haciz konmufl olmas› durumunda uygulanmaya devam edilece-
¤ini düzenlenmifltir. 

Örne¤in maddeye göre, TTK’nun yürürlü¤e girmesinden ev-
vel yap›lan bir geminin paraya çevrilmesi yoluyla takipte e¤er ta-
kip kesinleflmifl ise art›k tümüyle 6762 say›l› Kanun uygulana-
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cakt›r. Yap›n›n paraya çevrilmesinde ise takip kesinleflmifl olsa
bile yeni Kanun uygulanacakt›r. 

Tasar›n›n 44. maddesinde, ‹cra ve ‹flas Kanununun 23. mad-
desinin ve ba¤lant›l› olarak di¤er maddelerinin de¤ifltirilmesi
amaçlanm›flt›r. Yap›lan de¤ifliklik ile ‹cra ve ‹flas Kanunu bak›-
m›ndan tüm gemilere tafl›n›rlara iliflkin hükümlerin tatbik edilece-
¤i düzenlenmifltir. Ancak, maddenin tüm gemiler ve yap› halin-
deki gemiler fleklinde düzenlenmesi daha do¤ru olacakt›r. Ayr›-
ca, gemi pay› veya yap› pay› ihtimallerinin de göz önüne al›nma-
s› gerekmektedir. 

Sayg›lar›m›zla.
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‹cra müdürünün, ‹‹K. mad. 168/I’deki koflullar›n1 gerçekleflti-
¤ini görerek, “takip talebi”ni2 kabul etmesinden sonra bu “takip
talebi” do¤rultusunda3 borçluya gönderece¤i “ödeme emri” (ör-
nek: 10)’a flunlar yaz›l›r (‹‹K. mad. 168/I-1-6).

II-- 11-- TTaakkiipp ttaalleebbiinnddeekkii kkaayy››ttllaarr44 ((‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116688//II--11))

Alacakl›n›n “takip talebi” üzerine, borçluya gönderilecek 163
örnek ödeme emrinin, takip talebindeki kay›tlar› içermesi gere-
kir. Takip talebindeki kay›tlar› içermeyen yani takip talebine uy-
gun düzenlenmemifl ödeme emrinin -borçlunun flikayeti üzerine-
icra mahkemesince “iptaline” karar verilir.

Uygulamada özellikle, yabanc› para olaca¤›na dayanan ta-
kiplerde, takip konusu yabanc› para alaca¤›n›n, takip tarihindeki
Türk paras› karfl›l›¤› -”harca esas de¤er” olarak- “takip tale-
bi”nde gösterilirken, ayni hususun “ödeme emri”nde de belirtil-
mesi çok kez unutulmaktad›r. YYüükksseekk mmaahhkkeemmee, bu konuyla il-
gili içtihatlar›nda;

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu
ile Takiplerde Ödeme Emrinin İçeriği
(İİK. mad. 168/I-1-6)

n TTaalliihh UUYYAARR**

*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
1) Bknz: UYAR, T. ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, C:9, 2007, s:13753 vd. 
2) Bknz: UYAR, T. age. C:8, 2007, s:13413 vd.
3) Bknz: 12. HD. 3.10.2003 T. 14734/19135 1.7.2003 T. 11886/15732; 18.6.2002 T.
11882/13079, 26.10.1999 T. 11987/12976 - 4.5.2000 T. 7075/7252 - 17.2.1998 T.
1312/1532 
4) Bknz: UYAR, T. age. C:8, s:13413 vd.
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√ “Takip talebinde takip konusu yabanc› para alaca¤›n›n Türk
paras› karfl›l›¤›n›n -‘harca esas de¤er’ olarak- gösterilmifl olma-
s›na ra¤men, borçluya gönderilen ’10 örnek no’lu ödeme em-
ri’nde bu gereklili¤e uyulmam›fl olmas›n›n, ‘ödeme emrinin ipta-
line’ neden olaca¤›n›”5

√ “‘Takip talebi’nde, takip konusu yabanc› para alaca¤›n›n
Türk paras› karfl›l›¤›n›n gösterilmifl olmas›na ra¤men ‘ödeme
emri’nde ayn› hususun yerine getirilmemifl olmas› halinde ‘taki-
bin iptaline’ de¤il ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gere-
kece¤ini”6

√ “‘Takip talebi’ ile ‘ödeme emri’nde, takip konusu yabanc›
para alaca¤›n›n ‘harca esas de¤er’ olarak Türk paras› karfl›l›¤›-
n›n gösterilmifl olmas› halinde, ‹‹K’nun 58 ve 60. maddelerinde-
ki zorunlulu¤un yerine getirilmifl olaca¤›n›”7

√ “Takip konusu yabanc› para alaca¤›n›n harca esas de¤eri-
nin ‘takip talebi’ ile ‘icra dosyas›ndaki ödeme emri nüshas›’nda
gösterilmifl olmas›na ra¤men ‘borçluya gönderilen ödeme emri
nüshas›’nda gösterilmemifl olmas› halinde ‘ödeme emrinin ipta-
line’ karar verilmesi gerekece¤ini”8

√ “‘Takip talebi’nde ve ‘ödeme emri’nde, takip konusu yaban-
c› para alaca¤›n›n Türk liras› karfl›l›¤›n›n gösterilmemifl olmas›-
n›n, Devletin hükümranl›k haklar›na ve kamu düzenine ayk›r›l›k
teflkil edece¤ini, bu nedenle icra mahkemesine her zaman -sü-
resiz flikayet yolu ile- ileri sürülebilece¤i gibi; icra mahkemesin-
ce de do¤rudan do¤ruya gözetilece¤ini”9

√ “‘Takip talebi’ ile ‘ödeme emri’nde, takip konusu yabanc›
para alaca¤›n›n Türk liras› karfl›l›¤›n›n gösterilmemifl olmas› ha-
linde ‘takibin iptaline’ karar verilmesi gerekece¤ini”10

5) Bknz: 12. HD. 20.10.2006 T. 16307/19775; 8.6.2006 T. 9391/12296; 13.3.2006 T.
2292/5129 vb. 
6) Bknz: 12. HD. 15.4.2004 T. 4884/9724; 17.10.2002 T. 19559/21114; 17.5.2002 T.
8927/10350 
7) Bknz: 12. HD. 6.4.2004 T. 3711/8330; 28.5.2001 T. 8443/9453; 14.5.2001 T.
6973/8466 
8) Bknz: 12. HD. 12.3.2004 T. 772/5655 
9) Bknz: 12. HD. 19.2.2004 T. 25811/3320; 24.6.2003 T. 12617/14998; 18.2.2003 T.
28849/2705 
10) Bknz: 12. HD. 9.9.2002 T. 15764/13805; 4.11.1999 T. 12513/13432 
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√”Yabanc› para alaca¤›na dayal› takiplerde icra mahkeme-
since verilen kararda yabanc› para alaca¤›n›n hangi kur üzerin-
den -efektif al›fl, efektif sat›fl gibi- Türk paras›na çevrilerek borç-
luya ödeme emri gönderilmesi gerekece¤inin aç›kça belirtilmesi
gerekece¤ini”11

√”Takip konusu yabanc› para alaca¤›n›n Türk paras› karfl›l›-
¤›n›n ‘ödeme emri’nde gösterilmemifl olmas› halinde, ‘ödeme
emrinin iptali’ yerine, ‘ödeme emrinde düzeltme yap›lmas›na’ ka-
rar verilemeyece¤ini”12

belirtmifltir...

22-- BBoorrccuunn vvee ttaakkiipp mmaassrraaffllaarr››nn››nn oonn ggüünn iiççiinnddee ööddeennmmeessii iihh--
ttaarr›› (‹‹K. mad. 168/I-2).

Kambiyo senetlerine iliflkin özel haciz yolu ile takipte ödeme
süresi on gün olarak kabul edilmifltir.13 Halbuki an›msanaca¤› gi-
bi, “genel haciz yolu ile takipte” (‹‹K. mad. 60/2) bu süre yedi gün
idi.14 Bu takip fleklinde, “ödeme süresi”nin on gün olarak kabul
edilmesinin nedeni, Hükümet Tasar›s›na ait gerekçede15 aç›k-
land›¤› gibi; borçluya 5 gün içinde “borca itiraz”›n› icra mahke-
mesine bildirildikten sonra, geriye kalan süre içinde de icra mah-
kemesinden “takibin geçici olarak (muvakkaten) durdurulmas›-
na” dair bir karar getirip, aleyhindeki icra takibini durdurabilme
imkan›n› vermektedir...

33-- TTaakkiipp kkoonnuussuu yyaapp››llaann sseenneett,, kkaammbbiiyyoo sseenneeddii nniitteellii¤¤iinnddee
ddee¤¤iillssee,, bbeeflfl ggüünnddee iiccrraa mmaahhkkeemmeessiinnee flfliikkaayyeett eettmmeessii ggeerree¤¤ii
(‹‹K. mad. 168/3).

Kambiyo senetlerine iliflkin haciz yolu ile takip sadece “kam-
biyo senetleri” (poliçe, bono, çek) için kabul edilmifl oldu¤undan
öncelikle takip talebi üzerine icra müdürünün, “senedin kambiyo
senedi olup olmad›¤›n› incelemesi gerekirse de (‹‹K. mad.
168/I), borçluya da, kendisine tebli¤ edilen ödeme emri üzerine
ayn› hususu inceleme ve senet edilen ödeme emri üzerine ayn›
hususu inceleme ve senet “kambiyo senedi” niteli¤ini tafl›m›yor-

TAL‹H UYAR

11) Bknz: 12. HD. 8.2.2002 T. 1512/2786 
12) Bknz: 12. HD. 7.2.2002 T. 1594/2436 
13) Bknz: 12. HD. 21.3.2006 T. 3118/5803 - 2.4.1981 T. 1720/3309 
14) Bknz: UYAR, T. age. C:3, 2006, s:13752
15) Bknz: 538 s. Kanuna ait Hükümet Tasar›s› Gerekçesi “Bu eser, s: 13752”
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sa befl gün içinde icra mahkemesine flikayette bulunma hakk›
tan›nm›flt›r.

Takibin bir an önce sonuçlanmas› için, flikayet süresi befl gü-
ne indirilmifltir.

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee bu konu ile ilgili olarak;

√ “‹‹K’nun 19/III gere¤ince;bu müddetin sonuncu gününün
resmi tatil gününe rastlamas› halinde, müddetin tatili takip eden
günde bitece¤ini”16

√ “Takip dayana¤› senedin ‘kambiyo senedi niteli¤ini tafl›ma-
mas›’ nedeniyle yap›lacak flikayetin, ödeme emrinin tebli¤inden
itibaren 5 gün içinde -takibin yap›ld›¤› icra dairesinin ba¤l› oldu-
¤u- icra mahkemesine bildirilmesi gerekece¤ini”17

√ “‘Harca tabi davalarda, dava harc›n ödendi¤i tarihte aç›lm›fl
say›laca¤›’ndan, borçlunun itiraz (flikayet) süresi olan 5 gün geç-
meden harc›n› yat›rarak icra mahkemesine baflvurmufl olmas›
gerekti¤ini”18

√ “Borçluya birden fazla kez ödeme emri tebli¤ edilmifl olma-
s› halinde, itiraz (flikayet) süresinin, ‘ilk tebli¤ tarihi’nden de¤il,
‘son tebli¤ tarihi’nden itibaren ifllemeye bafllayaca¤›n›”19

√ “Borçluya daha önce gönderilmifl olan ödeme emrinin, icra
mahkemesince iptal edilmesinden sonra gönderilen yeni ödeme
emri üzerine, borçlunun itiraz (flikayet) süresinin yeniden iflleme-
ye bafllayaca¤›n›”20

√ “‘Ödeme emri tebligat›n›n usulsüz oldu¤u’na iliflkin flikaye-
tin 7 günlük süre içinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekece-
¤ini”21

√ “Borçlunun ödeme emrine itiraz (flikayet) dilekçesinde, ay-
r›ca ‘tebligat›n usulsüzlü¤ünü’ de ileri sürmüfl olmas› halinde, ic-

16) Bknz: 12. HD. 5.3.2007 T. 1402/3879; 15.12.2006 T. 21341/23934; 17.11.2006 T.
18400/21498 vb. 
17) Bknz: 12. HD. 20.2.2007 T. 173/2729; 1.3.2006 T. 1633/3959; 13.11.2005 T.
22507/26129 vb. 
18) Bknz: 12. HD. 14.12.2006 T. 20054/23769; 4.7.2006 T. 11802/14634; 8.11.2005 T.
17525/21412 vb. 
19) Bknz: 12. HD. 14.11.2006 T. 18052/21143; 13.11.2006 T. 17988/21119 
20) Bknz: 12. HD. 13.10.2006 T. 15741/19190; 13.2.2006 T. 25773/2293 
21) Bknz: 12. HD. 23.2.2006 T. 25603/3437; 4.10.2005 T. 15198/18866 
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ra mahkemesinin, öncelikle, tebligat›n usulüne uygun olarak ya-
p›lm›fl olup olmad›¤›n› -dolay›s›yla; itiraz›n (flikayetin) süresinde
olup olmad›¤›n›- araflt›rmas› gerekece¤ini”22

√ “Borçlunun eflinin, haciz s›ras›nda haz›r bulunmas›n›n ve
borçlu vekilinin, icra dosyas›na vekaletname ibraz etmifl olmas›-
n›n, ödeme emrinin borçlu taraf›ndan ö¤renilmifl olmas› sonucu-
nu do¤urmayaca¤›n›”23

√ “Borçlunun, itiraz süresinin 5. günü saat 16.50’de adliye
veznesine baflvurdu¤u, ancak, ‘veznenin kapal› oldu¤u’ndan ba-
hisle, harc›n ertesi günü yat›r›laca¤›n›n (al›naca¤›n›n) belirlen-
mifl olmas› halinde, -fiili imkans›zl›k nedeniyle harc›n süresinde
yat›r›lamad›¤› dikkate al›narak- itiraz›n süresinde yap›ld›¤›n›n
kabulü gerekece¤ini”24

√ “ ‘Evinde haciz yap›ld›¤›n›’ Cumhuriyet Savc›l›¤›na verdi¤i
dilekçede aç›klam›fl olan borçlunun en geç bu tarihte hakk›nda
yap›lan takipten haberdar olmufl say›laca¤›n›”25

√ “‹‹K. 168/3 uyar›nca, borçlunun ‘ödeme emrinin tebli¤inden
itibaren 5 gün içinde’ icra mahkemesine flikayette bulunmas› ge-
rekece¤ini”26

√ “Hakk›nda 2 ay süre ile icra mahkemesince konkordato
müddeti verilmifl olan borçlunun, süresiz flikayet yoluyla aleyhi-
ne bafllat›lan takibin iptalini talep edebilece¤ini”27

√ “‹cra mahkemesince -borçlunun, ‘tebligat›n usulsüz yap›ld›-
¤›na iliflkin flikayeti bulunmad›kça’- do¤rudan do¤ruya tebligat›n
usulsüzlü¤ünün dikkate al›namayaca¤›n›”28

√ “Ödeme emri ‘kendisine bizzat tebli¤ edilmifl’ gözüken borç-
lunun, daha sonra ‘takibi haricen ö¤rendi¤ini’ iddia ederek, teb-
li¤ tarihinin düzeltilmesini icra mahkemesinden isteyebilece¤i
(bunu istemekte hukuki yarar›n›n bulunaca¤›), bu durumda, icra

TAL‹H UYAR

22) Bknz: 12. HD. 10.5.2005 T. 7253/10199; 5.7.2004 T. 13800/17788; 1.7.2004 T.
13983/17365 
23) Bknz: 12. HD. 26.4.2005 T. 6148/8993 
24) Bknz: 12. HD. 20.9.2004 T. 15310/19642 
25) Bknz: 12. HD. 7.7.2004 T. 12777/17894 
26) Bknz: 12. HD. 22.6.2004 T. 12618/16462 
27) Bknz: 12. HD. 29.4.2004 T. 6525/10586 
28) Bknz: 12.  HD. 27.2.2004 T. 26847/4368; 23.10.2003 T. 16591/20721; 20.2.2003 T.
111/2870 
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mahkemesince, öncelikle ödeme emri tebli¤ine iliflkin tebligat
zarf›ndaki imzan›n borçluya ait olup olmad›¤›n›n usulen incele-
nerek, oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekece¤ini”29

√ “Usulsüz tebligat halinde -Teb. K.’nun 32. maddesi uyar›n-
ca- ‘borçlunun beyan etti¤i ö¤renme tarihinin, ödeme emrinin
tebli¤i tarihi’ olarak kabul edilerek bu tarihe göre borçlunun icra
mahkemesine yapt›¤› itiraz›n (baflvurunun) ‘5 günlük yasal süre-
de olup olmad›¤›’n›n incelenerek sonucuna göre karar verilmesi
gerekece¤ini”30

√ “‹‹K’nun 4. maddesi gere¤ince; icra dairelerinin ifllemlerine
karfl› yap›lacak itirazlar› ve flikayetleri inceleme yetkisinin, icra
dairesinin ba¤l› oldu¤u (bulundu¤u yerdeki) icra mahkemesine
ait oldu¤unu”31

√ “Harc›n, itiraz (flikayet) süresi içinde ‘vezneye yat›r›lmak
üzere’ emanete al›nd›¤›n›n itiraz (flikayet) dilekçesi arkas›ndaki
flerhten anlafl›lmas› halinde, itiraz›n (flikayetin) süresinde yap›l-
m›fl say›laca¤›n›”32

√ “Tebligat parças›ndaki kayd›n -örne¤in; tebligat yap›lan ki-
flinin, muhatab›n iflçisi, aile fertlerinden birisi olup olmad›¤›n›n-
icra mahkemesinde her türlü delil ile ispat edilebilece¤ini”33

√ “‘Örnek 10 ödeme emri’ kendisine usulsüz olarak tebli¤
edilmifl olan borçlunun, usulsüz tebli¤ ifllemini ö¤rendikten son-
ra, bu tebli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren 7 gün içinde flikayet yo-
lu ile, tebligat›n usulsüzlü¤ünü -takibin yap›ld›¤› icra dairesinin
ba¤l› oldu¤u- icra mahkemesine baflvurarak, ‘tebli¤ tarihinin -
ödeme emrini ö¤rendi¤i tarih olarak- düzeltilmesini’ istemesi ge-
rekece¤ini”34

√ “Borçlunun ödeme emrinden, evinde uygulanan ihtiyati ha-
ciz tarihinde haberdar olmufl say›lmayaca¤›, ödeme emrine iti-
raz (flikayet) süresinin kendisine ödeme emrinin tebli¤i ile baflla-
yaca¤›n›”35

29) Bknz: 12. HD. 23.2.2004 T. 20791/3606 
30) Bknz: 12. HD. 21.10.2003 T. 16535/20535 
31) Bknz: 12. HD. 2.4.2002 T. 5780/6725 
32) Bknz: 12. HD. 1.2.2002 T. 524/2009 
33) Bknz: 12. HD. 11.5.2001 T. 7353/8323; 24.4.2001 T. 6150/6920 
34) Bknz: 12. HD. 30.3.2001 T. 4557/5510
35) Bknz: 12. HD. 26.2.2001 T. 2817/3636 
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belirtmifltir...

44-- BBoorrççlluunnuunn,, ttaakkiipp kkoonnuussuu kkaammbbiiyyoo sseenneeddii aalltt››nnddaakkii iimmzzaa
kkeennddiissiinnee aaiitt ddee¤¤iillssee,, bbeeflfl ggüünn iiççiinnddee,, aaçç››kkççaa bbiirr ddiilleekkççee iillee iiccrraa
mmaahhkkeemmeessiinnee bbiillddiirrmmeessii,,aakkssii ttaakkttiirrddee kkaammbbiiyyoo sseenneeddiinnddeekkii iimm--
zzaann››nn bbuu ffaass››ll ggeerree¤¤iinnccee yyaapp››llaaccaakk iiccrraa ttaakkiibbiinnddee kkeennddiissiinnee aaiitt
ssaayy››llaaccaa¤¤›› vvee iimmzzaass››nn›› hhaakkss››zz yyeerree iinnkkaarr eeddeerrssee;; ssöözzüü eeddiilleenn ssee--
nneeddee ddaayyaannaann ttaakkiipp kkoonnuussuu aallaaccaa¤¤››nn yyüüzzddee oonnuu oorraann››nnddaa ppaarraa
cceezzaass››nnaa mmaahhkkuumm eeddiilleeccee¤¤ii vvee iiccrraa mmaahhkkeemmeessiinnddeenn iittiirraazz››nn››nn
kkaabbuullüünnee ddaaiirr bbiirr kkaarraarr ggeettiirrmmeeddii¤¤ii ttaakkttiirrddee,, cceebbrrii iiccrraayyaa ddeevvaamm
oolluunnaaccaa¤¤›› iihhttaarr›› (‹‹K. mad. 168/I-4).

Maddenin bu -4 üncü- bendinde; kambiyo senetlerine mah-
sus haciz yolu ile yap›lan takiplerde imza inkar›nda (itiraz›nda)
bulunma flekli düzenlenmifltir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (‹‹K.
mad. 167-170 b) “imza itiraz›” (imza inkar›)’n›n nereye, nas›l ve
ne zaman yap›labilece¤i ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116688//II--44’de, bu itiraz›n sonuç-
lar› ve nas›l incelenece¤i ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 117700’de düzenlenmifltir.

II-- Borçlunun imza itiraz› (inkar›)n›n geçerli olabilmesi için
((mmaadd.. 116688//II--44));

aa-- Ödeme emrinin tebli¤inden itibaren befl gün içinde,

bb-- Aç›kça,36

cc-- Dilekçe ile,37

dd-- ‹cra mahkemesine,38

yap›lm›fl olmas› gerekir.

aa-- ‹mzaya itiraz süresi; “kambiyo senetlerine iliflkin özel haciz
yolu ile takip”lerdeki di¤er itiraz süreleri gibi, befl gün’dür. Bu sü-
re “kamu düzeni” ile ilgili olup, icra mahkemesince do¤rudan
do¤ruya gözetilir.39

Bu süre geçtikten sonra yap›lan itiraz geçersiz olur ve icra
mahkemesi, yap›lan itiraz› “süre yönünden” reddeder.40 Bu red

TAL‹H UYAR

36) Bknz: 12. HD. 3.2.1993 T. 13071/1798; 16.3.1981 T. 501/2498 
37) Bknz: 12. HD. 20.5.1993 T. 5635/9596 - 8.5.1992 T. 13562/6337 
38) Bknz: 12. HD. 8.5.1992 T. 13562/6337 - 11.3.2003 T. 2408/4931 - 2.4.2002 T.
5780/6725 
39) Bknz: 12. HD. 17.9.1999 T. 9171/10311 - 3.10.1995 T. 12346/12665 
40) Bknz: 12. HD. 22.11.1995 T. 15706/16516 
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karar› ile birlikte ayr›ca alacakl› lehine -iflin esas›na girilmedi¤i
için- yüzde k›rk tazminata hükmedilmez.41

Befl günlük itiraz süresinin son günü tatil gününe rastlamas›
halinde, itiraz›n -en geç- tatili izleyen çal›flma günü yap›lmas›
gerekir.42

‹tiraz›n süresinde yap›lm›fl say›labilmesi için, ödeme emrinin
de borçluya tebli¤ edilmifl olmas› gerekli midir? Baflka bir deyifl-
le borçlunun henüz kendisine ödeme emri tebli¤ edilmeden ya-
paca¤› itirazda süresinde -ve geçerli- bir itiraz olarak kabul edi-
lecek midir? YYüükksseekk mmaahhkkeemmee “kural olarak borçlunun itiraz
hakk› kendisine ödeme emrinin tebli¤i ile do¤arsa da, borçlunun,
kendisine ödeme emrinin tebli¤ini beklemeden -alacakl›n›n an-
laflmazl›¤› ve takibi sürdürme iradesini tafl›mas› halinde- icra
mahkemesine yapaca¤› itiraz›n (ve flikayetin) icra mahkemesin-
ce ‘süreden ret’ edilmeden incelenece¤ini”43 belirtmifltir. Baflka
bir ifade ile; e¤er borçluya hiç ödeme emri ç›kar›lmam›fl veya ç›-
kar›lan ödeme emri borçluya tebli¤ edilemeden iade edilmiflse,
borçlu bu aflamada ödeme emrine itiraz edemez. Fakat; borçlu,
kendisine gönderilen ödeme emrini almadan ödeme emrine iti-
raz etmifl ve bu itirazdan sonra ödeme emri kendisine tebli¤ edil-
miflse, borçlunun “önce” yapt›¤› itiraz geçerli olur... Ayr›ca belir-
telim ki; yüksek mahkeme daha önce “ödeme emri tebli¤ edilme-
den borçlunun itiraz hakk›n›n do¤mayaca¤›n›, takipten haberdar
oldu¤undan bahisle icra mahkemesine baflvurmas›n›n hukuki
sonuç do¤urmayaca¤›n›, bu itiraz›n incelenemeyece¤ini” 44 be-
lirtmekteydi...

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee; itiraz süresi ile ilgili olarak;

√ “Borçluya birden fazla kez ödeme emri tebli¤ edilmifl olma-
s› halinde, itiraz (flikayet) süresinin, ‘ilk tebli¤i tarihi’nden de¤il,
‘son tebli¤i tarihi’nden itibaren ifllemeye bafllayaca¤›n›”45

41) Bknz: 12. HD. 3.4.2006 T. 4512/6903; 29.11.2004 T. 20441/24668; 24.4.2004 T.
9216/13131; 17.7.2003 T. 382/2492 
42) Bknz: 12. HD. 17.2.1999 T. 1099/1500; 10.7.1996 T. 9320/9737 
43) Bknz: 12. HD. 2.11.2006 T. 16239/20258; 31.10.2006 T. 17200/19994; 16.10.2006
T. 16665/19292 vb. 
44) Bknz: 12. HD. 1.2.1999 T. 15197/433; 23.2.1998 T. 887/1898 
45) Bknz: 12. HD. 6.3.2007 T. 1462/4007; 9.6.2005 T. 8212/12345 
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√ “‹‹K’nun 19/III gere¤ince; bir müddetin sonuncu gününün
resmi tatil gününe rastlamas› halinde, müddetin tatili takip eden
günde bitece¤ini”46

√ “Harc›n, itiraz (flikayet) süresi içinde ‘vezneye yat›r›lmak
üzere’ emanete al›nd›¤›n›n itiraz (flikayet) dilekçesi arkas›ndaki
flerhten anlafl›lmas› halinde, itiraz›n (flikayetin) süresinde yap›l-
m›fl say›laca¤›n›”47

√ “‘Harca tabi davalarda, dava harc›n ödendi¤i tarihte aç›lm›fl
say›laca¤›’ndan, borçlunun itiraz (flikayet) süresi olan 5 gün geç-
meden harc›n› yat›rarak icra mahkemesine baflvurmufl olmas›
gerekti¤ini”48

√ “Borçluya daha önce gönderilmifl olan ödeme emrinin, icra
mahkemesince iptal edilmesinden sonra gönderilen yeni ödeme
emri üzerine, borçlunun itiraz (flikayet) süresinin yeniden iflleme-
ye bafllayaca¤›n›”49

√ “‘Ödeme emri tebligat›n›n usulsüz oldu¤u’na iliflkin flikaye-
tin 7 günlük süre içinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekece-
¤ini”50

√ “Borçlunun ödeme emrine itiraz (flikayet) dilekçesinde, ay-
r›ca ‘tebligat›n usulsüzlü¤ünü’de ileri sürmüfl olmas› halinde, ic-
ra mahkemesinin, öncelikle, tebligat›n usulüne uygun olarak ya-
p›lm›fl olup olmad›¤›n› -dolay›s›yla; itiraz›n (flikayetin) süresinde
olup olmad›¤›n›- araflt›rmas› gerekece¤ini”51

√ “Borçlunun eflinin, haciz s›ras›nda haz›r bulunmas›n›n ve
borçlu vekilinin, icra dosyas›na vekaletname ibraz etmifl olmas›-
n›n, ödeme emrinin borçlu taraf›ndan ö¤renilmifl olmas› sonucu-
nu do¤urmayaca¤›n›”52

√ “Borçlunun, itiraz süresinin 5. günü saat 16.50’de adliye

TAL‹H UYAR

46) Bknz: 12. HD. 5.3.2007 T. 1402/3879; 15.12.2006 T. 21341/23934; 17.11.2006 T.
18400/21498 
47) Bknz: 12. HD. 1.2.2002 T. E: 524, K: 2009
48) Bknz: 12. HD. 14.12.2006 T. 20054/23769; 4.7.2006 T. 11802/14634; 8.11.2005 T.
17525/21412 
49) Bknz: 12. HD. 13.10.2006 T. 15741/19190; 13.2.2006 T. 25773/2293 
50) Bknz: 12. HD. 23.2.2006 T. 25603/3437; 4.10.2005 T. 15198/18866 
51) Bknz: 12. HD. 10.5.2005 T. 7253/10199; 5.7.2004 T. 13800/17788; 1.7.2004 T.
13983/17365 
52) Bknz: 12. HD. 26.4.2005 T. 6148/8993 
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veznesine baflvurdu¤u, ancak, ‘veznenin kapal› oldu¤u’ndan ba-
hisle, harc›n ertesi günü yat›r›laca¤›n›n (al›naca¤›n›n) belirlen-
mifl olmas› halinde, -fiili imkans›zl›k nedeniyle harc›n süresinde
yat›r›lamad›¤› dikkate al›narak- itiraz›n süresinde yap›ld›¤›n›n
kabulü gerekece¤ini”53

√ “‘Evinde haciz yap›ld›¤›n›’ Cumhuriyet Savc›l›¤›na verdi¤i
dilekçede aç›klam›fl olan borçlunun en geç bu tarihte hakk›nda
yap›lan takipten haberdar olmufl say›laca¤›n›”54

√ “Hakk›nda 2 ay süre ile icra mahkemesince konkordato
müddeti verilmifl olan borçlunun en geç bu tarihte hakk›nda ya-
p›lan takipten haberdar olmufl say›laca¤›n›”55

√ “‹cra mahkemesince -borçlunun, ‘tebligat›n usulsüz yap›ld›-
¤›na iliflkin flikayeti bulunmad›kça’- do¤rudan do¤ruya tebligat›n
usulsüzlü¤ünün dikkate al›namayaca¤›n›”56

√ “Ödeme emri ‘kendisine bizzat tebli¤ edilmifl’ gözüken borç-
lunun, daha sonra ‘takibi haricen ö¤rendi¤ini’ iddia ederek, teb-
li¤ tarihinin düzeltilmesini icra mahkemesinden isteyebilece¤i
(bunu istemekte hukuki yarar›n›n bulunaca¤›), bu durumda, icra
mahkemesince, öncelikle ödeme emri tebli¤ine iliflkin tebligat
zarf›ndaki imzan›n borçluya ait olup olmad›¤›n›n usulen incele-
nerek, oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekece¤ini”57

√ “Usulsüz tebligat halinde -Teb. K.’nun 32. maddesi uyar›n-
ca- ‘borçlunun beyan etti¤i ö¤renme tarihinin, ödeme emrinin
tebli¤ tarihi’ olarak kabul edilerek bu tarihe göre borçlunun icra
mahkemesine yapt›¤› itiraz›n (baflvurunun) ‘5 günlük yasal süre-
de olup olmad›¤›’n›n incelenerek sonucuna göre karar verilmesi
gerekece¤ini”58

√ “‹htiyati haciz karar›n›n uygulanmas› s›ras›nda, borçlunun
ihtiyati haciz tutana¤›nda borcu kabul etmifl olmas›n›n, as›l taki-
be geçildikten sonra, kendisine ödeme emri tebli¤i üzerine, takip

53) Bknz: 12. HD. 20.9.2004 T. 15310/19642 
54) Bknz: 12. HD. 7.7.2004 T. 12777/17894 
55) Bknz: 12. HD. 29.4.2004 T. 6525/10586 
56) Bknz: 12. HD. 27.2.2004 T. 26847/4368; 23.10.2003 T. 6591/20721; 20.2.2003 T.
111/2870 
57) Bknz: 12. HD. 23.2.2004 T. 20791/3606 
58) Bknz: 12. HD. 21.10.2003 T. 16535/20535 
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konusu senedi gördükten sonra, “imza inkar›”nda bulunmas›na
engel teflkil etmeyece¤ini”59

√ “Harc›n, itiraz (flikayet) süresi içinde ‘vezneye yat›r›lmak
üzere’ emanete al›nd›¤›n›n itiraz (flikayet) dilekçesi arkas›ndaki
flerhten anlafl›lmas› halinde, itiraz›n (flikayetin) süresinde yap›l-
m›fl say›laca¤›n›”60

√ “‘Örnek 10 ödeme emri’ kendisine usulsüz olarak tebli¤
edilmifl olan borçlunun, usulsüz tebli¤ ifllemini ö¤rendikten son-
ra, bu tebli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren 7 gün içinde flikayet yo-
lu ile, tebligat›n usulsüzlü¤ünü -takibin yap›ld›¤› icra dairesinin
ba¤l› oldu¤u- icra mahkemesine bavurarak, ‘tebli¤ tarihinin -öde-
me emrini ö¤rendi¤i tarih olarak- düzeltilmesini’ istemesi gereke-
ce¤ini”61

√ “Borçlunun ödeme emrinden, evinde uygulanan ihtiyati ha-
ciz tarihinde haberdar olmufl say›laca¤›, ödeme emrine itiraz (fli-
kayet) süresinin kendisine ödeme emrinin tebli¤i ile bafllayaca-
¤›n›”62

√ “Ödeme emri kendisine usulsüz tebli¤ edilen borçlunun, yü-
züne karfl› yap›lan haciz tarihinde, ödeme emrini ö¤renmifl ola-
ca¤›n› ve bu tarihten itibaren 5 gün içinde ‘imza inkar›’ bulunma-
s› gerekece¤ini”63

belirtmifltir...

bb-- ‹mza itiraz› (inkar›)n›n -örne¤in; “senetteki imza bana (ya
da miras b›rakan›ma)64 ait de¤ildir”, “senetteki imzaya itiraz edi-
yorum” fleklinde- aç›kça bildirilmifl olmas› gerekir. Bu nedenle,
borçlunun “borcum yoktur, “senet vermedim”, “senet sahtedir”65-

66 fleklindeki itirazlar› “imza itiraz› (inkar›)” niteli¤ini tafl›maz...

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee;;

√ “ ‘Takip dayana¤› çekin (bononun) flirket yetkilileri taraf›n-

TAL‹H UYAR

59) Bknz: 12. HD. 23.5.2003 T. 9173/11908; 23.5.2002 T. 10014/10733; 6.5.1997 T.
4852/5163 
60) Bknz: 12. HD. 1.2.2002 T. 524/2009 
61) Bknz: 12. HD. 30.3.2001 T. 4557/5510 
62) Bknz: 12. HD. 26.2.2001 T. 2817/3636 
63) Bknz: 12. HD. 5.7.1983 T. 4014/5568 
64) Bknz: 12. HD. 31.3.2005 T. 2555/6905 
65) POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku Esaslar›, 1982, s: 168
66) Karfl: 12. HD. 3.5.1994 T. 5694/5788 
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dan düzenlenmedi¤i, çeki (bonoyu) imzalayan kiflinin flirket yet-
kilisi olmad›¤›’ yönündeki itiraz›n ‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu¤u-
nu”67

√ “ ‘fiirketin borçtan sorumlu olabilmesi için iki imza ile temsil
edilmesi gerekti¤i oysa senette tek imza bulundu¤u”nun ileri sü-
rülmesi halinde ‘borca itiraz’ da bulunulmufl olaca¤›n›” 68

√ “Takip dayana¤› bonodaki imzan›n kooperatifi temsilen at›l-
d›¤›n›n ve borçtan flahsen sorumlu olunmayaca¤›”n›n ileri sürül-
mesinin ‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu¤unu” 69

√ “ ‘Bonolardaki ikinci imzalar›n kooperatifi temsile yetkili kifli-
lerce at›lmad›¤›’ yönündeki itiraz›n ‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu-
¤unu”70

√ “Borçlunun ‘takibe konu çek arkas›nda ciro imzas›n›n bu-
lunmad›¤›’ yönündeki itiraz›n›n ‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu¤u-
nu”71

√ “Takip konusu çeklerde, borçlu flirketi borç alt›na sokacak
bir imzan›n bulunmad›¤› yönündeki itiraz›n ‘borca itiraz’ oldu¤u-
nu”72

√ “Borçlular›n ‘takip dayana¤› senette imzalar›n›n olmad›¤›,
flahsen borçlar›n›n bulunmad›¤›n›, keflideci olarak tüzel kifli ko-
operatifin borçlu oldu¤unu’ bildirmelerini ‘borca itiraz’ niteli¤inde
oldu¤unu”73

√ “ ‘Takip dayana¤› belge alt›ndaki parmak izinin HUMK’nun
297. maddesi gere¤ince tasdik edilmemifl oldu¤u’ iddias›n›n
‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu¤unu”74

√ “ ‘Ciro flerhinin yeterli imzay› içermedi¤i’ne iliflkin itiraz›n
borca itiraz niteli¤inde oldu¤unu”75

67) Bknz: 12. HD. 27.2.2007 T. 666/3331; 1.4.2004 T. 3006/7807; 1.2.2001 T.
798/1596 
68) Bknz: 12. HD. 23.11.2006 T. 18806/21999; 23.1.2003 T. 27718/886; 25.11.2002 T.
23321/24987 
69) Bknz: 12. HD. 18.7.2006 T. 12908/15881 
70) Bknz: 12. HD. 18.4.2005 T. 5547/8340 
71) Bknz: 12. HD. 6.7.2004 T. 14015/17866 
72) Bknz: 12. HD. 4.4.2003 T. 4984/7895 
73) Bknz: 12. HD. 2.5.2002 T. 8033/9225 
74) Bknz: 12. HD. 20.3.2001 T. 3868/4717 
75) Bknz: 12. HD. 14.11.2003 T. 15392/19913; 3.7.2000 T. 10452/11145 
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√ “Borçlunun ‘takip dayana¤› senette kendisini sorumlu k›la-
cak -yetkili- bir imzan›n bulunmad›¤›n›, ciro imzas›n›n çizilerek
iptal edilmifl oldu¤unu’ bildirmesinin ‘borca itiraz’ niteli¤inde ol-
du¤unu”76

√ “ ‘Takip dayana¤› senedin, flirketi temsile yetkili olanlar›n ta-
mam› taraf›ndan imzalanmad›¤›’ (eksik imza ile düzenlendi¤i) ne
ya da “senedi imzalayanlar›n hiçbirinin temsil yetkisi bulunma-
d›¤›”na iliflkin itiraz›n ‘borca itiraz’ niteli¤ini tafl›d›¤›n›”77

√ “ ‘Ciranta imzas›n›n baflka yerden kesilerek senede monte
edildi¤i’ne iliflkin itiraz›n ‘borca itiraz’ niteli¤inde oldu¤unu”78

√ “Borçlunun ‘imzas› olmayan (bulunmayan) senetler nede-
niyle borçlu bulunmad›¤›’ fleklin-deki itiraz›n›n ‘borca itiraz’ nite-
li¤inde oldu¤unu”79

√ “ ‘Cironun tek imza ile yap›ld›¤›, bunun yeterli olmad›¤› ve
flirketi ba¤lamayaca¤›’na iliflkin itiraz›n ‘borca itiraz’ niteli¤inde
oldu¤unu”80

√ “ ‘Senedi kendisinin vekili olarak imza eden kiflinin, buna
yetkili olmad›¤›n›’ bildiren borçlunun bu itiraz›n›n ‘borca itiraz’
say›laca¤›n›”81

√ “Borçlu flirketin ‘senetler üzerindeki imzalar›n flirketlerine ait
olmad›¤›n›, imzalar› kabul etmediklerini’ bildirmesinin ‘borca iti-
raz’ say›laca¤›n›”82

√ “Borçlu tüzel kiflinin ‘senet düzenlemeye yetkili olan kiflinin,
senette imzas›n›n bulunmad›¤›’ fleklindeki itiraz›n›n borca itiraz
say›laca¤›n›”83

√ “ ‘Senedin flirket yetkilileri taraf›ndan verilmedi¤i’ fleklindeki
itiraz›n ‘imza inkar›’ niteli¤ini tafl›mad›¤›n›” (‘borca itiraz’ niteli¤in-
de oldu¤unu)”84

TAL‹H UYAR

76) Bknz: 12. HD. 5.5.2000 T. 6431/7402; 4.2.2000 T. 637/1569; 20.5.1999 T.
5869/6598 
77) Bknz: 12. HD. 12.10.1999 T. 11218/1267; 5.5.1999 T. 4896/5788; 24.3.1999 T.
3255/3853 
78) Bknz: 12. HD. 23.3.1999 T. 3363/3688 
79) Bknz: 12. HD. 4.2.1999 T. 15328/762; 14.4.1998 T. 7308/4962
80) Bknz: 12. HD. 19.11.1997 T. 12550/12892; 19.11.1997 T. 12551/12893 
81) Bknz: 12. HD. 8.3.1988 T. 4889/2728 
82) Bknz: 12. HD. 27.1.1988 T. 2928/534; 20.11.1987 T. 6819/11966 
83) Bknz: 12. HD. 19.10.1987 T. 14219/10408 
84) Bknz: 12. HD. 14.9.1987 T. 6099/8815; 17.5.1984 T. 4014/6208 
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√ “ ‘Çeklerde, flirketin imzas›n›n bulunmad›¤›’ fleklindeki itira-
z›n ‘imza inkar›’ niteli¤ini tafl›mad›¤›n›” (borca itiraz niteli¤inde
oldu¤unu)85

√ “ ‘Senette, kooperatife ait ve temsilci taraf›ndan at›lan bir
imza bulunmad›¤›n›’ fleklindeki itiraz›n ‘imza inkar›’ niteli¤ini ta-
fl›mad›¤›n›”86

√ “ ‘Takip konusu senetle borçlu flirketin ilzam edilemeyece-
¤ine’ iliflkin itiraz›n ‘imza itiraz›’ say›lamayaca¤›n›”87

√ “ ‘Senedin müvekkile ait olamd›¤›’ fleklindeki itiraz›n “borca
itiraz” say›laca¤›n›”88

√ “Borçlu cirantan›n, ‘cironun, flirket yetkilileri taraf›ndan ya-
p›ld›¤›n›, ileri sürmesinin ‘borca itiraz’ say›laca¤›n›”89

√ “ ‘Borçlunun ..... liral›k senedin kendisine ait olmad›¤›n›’ ile-
ri sürmesinin ‘borca itiraz’ niteli¤ini tafl›yaca¤›n›”90

√ “ ‘Senetteki imzan›n kooperatifi ba¤lamayaca¤›na’ iliflkin iti-
raz›n ‘borca itiraz’ say›laca¤›n›”91

Buna karfl›n yyüükksseekk mmaahhkkeemmee;

√ “ ‘Takip dayana¤› senette flirketi ilzam edecek flirket nam ve
hesab›na at›lm›fl bir imzan›n bulunmad›¤›’ fleklindeki itiraz›n ‘im-
za itiraz›’ oldu¤unu”92

√ “ ‘Takip dayana¤› senetteki imzan›n flirket yetkilisine ait ol-
mad›¤›’ do¤rultusundaki itiraz›n ‘imza inkar›’ niteli¤inde oldu¤u-
nu”93

√ “Senet lehtar›n›n ‘ciro alt›ndaki imzan›n kendisine ait olma-
d›¤›n›’ bildirmesinin ‘imza inkar›’ niteli¤inde oldu¤unu”94

85) Bknz: 12. HD. 29.6.1987 T. 11126/8069 
86) Bknz: 12. HD. 14.5.1987 T. 10151/6496 
87) Bknz: 12. HD. 14.4.1987 T. 8647/5228; 22.4.1986 T. 10700/4729 
88) Bknz: 12. HD. 28.11.1986 T. 2412/13157 
89) Bknz: 12. HD. 13.11.1985 T. 3491/9511 
90) Bknz: 12. HD. 21.3.1983 T. 1464/2463 
91) Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8615/8756 
92) Bknz: 12. HD. 8.4.2005 T. 3981/7619 
93) Bknz: 12. HD. 1.7.2003 T. 12951/15743; 19.2.2002 T. 2636/3623, 16.2.2001 T.
2032/2969 
94) Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 3095/3707; 22.1.1997 T. 15945/324; 7.6.1995 T.
8455/8381 
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√ “Bononun sahteli¤inin ileri sürülmesinin, ‘imza inkar›’ niteli-
¤inde oldu¤unu”95

√ “ ‘Senette imzas› bulunanlar›n flirketi temsilen senet düzen-
lemeye yetkileri oldu¤u ancak senetteki imzalar›n kendilerine ait
olmad›¤›’n› ileri sürmelerini ‘imza inkar›’ say›laca¤›n›”96

√ “ ‘Takip dayana¤› senetteki imzalar müvekkilim flirkete ait
de¤ildir. Yani, senetteki imzalar› inkar etmekteyiz’ fleklindeki iti-
raz›n ‘imza inkar›’ say›laca¤›n›”97

√ “Borçlu kooperatif vekilinin; ‘senetteki imza müvekkilime ait
de¤ildir. Ticaret Sicil Memurlu¤undaki dosyada kooperatifin tem-
sil flekli ve imza sirküleri vard›r. Yetkili temsilci de belirtilmifltir’
fleklindeki itiraz›n ‘imza itiraz›’ say›laca¤›n›”98

√ “‘Böyle bir borcumuz yoktur, bilakis alacakl›y›z. Müvekkilim
(kooperatif) senet imzalamam›flt›r. ‹mza kendisine ait de¤ildir’
fleklindeki itiraz›n ‘imza itiraz›’ say›laca¤›n›”99

√ “ ‘Senetteki imzan›n, flirketi ilzama yetkili kifli taraf›ndan at›l-
mad›¤›n›n’ ileri sürülmesinin ‘imza inkar›’ say›laca¤›n›”100

√ “ ‘Senetteki imzalar›n, flirketi temsil edenlere ait olmad›¤›-
n›n, imzalar›n sahte olarak at›ld›¤›n›n’ ileri sürülmesinin ‘imza in-
kar›’ say›laca¤›n›”101

√ “Borçlunun ‘senet alt›ndaki imzan›n kendisine, miras b›ra-
kan›na, vekiline, temsilcisine ait olmad›¤›n›’ ileri sürmesinin ‘im-
za inkar›’ say›laca¤›n›”102

√ “Borçlunun ‘borcum yoktur, senet imza etmedim’ fleklinde-
ki itiraz›n›n ‘imza inkar›’ say›laca¤›n›”103

kabul etmifltir...

Ayr›ca belirtelim ki; yyüükksseekk mmaahhkkeemmee borçlunun “alacakl›ya

TAL‹H UYAR

95) Bknz: 12. HD. 3.5.1994 T. 5694/5788 
96) Bknz: 12. HD. 5.4.1988 T. 5643/4287 
97) Bknz: 12. HD. 13.10.1987 T. 13872/10125 
98) Bknz: 12. HD. 14.1.1986 T. 6274/87 
99) Bknz: 12. HD. 23.12.1985 T. 6170/11612 
100) Bknz: 12. HD. 4.7.1985 T. 559/6768 
101) Bknz: 12. HD. 6.2.1985 T. 8250/1250 
102) Bknz: 12. HD. 20.10.1981 T. 6086/7677 
103) Bknz: 12. HD. 27.1.1981 T. 8861/649 
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bono senedi vermedim” 104 borçlu vekillerinin “imzan›n müvekkil-
lerimizin miras b›rakan›na ait olup olmad›¤› bilinmemektedir.105

fleklindeki itirazlar›n› “imza itiraz› (inkar›)” olarak nitelememifltir.

‹‹K. mad. 168/4’de aç›k -seçik olarak belirtildi¤i gibi, borçlu
“...kambiyo senedi alt›ndaki imzan›n kendisine ait olmad›¤›” iddi-
as›nda ise, bu durumu icra mahkemesine baflvurarak bildirecek
ve bu baflvuru “imza inkar›” say›lacakt›r. Böylecek borçlunun -
”keflideci”, “ciranta”, “avalist”- s›fat›yla kendisine ait oldu¤unu ile-
ri sürülen gerek “senet üzerindeki” ve gerekse “senet arkas›nda-
ki” cirodaki imzan›n kendisine ait olmad›¤›n› bildirmesi “imza in-
kar›” say›l›r.106

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee’de,107 isabetli bir flekilde, “borçlunun senet
alt›ndaki imzan›n kendisine, miras b›rakan›na ait olmad›¤›n›” bil-
dirmesinin “imza inkar›” say›laca¤›n› belirtmifltir.

“Senet lehtar›n›n (cirantan›n), ciro alt›ndaki imzan›n kendisi-
ne ait olmad›¤›n›” bildirmesinin de “imza inkar›” niteli¤inde bu-
lundu¤unu yüksek mahkeme önceleri “oyçoklu¤u ile”108 belirtir-
ken, daha sonra -isabetli bir flekilde- “oybirli¤i ile”109 belirtmeye
bafllam›flt›r.

Buna karfl›n; borçlu belirtilen flekilde, “senet ve ciro alt›ndaki
imzan›n kendisine ait olmad›¤›n›” ileri sürmeyip, “ciro alt›ndaki
imzan›n cirantaya ait olmad›¤›n›” ileri süremez.110 Çünkü TK.
mad. 598 uyar›nca “bir poliçeyi (bonoyu, çeki) elinde bulunduran
kimse son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakk› müteselsil ve

104) Bknz: 12. HD. 21.11.1985 T. 4200/9952
105) Bknz: 12. HD. 16.3.1981 T. 501/2498 
106) DOMAN‹Ç, H. K›ymetli Evrak Hukuku, 1990, s: 975 vd. - Ö⁄ÜTÇÜ, T./ALTIN, M.
Ticari Senetler ve Özel Takip Yollar›, 1979, s: 329
107) Bknz: 12. HD. 20.10.1981 T. 6086/7677 
108) Bknz: 12. HD. 17.10.1978 T. 7620/8266; 28.12.1976 T. 11297/13508 
Bu kararlar›n karfl› oy yaz›s›nda; “...‹‹Y. 168. maddesi 4. f›kras›nda, keflidecinin senet-
teki imzas›n› inkar etmesi hali ele al›nm›flt›r. ‘Ciro imzas›n› inkar’ bu f›krada düzenlen-
memifltir. Bu sebeple, lehtar›n ‘ciro imzas›n›n kendisine ait olmad›¤›’ yolunda, yapt›¤›
itiraz geçersizdir ve takibi etkilemez. Cirantan›n imza inkar› ‘hamilin yetkili hamil bulun-
mad›¤› ve kambiyo hukukundan do¤an haklar› takip edemeyece¤i’ anlam›nda olup, bu
itiraz›n tetkik merciine (icra mahkemesine) yap›lmas› gerekir.” denilmifltir.
109) Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 3095/3707; 22.1.1997 T. 15945/324; 7.6.1995 T.
8455/8381; 6.3.1990 T. 8828/21999; 13.12.1981 T. 6086/7677 vb. 
110) Bknz: 12. HD. 27.9.2005 T. 12634/18166; 20.9.2004 T. 15162/19646; 23.6.2003
T. 12557/14931 vb. 
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birbirine ba¤l› cirolardan anlafl›ld›¤› takdirde, selahiyetli hamil
say›l›r.” Bu durumda selahiyetli hamile karfl› keflideci, “ciro eden
lehtar imzas›n›n lehtara ait olmad›¤›n›” ileri süremez...

Borçlunun, “senet alt›daki -ya da ciro alt›ndaki- imzan›n yetki-
li temsilcisine, vekiline ait olmad›¤›n›” ileri sürmesi, “imza itiraz›
(inkar›)” niteli¤ini tafl›r m›, yoksa bu itiraz “borca itiraz” m› say›-
l›r? DDookkttrriinnddee111 bu itiraz› “imza inkar›” sayanlar bulunmas›na
ra¤men, yyüükksseekk mmaahhkkeemmee genellikle bu itiraz› “borca itiraz” ola-
rak kabul etmektedir. “Genellikle” diyoruz, çünkü borçlu “takip
konusu senedin yetkili temsilci (veya temsilcileri) taraf›ndan dü-
zenlenmifl gibi gösterildi¤ini fakat senetteki imzalar›n yetkili tem-
silcisine (veya temsilcilerine) ait olmad›¤›n›” ileri sürerse bu itira-
z› imza itiraz›112 say›lmakta buna karfl›n, borçlu sadece “senet-
teki imzan›n yetkili temsilcisine ait olmad›¤›n›”113 bildirmiflse de
bu itiraz borca itiraz olarak de¤erlendirilmektedir. Örne¤in, borç-
lu itiraz›nda; “flirketimizi temsile X ve Y müfltereken yetkilidir.
fiirket ad›na düzenlendi¤i ileri sürülen senette her ne kadar X ve
Y’nin imzalar› görülmekte ise de, bu imzalar X’e ve Y’ye ait de-
¤ildir” fleklinde itirazda bulunmuflsa, bu itiraz “imza itiraz›” (inka-
r›) say›lmaktad›r. Bu aç›kl›kta olmayan ve genel olarak, “senedin
yetkili temsilci taraf›ndan imzalanmam›fl olmas› nedeni ile tüzel
kiflili¤i (flirketi, kooperatifi vb.) ba¤lamayaca¤›” fleklinde yap›lan
itirazlar “borca itiraz” olarak yorumlanmaktad›r.

Yüksek mahkeme’nin bu yorumu tart›fl›labilir. Bu nedenle biz,
borçlunun “senetteki imzan›n yetkili temsilcisine ait olmad›¤›n›”
belirten tüm beyanlar›n›n “imza itiraz›” (inkar›) olarak kabul edil-
mesinin daha tutarl› olaca¤›n› düflünüyoruz.114

Bir itiraz›n “borca itiraz” veya “imza itiraz›” olarak nitelendiril-
mesi -3494 ve 4949 say›l› kanunlar ile- ‹cra ve ‹flas Kanununun
168/4, 169a, 170 ve 170a maddelerinde yap›lan de¤ifliklikten
sonra da önemini korumaktad›r. Bu konuda, art›k “imza itira-
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111) DOMAN‹Ç, H. age. s: 976 vd.
112) Bknz: 12. HD. 1.7.2003 T. 12951/15743; 19.2.2002 T. 2636/3623; 16.2.2001 T.
2032/2969 
113) Bknz: 12. HD. 27.2.2007 T. 666/3331; 1.4.2004 T. 3006/7807; 1.2.2001 T.
798/1596 
114) Ayn› görüflte: DOMAN‹Ç, H. age. s: 976 vd.
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z›”da, “borca itiraz” gibi icra mahkemesine yap›laca¤›ndan, bir
itiraz›n “imza itiraz›” veya “borca itiraz” olarak nitelendirilmesinin
pratik bir önemi kalmam›flt›r... fleklinde düflünülemez. Çünkü,
gerek “borca itiraz” ve gerekse “imzaya itiraz” her ne kadar icra
mahkemesine bildirilecekse de, bunlar›n icra mahkemesi tara-
f›ndan incelenmesi usulü birbirinden farkl›d›r. Bu konular› dü-
zenleyen ‹‹K. 169a ve 170. maddeleri -maalesef- birbiriyle
uyumlu ve ahenkli de¤idir. Özellikle, yeniden düzenlenmifl olan
‹‹K. mad. 170 hükmü, aceleye getirilmifl ve 169a (ve 68 ve 68a)
ile aras›nda bulunmas› gereken uyum maalesef sa¤lanamam›fl-
t›r. Gerçekten; icra mahkemesi, e¤er “borca itiraz”› kabul eder-
se, “itiraz›n kabulüne” karar verirken, borçlunun istemi üzerine
“% 20’den afla¤› olmamak üzere, borçlu lehine tazminata”da
hükmederken (‹‹K. mad. 169a/VI), ayn› mahkeme alacakl›n›n is-
temi üzerine, alacakl› lehine “% 40’dan afla¤› olmamak üzere”
tazminata hükmedecektir (‹‹K. mad. 169a/VI). Buna karfl›n icra
mahkemesi “imza itiraz›n›n kabulüne” karar verirken alacakl›y›
“takip konusu alaca¤›n % 20’sinden afla¤› olmamak üzere” taz-
minata hükmedecek, fakat “imza itiraz›n›n reddine” karar verir-
se, alacakl› lehine “takip konusu alaca¤›n % 40’›ndan afla¤› ol-
mamak üzere” tazminata hükmedecektir (‹‹K. mad. 170/III, IV).

“Borca itiraz›n kabulü halinde, alacakl›n›n genel mahkemece
dava açmas› halinde, “inkar tazminat›” ve “para cezas›”n›n tah-
sili dava sonuna kadar ertelenirken (‹‹K. mad. 169a/V, VI), “im-
za itiraz›n›n kabulü” halinde, alacakl›n›n genel mahkemede da-
va açmas› durumunda sadece “para cezas›”n›n tahsili dava so-
nuna kadar ertelenecek, fakat kanunda ayr›ca öngörütlmedi¤i
için (‹‹K. mad. 170/son) “tazminat”›n tahsili ertelenmeyecektir.

Görüldü¤ü gibi, bir itiraz›n borca itiraz m› yoksa imzaya itiraz
m› oldu¤u -3494 ve 4949 say›l› kanun ile yap›lan de¤ifliklikten
sonra da- uygulamada önemini korumaktad›r...

cc-- Borçlunun dilekçe ile115 imza inkar›nda bulunmas› yani,
imzaya yönelik itiraz›n› “dilekçe ile” icra mahkemesine bildirme-
si gerekir. “Sözlü olarak” -duruflma tutana¤›na geçirilmek sureti
ile- yap›lan itiraz, geçerli olmaz.

115) Bknz: Yuk. dipn. 37 civar›
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Vekil, vekaletnamesinde özel yetki bulunmasa dahi genel ve-
kaletnameye dayanarak, “imza inkar›”nda bulunabilir.116

dd-- “‹mza itiraz›”n›n -takibin yap›ld›¤› icra dairesinin ba¤l› oldu-
¤u117 - icra mahkemesine bildirilmesi gerekir.

“‹mza itiraz›”n›n icra mahkemesine118 bildirilmesi 3494 say›l›
kanun ile -25.11.1988 tarihinde- kabul edilmifltir. Daha önce bu
itiraz “icra dairesi”ne yap›l›yor ve takibi durduruyordu.119

116) Bknz: 12. HD. 28.9.1987 T. 7648/9440; 28.2.1986 T. 8620/2313 
117) Bknz: 12. HD. 11.3.2003 T. 2408/4931 - 2.4.2002 T. 5780/6725 
118) Bknz: 12. HD. 8.5.1992 T. 13562/6337 
119) 3494 say›l› yasan›n gerekçesinde, “imza inkar›”n›n (itiraz›n›n) niçin ‘icra dairesi ye-
rine tetkik mercii’ne (icra mahkemesine) bildirilmesi’ ilkesinin getirildi¤i hakk›nda ayd›nla-
t›c› bilgi yer almamaktad›r.
Bu konuda eski sistemin terk edilerek “imza inkar›”n›n (itiraz›n›n) icra mahkemesine bil-
dirilmesi usulünün benimsenmesinin daha yararl› olaca¤› ilk kez -Yarg›tay 12. HD. Üye-
si- rahmetli Semih ÖKTEMER taraf›ndan, ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n 22.4.1988 tarihinde
düzenledi¤i “Protestolu Senet Sorununun Çözümü ‹çin Al›nmas› Gereken Tedbirler” isim-
li seminer’de flu flekilde ifade edilmifltir: “...kambiyo senedine mahsus takipte kötüniyetli
borçlu genellikle borcun esas›na itiraz yerine senette kendisine izafe edilen imzay› inkar
yolunu seçmektedir. Zira, hem kolay hem müeyyidesi yetersiz, takibi durdurucu niteli¤i ve
etkileyici, zaman kazand›r›c› oldu¤undan son derece borçlunun yarar›nad›r. O halde, ge-
nellikle tercih edilen yol budur. Bu konuda yürürlükteki hükümlerin yetersizli¤i kötüniyetli
borçluyu cayd›r›c› de¤il, bilakis özendirici niteliktedir... Kanun koyucu, kambiyo senetleri-
ne ait takip usulünde, ‘borcun esas›na itiraz’ ile ‘imzaya itiraz’›n bildirilmesi ve bunlar›n in-
celenmesi ve sonuçlar› aras›nda neden bir farkl›l›k yaratm›flt›r?... ‹mzay› inkara yönelen
kifli hukuki iliflkiyi iflin bafl›ndan itibaren reddetti¤i için bu itiraz›n› icra dairesine bildirmek-
te, böylece takip durmakta, hukuki iliflkinin varl›¤›n› yani imzan›n borçluya aidiyetini bil-
dirmekte, böylece takip durmakta, hukuki iliflkinin varl›¤›n› yani imzan›n borçluya aidiye-
tini ispat görevi alacakl›ya yükletilmektedir. Bu usul, haciz yolu ile aç›lm›fl ilams›z (adi) ta-
kibe benzemektedir. Ancak, mant›kl› görülen bu çözüm tarz› memleketimizin gerçekleri
ile ba¤daflmamaktad›r. Kötüniyete sapma as›l bu noktada toplanmaktad›r. Takibi sürün-
cemede b›rakmak isteyen borçlunun karfl›s›na en müessir flekilde bu safhada ç›k›lmal›-
d›r. Kambiyo senetlerine mahsus takip usulünde borçlunun ‘borcun esas›na itiraz›’ hali ile
kendisine izafe edilen ‘imzaya yönelik itirazda’ bulunmas›n›n do¤urdu¤u farkl› sonuç or-
tadan kald›r›lmal›d›r. Di¤er bir anlat›mla, kendi imzas›na itiraz hali, t›pk› borcun esas›na
ait itiraz edildi¤inde, yasan›n kabul etti¤i gibi icra takibini durdurmamal›d›r. Keza borca ait
itiraz›n mercie intikal ettirilmesi, imzaya ait itiraz›n icra memurlu¤una bildirilmesi gere¤i-
ne dair yasal farkl›l›k da kald›r›lmal›, her iki itiraz›n sahibi olan borçlu, her türlü itiraz›n›
merciye aksettirilmeli, icra memurlu¤u devreden ç›kar›lmal›d›r. ‹mza inkar›nda gerçekten
haks›zl›¤a yol açabilecek bir durum mercide saptan›r ise, bunun ilk tedbir olarak önüne
geçilebilmesini teminen, bir subap olarak, t›pk› ‘borcun esas›na itiraz›n incelenmesi’ usu-
lünü gösteren ve merciye takibi durdurma yetkisini flartlarla tan›yan ‹‹K. 169a/II madde-
sinde oldu¤u gibi, ‘bu itiraz sat›fltan baflka icra ifllemlerini durdurmaz’ fleklinde de¤ifltiri-
lecek olan ‹‹K. 170. maddesinin 1. f›kras›ndan sonra 2. f›kra olarak ‘merci hakimi, borç-
lunun itiraz dilekçesi kapsam›na ya da ekledi¤i belgelere göre, takip konusu senet bede-
li kadar teminat gösterdi¤i taktirde, itirazla ilgili karar›na kadar, icra takibinin geçici olarak
durdurulmas›na karar verebilir’ hükmü getirilmelidir... Bu sistem de¤iflikli¤inin mahzurlu
taraf› olmad›¤›n› söylemek tabi ki mümkün de¤ildir. Özellikle, gerçekten imzas› taklit
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IIII-- Ödeme emri üzerine “borca itiraz”da bulunmufl olan borç-
lu ayr›ca “imza itiraz›”nda bulunabilir. Yani, borçlunun “borca iti-
raz”da bulunmufl olmas›, ayr›ca “imza itiraz›”nda bulunmas›na
engel teflkil etmez...120

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee,121 “borcun esas›n› ihtiyati haciz tutana¤›n-
da kabul eden borçlunun, ödeme emrinin tebli¤inden sonra im-
za itiraz›nda bulunabilece¤ini” belirtmifltir.

55-- BBoorrççlluunnuunn,, ““bboorrççlluu oollmmaadd››¤¤››””,, ““bboorrccuunn iittffaa eeddiillddii¤¤ii””,, ““bboorrccuunn
iimmhhaall eeddiillddii¤¤ii ((eerrtteelleennddii¤¤ii))”” yyaa ddaa ““aallaaccaa¤¤››nn zzaammaannaaflfl››mm››nnaa uu¤¤rraa--
dd››¤¤››””nnaa iilliiflflkkiinn iittiirraazzllaarr››nn››,, sseebbeepplleerrii iillee bbiirrlliikkttee bbeeflfl ggüünn iiççiinnddee iiccrraa
mmaahhkkeemmeessiinnee bbiirr ddiilleekkççee iillee bbiillddiirreerreekk,, iiccrraa mmaahhkkeemmeessiinnddeenn ““iittii--
rraazz››nn kkaabbuullüünnee”” ddaaiirr bbiirr kkaarraarr ggeettiirrmmeessii aakkssii hhaallddee,, cceebbrrii iiccrraayyaa
ddeevvaamm oolluunnaaccaa¤¤›› iihhttaarr›› (‹‹K. mad. 168/I-5).

Maddenin bu -5 inci- bendinde; kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile yap›lan takiplerde borca itiraz sebepleri ve borca
itirazda bulunma flekli düzenlenmifltir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (‹‹K.
mad. 167-170b) ‘borca itiraz’›n nereye, nas›l ve ne zaman yap›-
labilece¤i hem ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116688//55’de hem de ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116699’da, bu
itiraz›n sonuçlar› ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116699’da ve bu itiraz›n nas›l incelene-
ce¤i ise ‹‹‹‹KK.. mmaadd.. 116699aa’da düzenlenmifl olup, bunlar ileride ayr›
bir inceleme konusu yap›lacakt›r…

66-- ‹‹ttiirraazz eeddiillmmeeddii¤¤ii vvee bboorrçç ddaa ööddeennmmeeddii¤¤ii ttaakkddiirrddee,, oonn ggüünn

edilmek sureti ile kambiyo senedinin borçlusu haline getirilmifl kiflinin, bir de merci
önünde hakl›l›¤›n› ispat etmek için ç›rp›nmak mecburiyetinde b›rak›lmas› adalet hissine
ters düflebilir. Bizce, en ciddi ve üzerinde durulmas› gereken mahzur budur.
Tecrübelerimize istinaden belirtelim ki, imza inkar›nda bulunup da bu iddias›nda, merci
nezdinde hakl› ç›kan kifli adeti yüzde befli geçmemektedir. Geri kalan yüzde doksanbefl
olayda inkar eden aleyhine karar verilmekte, çok kere borçlunun haks›z ve himayeye
lay›k olmayan düflüncelerle kendisine ait imzay› inkar etti¤i ortaya ç›kmaktad›r. fiuras› da
unutulmamal›d›r ki, TCK 342. maddesine giren resmi evrak niteli¤inde say›lan kambiyo
senetlerinde sahtekarl›¤a tevessül etmenin cezas› hiç de hafif de¤ildir, imza taklidine
tevessül kolay bir ifl olmasa gerek. Bu gözlemler karfl›s›nda, flimdiki sistemin pek pratik
bir faydas› olmad›¤›, ço¤unlukla haks›za hizmet etti¤i ortaya ç›kt›¤›ndan de¤ifltirilmesi
kamunun yarar›na olacakt›r...” (ÖKTEMER, S. ‹cra ve ‹flas Hukuku Aç›s›ndan “Protestolu
Senet Sorunun Çözümü için” Al›nmas› Gereken Tedbirler, 1988, ag. seminer’e sunulan
bildiri, s: 62 vd.)
120) Bknz: 12. HD. 4.5.1988 T. 7893/5999 
121) Bknz: 12. HD. 23.5.2003 T. 9173/11908; 23.5.2002 T. 10014/10733; 6.5.1997 T.
4852/5163 
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iiççiinnddee 7744 üünnccüü mmaaddddeeyyee,, iittiirraazz eeddiilliipp ddee rreeddddeeddiillddii¤¤ii ttaakkttiirrddee iissee
üüçç ggüünn iiççiinnddee 7755 iinnccii mmaaddddeeyyee ggöörree122 mmaall bbeeyyaann››nnddaa bbuulluunnuull--
mmaass››,, bbuulluunnuullmmaazzssaa ““hhaappiissttee ttaazzyyiikk”” eeddiilleeccee¤¤ii (‹‹K. mad. 76)123

mmaall bbeeyyaann››nnddaa bbuulluunnuullmmaazz yyaa ddaa hhaakkiikkaattaa aayykk››rr›› bbeeyyaannddaa bbuulluu--
nnuurrssaa aayyrr››ccaa hhaappiissllee cceezzaallaanndd››rr››llaaccaa¤¤›› (‹‹K. mad. 337,124 338,125

339126) iihhttaarr›› (‹‹K. mad. 168/I-6)

6600 ››nncc›› mmaaddddeenniinn ssoonn iikkii ff››kkrraass›› - ödeme emrinin kaç suret
düzenlenece¤ine iliflkin f›kra- burada da uygulan›r (‹‹K. mad.
168/II).

Uygulamadaki ödeme nedeniyle, borçlunun ödeme emrine
itiraz etmesi halinde mal beyan›nda bulunma yükümlülü¤ünün
ne zamandan bafllayaca¤› konusuna da de¤inelim:

Gerek borca (‹‹Y. mad. 168/5, 169, 169a) ve gerekse imzaya
(‹‹K. mad. 168/4, 170) itiraz halinde takip durmad›¤›ndan, borç-
lunun itiraz›n›n icra mahkemesindeki incelenmesi s›ras›nda,
“mal beyan›nda” (‹‹K. 74) bulunmas›na gerek bulunup bulunma-
d›¤›, çözümlenmesi gereken bir sorun olarak karfl›m›za ç›kar.

‹‹K’nun 168/6. bendinde 4949 say›l› Kanun ile -15.7.2003 ta-
rihinde- de¤ifliklik yap›lmadan önceki dönemde bbiirr ggöörrüüflflee ggöö--
rree127 “icra mahkemesince borca (ve imazya) itirazda bulunan
borçlunun mal beyan›nda bulunma zorunlu¤u yoktur. Borçlunun,
icra mahkemesine “itiraz›n reddi” hakk›ndaki karar›n›n kendisine
tefhim ya da tebli¤inden itibaren üç gün içinde mal beyan›nda
bulunmas› gerekir” denilmiflken,

DDii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree128 iissee; borca (ve imzaya) itiraz halinde,
icra mahkemesince, itiraz›n esas› hakk›nda karar verilinceye ka-
dar -‹‹K. mad. 169a/I uyar›nca- “takibin geçici olarak durdurul-
mas›na” karar verilmiflse, borçlunun mal beyan›nda bulunma zo-

TAL‹H UYAR

122) Bknz: 8. CD. 16.6.1999 T. 7394/10136; 15.10.1997 T. 12711/13637; 11.10.1994
T. 9422/11020 - HGK. 5.10.2005 T. 12-591/561 
123) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. ‹cra ve ‹flas Hukukunda Suç Say›lan Fiiller,
1987, s: 189 vd.
124) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. age. s: 52 vd.
125) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. age. s: 209 vd.
126) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. age. s: 231 vd.
127) KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku C: 2, s: 1701 - MUfiUL, T. Kambiyo Senetlerine
Dayanan Haciz Yolu ile Takip (BAT‹DER, C: VII, S: 3, s: 620)
128) Ö⁄ÜTÇÜ, T./Ç‹TO⁄LU, A. Uygulamal› ‹cra ve ‹flas Kanunu, 1977, s: 1271 vd.
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runlulu¤u da sözkonusu olmaz. E¤er icra mahkemesi böyle bir
karar vermemiflse, borçlunun mal beyan›nda bulunmas› gerekir”
denilmiflti.

‹cra suçlar›na iliflkin kararlar› temyizen inceledi¤i dönemde
Yarg›tay 1122.. HHuukkuukk DDaaiirreessii ((‹‹ccrraa vvee ‹‹ffllaass DDaaiirreessii))129 ile bu suç-
lara iliflkin kararlar temyizen incelemeye bafllad›¤› ilk y›llarda
YYaarrgg››ttaayy 88.. CCeezzaa DDaaiirreessii130 “borçlunun ödeme emrine itiraz et-
mesinin takibi durdurmamas› nedeniyle, bu itiraz›n›n sonunu,
beklemeden, icra dairesine de mal beyan› da bulunmak zorun-
da oldu¤unu” belirtmiflken daha sonra -1994 y›l›ndan itibaren-
‹‹K. mad. 168/6’daki “‹tiraz edilmedi¤i (ve borç ödenmedi¤i) tak-
dirde on gün içinde 74 üncü maddeye göre mal beyan›nda bu-
lunulmas›...” fleklindeki sözcükleri esas olarak, “borca/imzaya iti-
raz eden borçlunun mal beyan›nda bulunma zorunlulu¤unun bu-
lunmad›¤›”131 sonucuna varm›flt›...

‹‹K’nun 168/6. bendi, 4949 say›l› Kanun ile -15.7.2003 tarihin-
de- “Maddeyle kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yap›-
lan takiplerde borçlunun ödeme emrine itiraz›n›n reddi halinde
mal beyan›nda bulunma zorunlulu¤u esas› benimsenmifltir.”
fleklindeki gerekçe ile de¤ifltirilerek, bugünkü fleklini alm›fl ve
böylece daha önceki tart›flmalara son verilmifltir...

129) Bknz: ‹‹D. 2.10.1973 T. 8145/8495; 27.9.1973 T. 8133/8331 
130) Bknz: 8. CD. 12.10.1993 T. 353/8540; 14.1.1993 T. 13864/465; 9.7.1992 T.
14704/14950 
131) Bknz: 8. CD. 20.3.2000 T. 4360/4592; 18.3.1998 T. 2386/3837; 16.2.1998 T.
165/1749 
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Grafolog Sahtecilik Uzmanı mıdır?

n GGüünnaayy KKAARRAABB‹‹BBEERR**

(*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi

‹zmir Barosu Dergisi’nin Temmuz/2007 say›s›nda yer alan ve
Yarg›tay 12 Hukuk Dairesi’nin 10.05.2007 tarih, Es.2007/7064
ve Ka.2007/9601 say›l› karar özetinde “Bilirkifli Raporunda ggrraa--
ffoolloojjiikk ve ggrraaffoommeettrriikk metotlar uygulanmam›fl ve sadece imza
örnekleri büyütülerek mukayese yap›lm›fl olmas›, bilirkiflinin gra-
foloji dal›nda ihtisas yapt›¤› belgelenmeden ad› geçenin verdi¤i
rapora itibar edilerek eksik inceleme ve yetersiz bilirkifli raporu-
na dayal› karar verilmesi isabetsizdir” denilmektedir.

Yarg›tay 12. Hukuk Dairesi’nin, bu karar› ile imza incelemesi
konusunda s›fat ve metot yönünden yanl›fl de¤erlendirme yapt›-
¤› kan›s›nday›m.

aa)) GGrraaffoolloojjii ;; el yaz›s›ndan yazan›n  karakter ve duygular›-
n› anlamay› amaç edinen çal›flma, yaz› bilimi.

GGrraaffoommeettrree;; yer ölçümünde aç›lar› ölçmek için kullan›lan bir
alet. (Türk Dil Kurumu Yay›nlar› Türkçe Sözlük-1959)

bb)) Hayat Yay›nlar›n›n Büyük Türk Sözlü¤ü de, ggrraaffoolloojjiiyyii; el
yaz›s›ndan karakter anlamay› gaye edinen çal›flma, ggrraaffoommeettrree--
yyii;; arazi ölçümünde aç›lar› ölçmek için kullan›lan bir alet, olarak
tan›mlamaktad›r.

cc)) GGrraaffoolloojjii;; yazma düflünceyi dile getirmek amac›yla girifli-
len ve ferdin mizac›na ba¤l› olan, bilinçli ve bilinçsiz, yar› otoma-
tik bir sinir-kas olay›d›r. Genifl anlam›yla ggrraaffoolloojjii;; metodik göz-
lemlerle var›lan kurallara dayanarak herhangi bir kimsenin KA-
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RAKTER‹N‹, yaz›s›n› inceleyerek ortaya ç›karma sanat›d›r.
(Meydan Larousse Cilt 5)

Gerçeklefltirdi¤i teknik ilerlemelerle birlikte, ggrraaffoolloojjii,, gittikçe
daha çok alanda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bunlar aras›nda
t›p, psikiyatri, psikanaliz, psikoteknik ve psikopedogojiyi yani, in-
san hakk›nda bilgi edinmeye yönelmifl büytün psikoloji kollar›n›-
saymak gerekir. SSaannaayyii vvee ttiiccaarreett iiflfllleettmmeelleerrii zziihhnniiyyeett,, mmiizzaaçç vvee
kkiiflfliisseell yyaattkk››nnll››kkllaarr bbaakk››mm››nnddaann sseeççeecceekklleerrii ppeerrssoonneell hhaakkkk››nnddaa
bbiillggii eeddiinnmmeekk iiççiinn GGRRAAFFOOLLOOJJ‹‹YYEE bbaaflflvvuurruurrllaarr.. GGrraaffoolloojjii;; fikir,
irade ve karakter bak›m›ndan kiflili¤i yans›tmaktad›r.

Genel ggrraaffoolloojjiinniinn bir kolu olan el yaz›s› ekspertizi ise, psiko-
lojik yorumlamaya baflvurmadan hhaarrfflleerriinn flfleekkiilllleerriinnii ttaassvviirr eeddee--
rreekk,, yani MMOORRFFOOLLEETTRR‹‹ YYOOLLUUYYLLAA,, GGRRAAFF‹‹KK AANNAATTOOMM‹‹ ÜÜZZEE--
RR‹‹NNDDEE DDUURRUURR..

MMoorrffoolloojjii;; hem kelimelerin oluflumunu (türeme ve bireflim yo-
luyla) hem de gövdelerin isim, fiil v.b. haline girerken ek bak›-
m›ndan geçirdi¤i de¤ifliklikleri inceler. fiu halde morfoloji isimler,
tan›m edatlar›, zamirler, s›fatlar, fiiller, zarflar, ba¤laçlar ve ün-
lemlerin biçimlerini inceleyen bir bilimdir (Meydan Larousse
Cilt/8)

GGrraaffoommeettrree;; eski yer ölçümü aleti; planlar›n yap›m›nda, aç›la-
r›n ölçülmesinde kullan›lan bir çeflit yer ölçümü gönyesidir.
(Meydan Larousse Cilt 5)

De¤iflik kaynaklardaki tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere, ki-
flilerin karakter analizini yapan bir çal›flma olmas› nedeniyle,
sahtecilik olaylar›nda s›k s›k rastlan›lan imza, tahrifat, imzal› pul
nakli vb. incelemeler ggrraaffoolloojjiinniinn kapsam› d›fl›nda kalmaktad›r.
Bu tür incelemeler genel ve bilimsel olarak, suç ve suçlunun
saptanmas›n› amaçlayan KKrriimmiinnaall alanda yap›lmaktad›r.  Yaz›-
lar›n, kimin taraf›ndan yaz›ld›¤›n›n saptanmas› da yine Kriminal
alan içerisinde yap›lan bir çal›flmad›r.

Suçun ve suçlunun saptanmas› amac›na yönelik ve sahteci-
lik ile ilgili incelemelerin, ggrraaffoolloojjii ve ggrraaffoommeettrriikk metotlarla her-
hangi bir nedenle iliflkisinin bulunmamas›na karfl›n, Kriminal Po-
lis Laboratuarlar›nda  ve sahtecilik alan›nda uzman olan kiflilerin
“Kriminalistik Uzman›” s›fat› yerine, yarg› bu s›fat›n kullan›lmas›-
n› istiyor düflüncesiyle yanl›fl da olsa, yap›lmas› istenilen incele-
meye uygun olmayan ““GGrraaffoolloojjii UUzzmmaann››”” s›fat›n› kulland›klar›na
tan›k olmaktay›m.
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Yarg›tay’›n sahtecilik konular› ile ilgili inceleme yapan kurum
ve kifli yönünden uygulamaya yönelik yerleflik eski kararlar›nda,
imzan›n taraflar›n anlaflacaklar› bir bilirkifliye, anlaflma sa¤lana-
mazsa Güzel Sanatlar Akademisi veya Polis Enstitüsü (Bu ku-
rum Bölge Kriminal Polis Laboratuarlar›na dönüfltürülmüfltür) gi-
bi kurum veya yeterli bir özel bilgi sahibine incelettirilmesi gere-
kir, denilmekle sahtecilik ile ilgili incelemelerin an›lan kurumlara
veya bu kurumlarda uzman olarak bulunmufl kiflilere yapt›r›lma-
s› öngörülmektedir. Ayr›ca, uygulamada adli t›p kurumuna da
baflvurulmakta ise de, bu kurumun raporlar›n›n mahkeme için
ba¤lay›c› olmad›klar› da vurgulanmaktad›r.

Yarg›tay 14. Hukuk Dairesi 28.04.1976 tarih, 1276/2349 sa-
y›l› karar›nda, bbiilliirrkkiiflfliilleerriinn KKRR‹‹MM‹‹NNAALL‹‹SSTT‹‹KK UUZZMMAANNLLAARRII oolldduu¤¤uu
rraappoorrddaa yyaazz››ll››dd››rr.. Güzel Sanatlar Akademisinden veya Adli T›p
Fizik fiubesinden yeniden rapor al›nmas› için gerek yoktur, de-
nilerek sahtecilik aln›nda yap›lan incelemelerde kriminalistik uz-
manl›¤›n önemi oldu¤u kadar, önceli¤i de vurgulanm›flt›r.

Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.11.1977 tarih, 12/107-
840 say›l› karar›na göre de, Adli T›p Kurumu raporunda, inkar
edilen imzan›n mukayese imzalarla uygunluk ve benzerlikleri
görülmekle ayn› elden ç›kma olmalar›n›n kabule de¤er görüldü-
¤ü bildirilmifltir. Bu rapor kesin ve yeterli olmad›¤› gibi, yaz› ve
uygulama ifllerinde Adli T›p Kurumu en son uzman bilirkifli de
de¤ildir.  ‹flin özelli¤i göz önünde tutularak Ankara Polis Enstitü-
sü ve ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi gibi yaz› ifllerinde uz-
manl›¤› bilinen yerlerdeki bilirkiflilerden rapor al›nmal›d›r.  

Yarg›tay’›n eski tarihli kararlarda ve tan›mlamalar dikkate
al›nd›¤›nda, sahtecilik alan›ndaki incelemelerde ggrraaffoolloojjii, ggrraaffoo--
lloogg ve ggrraaffoommeettrriikk mmeettoottllaarr››nn bbuulluunnmmaadd››¤¤›› aç›kça görülmektedir.

Bafllang›çta vurgulanan Yarg›tay 12. Hukuk Dairesi karar içe-
ri¤inde; 

a) ‹ncelemenin yeterli teknik donan›ma sahip bir laboratuar
ortam›nda, optik aletlerle ve o incelemenin gerektirdi¤i di¤er ci-
hazlar› kullanarak

b) GGrraaffoolloojjiikk ve ggrraaffoommeettrriikk yöntemlerle yap›lmas›, bu alet
ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse karfl›laflt›r-
maya esas belgelerdeki imza ve yaz›n›n tersim, seyir, bask› de-
recesi, eyim, do¤rultu gibi yönlerden tafl›d›¤› tam ve kuflkuya yer
vermeyecek flekilde belirlenip karfl›laflt›r›lmas›;

GÜNAY KARAB‹BER
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c) Sonuçta imza ve yaz›n›n atfedilen kifliye ait olup olmad›-
¤›n›n, dayanaklar› gösterilmifl, taraflar›n mahkemenin ve Yarg›-
tay’›n denetimine elveriflli bir raporla ortaya konulmas›;

d) Gerekti¤inde karfl›laflt›r›lan imza veya yaz›n›n hangi ne-
denle farkl› veya ayn› kiflinin eli ürünü olduklar›n› foto¤raf veya
di¤er uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmesi,

fiartt›r” denilmektedir.

Karar içeri¤ine göre, flart k›l›nan laboratuar ortam› ve bulun-
mas› gereken optik alet ve di¤er cihazlar ile inceleme yöntemi
d›fl›ndaki (b) koflullar KR‹M‹NAL‹ST‹K (POL‹S) LABORATU-
ARINI tan›mlamaktad›r. Bu laboratuarlarda KKrriimmiinnaalliissttiikk UUzzmmaann--
llaarr›› aarraacc››ll››¤¤››yyllaa KR‹M‹NAL SAHTEC‹L‹K alan›ndaki iimmzzaa,, yyaazz››,,
ttaahhrriiffaatt,, iimmzzaall›› ppuull nnaakkllii vvbb.. tüm incelemeler yap›lmaktad›r. Bu
durum karfl›s›nda sahtecilik incelemelerinin KR‹M‹NAL‹ST‹K
UZMANLARINA yapt›r›lmas› ve Kriminal polis laboratuarlar›nda-
ki Kriminal sahtecilik uzmanlar›n›n da yanl›fl› üstlenerek grafolo-
ji uzman› s›fat›n› kullanmaktan vazgeçmeleri gerekir.

Yine karar içeri¤ine göre flart k›l›nan inceleme yöntemleri ter-
sim, seyir, bask› derecesi, eyim, do¤rultu vb. olup, bu yöntemler
el yaz›s› ve tan›m›na uygun olarak grafoloji ile ilgilidir. Grafoloji,
tan›m›na uygun olup karakter analizini el yaz›lar› ile yapmakta
olup, imza ile bu analiz yap›lmamaktad›r. Tahrifat incelenerek
bu analiz yap›lmamaktad›r.  Daktilo vb. yaz›lar› incelenerek bu
analiz yap›lmamaktad›r. ‹mzal› pul nakli de incelenerek bu ana-
liz yap›lmamaktad›r. Hal böyle iken, kriminalistik uzman› olup
da, Kriminal yöntemlerle inceleme yapanlar›n, kendilerini grafo-
loji uzman› olarak tan›mlamalar› ve raporlar›nda da Yarg›tay ka-
rar›nda belirtilen yöntemlere göre inceleme yapt›klar›n› vurgula-
y›p, sonuç bildirmeleri bir yanl›fll›¤›n üstlenilmesi ve devam etti-
rilmesidir.

KKrriimmiinnaall ppoolliiss llaabboorraattuuaarrllaarr››nnddaa ggöörreevv vvee iinncceelleemmee yyaaooaann uuzz--
mmaann--uuzzmmaannllaarr,, kkrriimmiinnaalliissttiikk uuzzmmaann›› oolluupp,, ggrraaffoolloojjii uuzzmmaann›› ddee¤¤iill--
lleerrddiirr.. BBuu bbaa¤¤llaammddaa,, bbiirr kkrriimmiinnaalliissttiikk uuzzmmaann›› yyaazz››llaarr üüzzeerriinnddeenn
kkaarraakktteerr aannaalliizzii yyaappaammaazz iissee,, bbiirr ggrraaffoolloojjii uuzzmmaann›› ddaa kkrriimmiinnaalliiss--
ttiikk bbiilliimm aallaann››nnaa ggiirreenn ssaahhtteecciilliikk oollaayyllaarr›› üüzzeerriinnddee iinncceelleemmee yyaappaa--
mmaazz..
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AB hukukuna yap›lan uyumlulaflt›rma hareketlerinde, ele al›-
nan konunun içeri¤i kadar, konunun hangi kaynak içerisinde dü-
zenlenmifl oldu¤unun bilinmesi de önem tafl›r. 

Avrupa Birli¤i Hukuku, temel olarak birincil ve ikincil kaynak-
lar olmak üzere iki grup kaynaktan oluflmufltur. Birincil kaynak-
lar, birlik üyelerince yap›land›r›lan, topluluklar› ve birli¤i kuran,
bunlar› de¤ifltiren ve bunlar›n eki niteli¤inde olan, k›saca “kuru-
cu anlaflmalar” olarak adland›r›lan kaynaklar iken; ikincil kay-
naklar, üye ülkelerin de¤il; bunlar›n verdi¤i yetkiye istinaden bir-
lik organlar›n›n do¤rudan oluflturdu¤u kaynaklard›r. Bu kaynak-
lar tüzük1, yönerge, karar, tavsiye ve görüfllerdir. 

Bu iki grup kayna¤›n yan›nda Avrupa Toplulu¤u Adalet Diva-
n›2 taraf›ndan kabul gören hukukun temel ilkeleri, Divan›n olufl-
turdu¤u içtihatlar, teamüller, üye olmayan devletlerle yap›lan an-
laflmalar ve doktrin de Avrupa Birli¤i Hukuku kaynaklar› aras›n-
da say›l›r.

‹kinci kaynaklar aras›nda yer alan tavsiye ve görüfllerin ba¤-
lay›c› yönü yok iken; tüzük, yönerge ve kararlar üye devletler için

AB Hukukunda Yönergelerin Yeri

n TTuubbaa KKUUTTOO⁄⁄LLUU**

(*) Dr. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamal› Bilimler Yüksekokulu Ö¤retim Görevlisi
1) Baz› kaynaklarda yönetmelik olarak da geçmektedir.
2) Bundan böyle Divan olarak geçecektir.
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ba¤lay›c› niteliktedir. Ba¤lay›c› kaynaklar›n bafl›nda yer alan tü-
zükler, metinlerinde gösterilen tarihte veya böyle bir aç›kl›k yok
ise Birlik Resmi Gazetesi’nde yay›mland›klar› tarihten itibaren
en geç 20 gün içinde yürürlü¤e girerler ve bu tarihten itibaren
üye devletler için ba¤lay›c›l›k kazan›rlar. “Do¤rudan Uygulanabi-
lirlik ‹lkesi” olarak adland›r›lan bu ilke gere¤ince, üye devletlerin,
tüzükleri, ulusal hukuklar›na uyumlulaflt›rmalar› aranmaz. 

Bu durum, üye ülkelerce, hem farkl› yürürlük tarihleri belirlen-
mesi hem de uyumlulaflt›rma hareketleri neticesinde farkl› içerik-
lerin ortaya ç›kabilmesi ihtimallerini ortadan kald›rma gere¤in-
den kaynaklan›r. Böylesine bir tekdüzeli¤in her konuda sa¤lan-
mas› kuflkusuz son derece zordur. Bu sebeple üye devletlere
belli ölçüde elastikiyetin sa¤land›¤› ancak yine üye devletler için
ba¤lay›c› olan çerçeve düzenlemelere de ihtiyaç duyulmufltur.

Bu ihtiyac› karfl›layan yönergeler de, ba¤lay›c› hukuk kural-
lar› olmalar›na ra¤men, bu ba¤lay›c›l›k yönergenin ilgili organ ta-
raf›ndan yay›mland›¤› an itibariyle bafllamaz. Yönergeler, bu
noktada tüzüklerden do¤rudan uygulanabilirlik ilkesi aç›s›ndan
ayr›l›rlar. Yönergelerin üye devletlerce, ulusal hukuka uyumlu-
laflt›rmas›n›n yap›lmas›n› gerekir. Üye devletler, bu ifl için tan›-
nan süre içerisinde bu uyumlulaflt›rmay› yapmak zorundad›rlar. 

Tüzük ve yönergeler aras›ndaki bu fark, tüzüklerin bütün üye
ülkeler bak›m›ndan ayn› flekilde ve eksiksiz uygulanmas› gere-
¤ine karfl›l›k; yönergelerin ulusal geleneklerin ve hukuki alt yap›-
lar›n farkl›l›¤› dikkate al›narak, mevzuat›n teklefltirilmesi de¤il
uyumlulaflt›r›lmas› amac› ile ç›kar›lmas›ndan gelir. Ana fikir¸ ulu-
sal mevzuatlar ve uygulamalar aras›ndaki çeliflkileri ve çat›flma-
lar› gidererek veya tutars›zl›klar› tedricen törpüleyerek bütün üye
devletlerde esas olacak ortak asgari koflullar›n oluflmas›n› sa¤-
lamakt›r.3 Bu durum, yönergeleri toplulu¤un en fazla tercih edi-
len yasama metodu haline getirmektedir.4

Bununla beraber Konsey, Komisyon veya “ortak karar alma”
usulü çerçevesinde Konsey ve Parlamento taraf›ndan birlikte ç›-

3) Klaus Dieter Borchardt ““TToopplluulluukk HHuukkuukkuu’’nnuunn AABBCC’’ssii””, s. 37, Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilcili¤i Yay›nlar›
4) Stephen Weatherill & Paul Beamont ““EECC LLaaww””, s. 138,Penguin Books; 1995
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kar›lan yönergeler5 de, tüzükler gibi gerekçeli ve toplulu¤un bi-
rincil kaynaklar›na dayal› olarak ve Birlik Resmi Gazetesi’nde
yay›mlanarak ç›kar›l›rlar.6

Tüzük ve yönergeler gibi ba¤lay›c› olan bir di¤er ikincil kay-
nak da kararlard›r. Kararlar, tüzükler ve yönergeler gibi genel
uygulama alan› olmayan, sadece hitap etti¤i devleti, gerçek ve-
ya tüzel kiflili¤i ba¤layan kaynaklard›r. Bununla beraber, yönel-
dikleri kiflilere do¤rudan etkili olmalar› aç›s›ndan tüzüklerle ben-
zerlik gösterirlerken yönergelerden ayr›l›rlar. Kararlar›n, üye
devletlerin yan› s›ra gerçek veya tüzel kiflilere yönelik olabilme-
leri de, yönergelerden farkl› yönüdür.

Yönergelerin iç hukuka uyumlulaflt›r›lmas›nda hangi flekil ve
usulün seçildi¤i önem tafl›maz. Bir baflka ifade ile, yönerge hü-
kümleri paralelinde bir kanun ç›kar›labilece¤i gibi, kanun hük-
münde kararname, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallar› da ç›-
kar›labilir. 

Konunun ne flekilde ele al›naca¤› bir iç hukuk serbestisi ol-
makla beraber, kurallar›n ba¤lay›c› olmas›, öneri mahiyetinde
kalmamas› gerekir.7 Bu sebeple tasar› aflamas›nda kalan, sa-
dece yönergeye at›f yapmakla yetinen veya kolayca de¤ifltirile-
bilen idari tasarruf ifllemleri, yönergelerin ulusal hukuklarda ek-
siksiz ve etkin biçimde uygulanmas›n› sa¤lamamaktad›r.8

Yönergelerin tan›nan süre içinde uyumlulaflt›r›lmas›n›n yap›l-
mas› hem üye devletler hem de bunlar›n vatandafllar› aç›s›ndan
yerinde olacakt›r. Zira; üye devletler, yönergeyi vaktinde mev-
zuata uyumlulaflt›rmamak sebebiyle do¤abilecek tazminat öde-
me yükümlülü¤ünden kurtulacaklar; vatandafllar ise, iç hukukla-
r›ndan do¤an haklar› hem devletlerine hem de birbirlerine karfl›
ileri sürebileceklerdir.

Yönergelerle ulusal hukuklar›n uyumlulaflt›rd›klar› hallerde,
kifliler bu yönergeden do¤an haklar›n› devletlerine ve birbirlerine

TUBA KUTO⁄LU

5) P.S.R.F Mathijsen ““EEuurrooppeeaann UUnniioonn LLaaww”” s.122, Butterwords, London, Dublin,
Edinburg1994
6) Haluk Kabaalio¤lu “Avrupa Birli¤i ve K›br›s”,s.110Yeditepe Üniversitesi yay›nlar›
7) D Lasok, “Law and Institutions of the Europen Union”s.122,Butterwords, London,
Dublin, Edinburg:1994
8) Bertil Emrah Oder,” Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri ve Uygulanmas›, AB
Hukuku Tekinalp&Tekinalp” s.133, Beta, ‹stanbul:2000
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karfl› ileri sürme hakk›n› kazanacaklard›r. Bu uyumlulaflt›r›lma-
n›n süresinde ve gere¤i gibi yap›lmad›¤› hallerde de, bu durum-
dan sorumlu olan devletten, yönergede yer alan bu hakk›n yeri-
ne getirilmesi istenebilecektir. Söz konusu hakk›n devlete karfl›
de¤il, gerçek ve özel hukuk tüzel kiflilerine karfl› ileri sürülebile-
ce¤i hallerde ise, böyle bir uyumlulaflt›rman›n  yap›lmad›¤› bir ül-
kedeki yasal sisteme güvenerek hareket eden karfl› taraf›n, dev-
letin kusurundan sorumlu olmayaca¤› Divan›n çeflitli içtihatlar›y-
la kabul edilmifltir.9

Henüz ülkede uyumlulaflt›r›lmas› yap›lmayan bir hakk›n,  ger-
çek kifliler veya özel hukuk tüzel kiflilerine karfl› ileri sürüleme-
mesinden ötürü zarara u¤rayan ilgililerin, devlete karfl› tazminat
talep etme haklar› varsa da, bu hakk›n yerine getirilmesini iste-
me olanaklar›n›n bulunmamas›, kamu kurumlar›na karfl› aç›lan
davalar ile gerçek kiflilere ve özel hukuk tüzel kiflilerine karfl› aç›-
lan benzer davalarda ciddi bir fark yaratmaktad›r. Örne¤in; ka-
mu sektöründe çal›flan bir iflçi iflverenine karfl› henüz uyumlu-
laflt›r›lmas› yap›lmam›fl bir yönergeden do¤an hakk›n› ileri süre-
bilecekse de, özel sektörde çal›flan bir iflçinin ayn› hakk› iflvere-
nine karfl› ileri sürebilmesi mümkün olmayacakt›r.

Süresinde uyumlulaflt›r›lmad›¤› halde, yönergeden do¤an
haklar›n devlete karfl› kullan›m› için;

(a) Yönerge hükümlerinin aç›k ve kesin olmas›
(b) Söz konusu haklar›n talep edilebilmesinin herhangi bir

flarta ba¤l› olmamas›
(c) Yönergenin uygulamaya geçirilebilmesi için tan›nm›fl

olan sürenin dolmufl olmas› koflullar› aranacakt›r.  
Uyumlulaflt›rman›n zaman›nda ve gere¤i gibi yap›lmamas›

neticesinde, flah›slar›n ayr›ca u¤ram›fl olduklar› bir zarar söz ko-
nusu ise, bunun tazmini dahi istenebilecektir. Hatta bir üye dev-
let, topluluk hukukunun uygulanmas›nda, mevcut ulusal hukuk
kurallar›n›n yerinde oldu¤unu düflünüyor ve yeni bir ulusal ifllem
yapmay› gerekli görmüyorsa, ulusal kurallar› topluluk hukukuna
uygun yorumlamak zorunda kalacak; aksi halde tazminat so-
rumlulu¤u yine do¤acakt›r. “Kuvvetler Ayr›l›¤› ‹lkesi” neticesin-

9) Klaus Dieter Borchardt, age, s.38
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de, bu durumun ortaya ç›kmas› kuvvetle muhtemeldir.

Bu kiflilerin ayn› zamanda, tazminat talebinde bulunabilmesi
için ise;

(a) Üye devletlerin ayk›r› davrand›¤› birlik kurallar›n›n birey-
ler için hak yaratmas›

(b) Birlik kurallar›na ayk›r›l›¤›n yeterince nitelikli olmas› ve

(c) Birlik kurallar›na ayk›r›l›k ile bireyin u¤rad›¤› zarar ara-
s›nda nedensellik ba¤›n›n bulunmas› koflullar› aranacakt›r.

Avrupa Toplulu¤u Adalet Divan› kararlar›nda, vatandafllar›n
bu durumlarda üye devlet mahkemelerinde dava açabilme hak-
lar›n›n tan›nmas› olgusuna,  üye devlet mahkemelerinin direnç
gösterdi¤i içtihatlar› da mevcuttur.10

Yönergelerin zaman›nda ve gere¤i gibi uyumlulaflt›r›lmad›¤›
hallerde, topluluk yürütme organ› olan Komisyonun ve di¤er üye
devletlerin flikayet mekanizmas› paralelinde, “topluluk yükümlü-
lüklerini yerine getirmemek”ten bahisle o üye devleti Divan’da
dava etme yolu da aç›kt›r.  

TUBA KUTO⁄LU

10) Haluk Kabaalio¤lu, age, s.131
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AA.. HHUUKKUUKK‹‹ NN‹‹TTEELL‹‹⁄⁄‹‹ 

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› kurumu mevzuat›-
m›za 15/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e
giren 5395 say›l› Çocuk Koruma Kanunun 23. maddesi ile gir-
mifltir. 18 yafl›ndan küçük san›klar için yap›lan bu düzenleme
5560 say›l› Kanun ile de¤iflik 5271 say›l› CMK’n›n 231. madde-
sinde 18 yafl›ndan büyük san›klar içinde sadece takibi flikayete
ba¤l› suçlar için ön görülmüfl ancak 5728 say›l› Kanun ile 5271
say›l› CMK n›n 231. maddesindeki de¤ifliklikle bu kurumun kap-
sam› geniflletilmifltir.

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› (cezan›n infaz›n›n
ertelenmesi yerine) kamu davas›n›n neticesinde verilecek hük-
mün aç›klanmas›n›n belirli flartlarla ve süreyle ertelenmesini, ya-
ni hükmün bir süre flarta ba¤l› olarak ask›da kal›p CMK n›n
231/5 maddesinde de belirtildi¤i gibi kurulan hükmün san›k hak-
k›nda, belirtilen sürede konulan yükümlülüklere uyulmak flart›y-
la bir hukuki sonuç do¤urmamas›n› ifade etmektedir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda bir tür cezan›n flahsilefltirilmesi kurumu olarak da
de¤erlendirilmesi mümkündür. Zira bu kurumun uygulanmas›n-

Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılması

n NNeevvzzaatt ÖÖZZSSOOYY**

(*) ‹zmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
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da CMK n›n 231/6-b maddesi yönünden hakime bir takdir hakk›
tan›m›flt›r. 

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› suçu sabit
görülen san›k hakk›nda uygulanmas› nedeniyle san›k ile ceza
aras›ndaki ba¤lant›y› belirli flartlarla kesmesi ve ask›ya  almas›,
denetim süresinin flartlara uygun olarak tamamlanmas› halinde
san›¤›n tamamen cezadan veya hükümlülük karar›ndan kurtul-
mas› yani hakk›ndaki kamu davas›n›n düflürülmesi sonucunu
do¤urdu¤undan ayn› zamanda maddi ceza hukukuna iliflkin so-
nuçlar do¤uran bir kurumdur.  Ayr›ca hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›  karar› verildi¤i takdirde de san›k hakk›nda mah-
kemece tedbir karar› uygulanmas› (yani sonuç olarak san›¤a ay-
n› mahkumiyet kararlar›nda oldu¤u gibi bir yükümlülük getirilme-
si) de bu düflünceyi do¤rulayan nedenlerden biridir. 

Bu kanunun uygulanabilmesi için öncelikle san›¤›n yüklenen
suçu iflledi¤inin yap›lan yarg›lama sonucunda sabit oldu¤unun
tespiti ve CMK’n›n 223/5. maddesinin uygulanmas›n›n gerekti¤i
hallerde uygulanabilecektir(10.f›kra hariç). Di¤er f›kralardaki hü-
kümlerden birinin uygulanmas› halinde bu kurumun uygulanma-
s› söz konusu de¤ildir. 

BB.. KKAAPPSSAAMMII

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› verilebilecek
suç ve cezalar 5271 say›l› CMK n›n 5560 say›l› Kanunla de¤iflik
231. maddesinde soruflturmas› ve kovuflturmas› flikayete ba¤l›
suçlardan dolay› verilen bir y›l ve daha az hapis yada adli para
cezalar› olarak s›n›rland›r›lm›flken 08/02/2008 tarihinde yürürlü-
¤e giren 5728 say›l› Kanunun 562. maddesi ile 5271 say›l› CMK
n›n 231.maddesinde yap›lan de¤ifliklikle bu kapsam geniflletil-
mifltir. Bu düzenleme ile;

- Anayasan›n 174. maddesinde koruma alt›na al›nan ‹nk›lap
Kanunlar›nda yer alan suçlar haricindeki tüm suçlarla ilgili olarak
(Md. 231/14), 

- Verilen 2 y›l ve alt›ndaki hapis veya Adli Para cezalar› bu
kurum kapsam›na al›nm›flt›r. 

Burada önemli olan kanunda ön görülen ceza de¤il mahke-
mece yap›lan uygulama sonucunda belirlenen sonuç cezan›n
esas al›nmas›d›r. Yine 2 Y›l hapis cezas› ile birlikte verilen Adli

NEVZAT ÖZSOY
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Para cezalar› da bu kanun kapsam›na girmektedir. 

Çocuklar yönünden ise, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve
15/07/2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5395 say›l› Çocuk Koruma
Kanunun 23. maddesinde “çocu¤a yüklenen suçtan dolay› yap›-
lan yarg›lama sonucunda belirlenen en çok üç y›la kadar (üç y›l
dahil) hapis veya adli para cezalar›” suçun niteli¤ine bak›lmaks›-
z›n Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› kapsam›na al›nm›fl
ancak 19/12/2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5560 say›l›  Kanun-
la kapsama giren suç ve cezalar yönünden 5271 say›l› CMK ile
paralellik kurulmufltur. Bu nedenle 08/02/2008 tarihinden itiba-
ren 5271 say›l› CMK n›n 231. maddesinde belirtilen kapsam ço-
cuklar için de geçerli hale gelmifltir. 

CC.. fifiAARRTTLLAARRII 

5278 say›l› Kanunla hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›-
n›n koflullar›n› düzenleyen 5271 say›l› CMK n›n 231. maddesi-
nin 6. f›kras›nda bir de¤ifliklik ön görülmemifl olup, bu f›kra uya-
r›nca Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilebil-
mesi için üç koflulun birlikte gerçekleflmesi aranmaktad›r. 

11.. SSaann››¤¤››nn DDaahhaa ÖÖnnccee KKaass››ttll›› BBiirr SSuuççttaann MMaahhkkuumm OOllmmaamm››flfl
BBuulluunnmmaass›› 

San›k hakk›nda hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  ka-
rar› verilebilmesi için görülmekte olan davaya konu suçtan daha
önce iflledi¤i kas›tl› bir suçtan dolay› mahkum edilmemifl olmas›
gerekir. Buna göre 5271 say›l› CMK n›n 223/5. f›kras› d›fl›nda
kalan hükümler bu kapsama girmemektedir. 

Daha önceden ifllenen suçun kas›tla ifllenen bir suç olmas›
gerekir. Olas› kas›tla ifllenen suçlardan dolay› al›nan mahkumi-
yet karar› da hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› ve-
rilmesine engel teflkil edecektir. Ancak taksir ve bilinçli taksirle
ifllenen suçlar engel olmayacakt›r. 

Burada 647 Say›l› Kanunun 6. maddesinin uygulanmas› ko-
flullar› aras›nda benzerlik bulunmas› keza benzer bir hükmün
4616 say›l› Kanunun uygulanmas› flartlar› aras›nda da say›lma-
s› nedeniyle Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun 647 say›l› Yasan›n
6. maddesinin uygulanmas›na iliflkin 21/12/1987 gün ve 7-437/
651 say›l› karar›nda ve 4616 say›l› Kanunun uygulanmas›na ilifl-
kin Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun 27/03/2001 gün ve 9-32/37
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say›l› kararlar›nda da belirtildi¤i gibi, san›¤›n iflledi¤i kas›tl› bir
suçtan dolay› verilen erteli mahkumiyet hükmünden itibaren befl
seneden fazla bir zaman geçmifl ve bu süre içinde baflka bir
suçtan mahkum olmam›fl olmas› nedeniyle 765 say›l› Kanunun
95/2. maddesi uyar›nca esasen vaki olmam›fl say›lan yada 3682
say›l› Adli Sicil Kanununa göre adli sicilden silinme koflullar› olu-
flan önceki mahkumiyet hükmünün keza adli sicil kay›tlar›ndan
ç›kar›lmas› olanaks›z hükümlülükleri nedeniyle ceza zamanafl›-
m›n›n dolmas› halinde bu kurumun uygulanmas›na yasal engel
teflkil etmeyece¤i ancak, 5271 say›l› CMK’n›n 231/6-b madde-
sindeki koflul yönünden takdir hakk›n› etkileyen bir husus olarak
dikkate al›nabilece¤i kanaatindeyiz. Daha önce ifllenen mahku-
miyet hükmünün kesinleflme yada infaz tarihi de¤il suç tarihinin
yarg›lama konusu yap›lan suçtan önce ifllenmesi yeterli olacak-
t›r. Ancak daha önceden ifllendi¤i iddia edilen bir suçtan dolay›
devam eden bir yarg›laman›n sonucunun da beklenmesi gerek-
medi¤i ortadad›r. 

22.. MMaahhkkeemmeeccee SSaann››¤¤››nn KKiiflfliilliikk ÖÖzzeelllliikklleerrii ‹‹llee DDuurruuflflmmaaddaakkii TTuu--
ttuumm VVee DDaavvrraann››flflllaarr›› GGöözz ÖÖnnüünnddee BBuulluunndduurruullaarraakk YYeenniiddeenn
SSuuçç ‹‹flfllleemmeeyyeeccee¤¤ii HHuussuussuunnddaa KKaannaaaattee VVaarr››llmmaass›› 
Bu husus tamamen hakime takdir hakk› tan›yan bir kofluldur.

Öncelikle Hakim, duruflmada edindi¤i yada dosyada toplanan
bilgi ve belgelerden tespit etti¤i san›¤›n kiflilik özelliklerini de¤er-
lendirecek ayr›ca duruflmalardaki san›¤›n gösterdi¤i tutum ve
davran›fllarda yeniden suç iflleyip ifllemeyece¤i konusunda
edindi¤i kanaatlerin olumlu olmas› halinde bu kurumu san›k le-
hine uygulayabilecektir. Ancak sadece san›¤›n duruflmadaki tu-
tum ve davran›fllar›ndan hakimin bir sonuca gitmesini beklemek
mümkün de¤ildir kanunda aç›kça yaz›lmam›fl ise de san›¤›n yu-
kar›da belirtilen flart kapsam›nda kalmayan di¤er sab›kalar›n›n
içeri¤i ve niteli¤i, yarg›lanmakta oldu¤u baflka dava dosyalar›n›n
bulunmas› da hakimin bu kanaatinin oluflmas›na katk›da bulu-
nan veriler olmal› ve hakim gerekti¤inde bu hususlar› da kana-
atinin oluflmas›nda gerekçe olarak gösterebilmelidir.  Bu neden-
le bu düzenleme (flart) ile 647 say›l› Kanunun 6. ve 5237 say›l›
Kanunun 51. maddesindeki san›¤›n suç iflleme e¤iliminin de¤er-
lendirilmesi aras›nda paralellik bulunmaktad›r. 

3. Suçun ‹fllenmesi ‹le Ma¤durun Veya Kamunun U¤rad›¤›

NEVZAT ÖZSOY
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Zarar›n, Aynen ‹ade, Suçtan Önceki Hale Getirme Veya Tazmin
Suretiyle Tamamen Giderilmesi 

aa)) SSuuççuunn iiflfllleennmmeessii iillee oolluuflflaaccaakk zzaarraarr››nn tteessppiittii
Öncelikle suçun ifllenmesi ile oluflacak zarar›n giderilebilme-

si için ortada ölçülebilir ve giderilebilir bir zarar›n olmas› gerekir.
Bu zarar özel kiflilere verilebilece¤i gibi özel yada kamu tüzel ki-
flilere de verilebilir. Ancak baz› suçlar›n ifllenmesi ile ortaya ç›-
kan somut bir kifli yada kamu zarar› bulunmamaktad›r. Örne¤in,
ruhsats›z tabanca tafl›mak suçlar›nda oldu¤u gibi. Bu durumlar-
da san›k taraf›ndan giderilebilecek bir zarar söz konusu olmad›-
¤› için san›¤›n lehine de¤erlendirilerek bu flart aranmaks›z›n di-
¤er iki flart›n gerçekleflmesi yeterli olacakt›r. 

bb)) SSuuççuunn iiflfllleennmmeessii iillee oolluuflflaaccaakk zzaarraarr››nn ggiiddeerriillmmee yyöönntteemmlleerrii.. 
Kanunda zarar›n, aynen iade, suçtan önceki hale getirme ve-

ya tazmin suretiyle giderilmesi ön görülmüfltür. 

aa) Aynen iade; Suç oluflturacak flekilde al›nan eflyan›n geri
verilmesi gibi örne¤in, çal›nan eflyan›n ma¤dura geri verilmesi
yada güveni kötüye kullanma konusu olan eflyan›n iadesi. 

bb) Suçtan önceki hale getirme; zarar verilen eflyan›n suçtan
önceki hale getirilmesidir. Örne¤in, k›r›lan cam›n yerine ayn› fle-
kilde yenisinin takt›r›lmas›, y›k›lan duvar›n tamir edilerek önceki
hale getirilmesi gibi. 

cc) Tazmin; zarar verilen eflyan›n yada Kanunlar›n koruma
alt›na ald›¤› yarar›n gördü¤ü zarar›n nakdi olarak ödenmesidir.
Örne¤in, çal›nan eflyan›n paras›n›n ma¤dura verilmesi yada ha-
karet suçundan ma¤durun u¤rad›¤› manevi zarar›n karfl›l›¤›nda
tazminat ödenmesi gibi. 

cc)) ZZaarraarr››nn ttaammaammeenn ggiiddeerriillmmeessii
Suçun ifllenmesi ile oluflacak zarar›n tamamen giderilmesi

gerekecektir. K›smi olarak zarar›n giderilmesi halinde hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilemeyecektir. Etkin
piflmanl›k hükümlerinin uygulanmas› koflullar›n›n aksine ma¤du-
run aç›k r›zas›na ra¤men bu koflul yani zarar›n tamamen gideril-
mesi aranacakt›r. Ancak kan›tlanmas› yönünden ma¤durun be-
yan› yeterli kabul edilebilecektir. Örne¤in, ma¤dur zarar›n tama-
men karfl›land›¤›n› beyan etti¤i takdirde bu beyan yeterli kabul
edilebilir.  
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DD)) HHÜÜKKMMÜÜNN AAÇÇIIKKLLAANNMMAASSIINNIINN GGEERR‹‹ BBIIRRAAKKIILLMMAASSIINNAA ‹‹LL‹‹fifi--
KK‹‹NN KKAARRAARR VVEE KKAARRAARRDDAA BBUULLUUNNMMAASSII GGEERREEKKEENNLLEERR..

Yukar›da belirtilen koflullar›n birlikte gerçekleflmesi halinde
Hakim, san›k hakk›nda öncelikle sabit gördü¤ü eylemle ilgili
mahkumiyete iliflkin bir hüküm kuracak ve daha sonra bu hük-
mün aç›klanmas›n› geri b›rakacakt›r. Yani Hükmün aç›klanmas›-
n›n geri b›rak›lmas›na karar verecektir. 

11.. HHüükkmmüünn AAçç››kkllaannmmaass››nn››nn GGeerrii BB››rraakk››llmmaass››nnaa KKoonnuu OOllaann
CCeezzaann››nn NNiitteellii¤¤ii..
Aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilen hükümde,

mahkum olunan hapis cezas› ise bu hapis cezas›n›n ertelenme-
sine karar verilemeyece¤i gibi hapis cezas›n›n k›sa süreli olma-
s› halinde seçenek yapt›r›mlara da çevrilemeyecektir(Md.
231/7). Do¤rudan hükmedilen adli para cezalar›nda ise hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilebilecektir. 

22.. DDeenneettiimm vvee DDeenneettiimmllii SSeerrbbeessttlliikk SSüürreessii.. 
Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› verilmesi ha-

linde san›k befl y›l süreyle denetim süresine tabi tutulacak ayr›-
ca 5271 say›l› CMK n›n 231/8., a, b, c bentlerinde belirtilen de-
netimli serbestlik tedbirlerinden birine hükmedilmesi halinde ha-
kim bir y›ldan fazla olmamak üzere bir süre belirleyecektir yani
yükümlülük süresi en fazla bir y›l olacakt›r. 

33.. DDeenneettiimm SSüürreessii VVee//VVeeyyaa DDeenneettiimmllii SSeerrbbeessttlliikk TTeeddbbiirriinnee
HHüükkmmeeddiillmmeessii 
Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar›nda hakimin

befl y›l denetim süresi belirlemesi yasal zorunluluk olmas›na
ra¤men denetimli serbestlik tedbirlerine hükmedilip hükmedil-
memesi hakimin takdiren b›rak›lm›flt›r. Sadece denetim süresi
belirlemesi halinde san›¤›n sadece befl y›l içinde kasten yeni bir
suç iflleyip ifllemedi¤i takip edilecektir. 

Uygulanabilecek denetimli serbestlik tedbirleri 5271 say›l›
CMK n›n 231/8 maddesinde üç bafll›k halinde düzenlenmifltir.
Bunlar;

“a) Bir meslek veya sanat sahibi olmamas› halinde, meslek
veya sanat sahibi olmas›n› sa¤lamak amac›yla bir e¤itim prog-
ram›na devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olmas› halinde, bir  kamu ku-
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rumunda veya özel olarak ayn› meslek veya sanat› icra eden bir
baflkas›n›n gözetimi alt›nda ücret karfl›l›¤›nda çal›flt›r›lmas›na, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmas›na, belli yerlere de-
vam etme hususunda yükümlü k›l›nmas›na yada takdir edilecek
baflka yükümlülü¤ü yerine getirmesine” fleklinde olabilecektir. 

Bu tedbirlerden birisine yada birden fazlas›na hükmedildi¤i
takdirde deneme süresi içerisinde kas›tl› bir suç ifllemesinin ya-
n› s›ra en fazla bir y›l olarak hükmedilebilecek olan bu tedbirler
ve yükümlülüklere uygun davran›l›p davran›lmad›¤› da takip edi-
lecektir. 5271 say›l› CMK’n›n 231. maddesinde aç›k bir hüküm
olmamakla birlikte 5402 say›l› Denetimli Serbestlik ve Yard›m
Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu uyar›nca denetimli ser-
bestlik flube müdürlüklerince bu takip yap›labilecektir. (Ancak
5402 say›l› Kanuna 5271 say›l› CMK’n›n 231. maddesi uyar›nca
verilen tedbir ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin de eklen-
mesinin uygun olaca¤› düflünülmektedir.) 

EE.. HHÜÜKKMMÜÜNN AAÇÇIIKKLLAANNMMAASSIINNIINN GGEERR‹‹ BBIIRRAAKKIILLMMAASSIINNAA
‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN KKAARRAARRIINN SSOONNUUÇÇLLAARRII

11.. ZZaammaannaaflfl››mm›› YYöönnüünnddeenn..

5271 say›l› CMK’n›n 231/8. maddesi uyar›nca denetim süre-
si (befl y›l) içinde dava zamanafl›m› durmaktad›r. Denetim süre-
si tayininden itibaren san›k taraf›ndan yeni bir suç ifllenmesi ya-
da denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymad›¤›n›n tespiti an›-
na kadar yani hükmün aç›klanmas›na kadar geçen süre gerek
ola¤an gerekse ola¤anüstü dava zamanafl›m› süresinin hesa-
b›nda dikkate al›nmayacakt›r. 

22.. HHuukkuukkii SSoonnuuçç DDoo¤¤uurrmmaammaass››.. 

5271 say›l› CMK’n›n 231/5. maddesinde belirtilen “Hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›, kurulan hükmün san›k hakk›n-
da bir hukuki sonuç do¤urmamas›n› ifade eder” fleklindeki dü-
zenleme ile verilen karar›n herhangi bir hukuki sonuç do¤urma-
d›¤› belirtilmifl olmakla birlikte buradaki “hukuki sonuç do¤urma-
ma” ibaresini genel anlamda bir hukuki sonuç do¤urmamas› ola-
rak yorumlamamak gerekir zira hükmedilen denetimli serbestlik
de san›k hakk›nda verilen hukuki bir sonuçtur. Yasa koyucunun
bu ifadeden amac›, “mahkumiyet yada beraat” fleklindeki bir
hükmün yani 5271 say›l› CMK n›n 223. maddesinde say›lan hü-
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kümlerden birinin sonuçlar›n›n do¤mamas› olarak de¤erlendiril-
melidir. 

33.. DDeenneettiimm SSüürreessii VVee DDeenneettiimmllii SSeerrbbeessttlliikk TTeeddbbiirriinnee ‹‹lliiflflkkiinn
YYüükküümmllüüllüükklleerree UUyygguunn DDaavvrraann››llmmaass›› HHaalliinnddee.. 
Mahkemece karar verilen denetim süresi ve/veya denetimli

serbestlik tedbirine iliflkin yükümlülüklere san›¤›n uygun davran-
mas› halinde aç›klanmas› geri b›rak›lan hüküm ortadan kald›r›-
larak, davan›n düflmesine karar verilecektir(Md. 231/10).  Bu ne-
denle befl y›ll›k denetim süresi sonunda dava dosyas› resen ele
al›narak san›¤›n kas›tl› bir suç iflleyip ifllemedi¤i ve denetimli
serbestlik yükümlülüklerine uydu¤u saptand›ktan sonra Hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin karar› ortadan kald›r›l-
mas›na ve san›k hakk›ndaki kamu davas›n›n düflürülmesine ka-
rar verilecektir. Verilecek bu karar (daha önce verilen) hükmün
zat ve mahiyetinde de¤ifliklik yaratmas› ve esasa iliflkin bir karar
olmas› nedeniyle Yarg›tay’›n yerleflik içtihatlar› dikkate al›nd›¤›n-
da duruflma aç›larak verilmeli ve temyiz (istinaf) yolu aç›k olma-
l›d›r. 

44.. DDeenneettiimm SSüürreessiinnddee KKaass››ttll›› BBiirr SSuuçç ‹‹flfllleennmmeessii YYaaddaa DDeennee--
ttiimmllii SSeerrbbeessttlliikk TTeeddbbiirrlleerriinnee ‹‹lliiflflkkiinn YYüükküümmllüüllüükklleerree AAyykk››rr››
DDaavvrraann››llmmaass›› HHaalliinnddee..
a) Hükmün aç›klanmas›.
Mahkemece daha önce aç›klanmas› geri b›rak›lan hapis ya-

da (do¤rudan hükmedilen) adli para cezas›na iliflkin hükmünü
aç›klayacakt›r(Md 231/11). Mahkeme bu karar› aç›klarken 5271
say›l› CMK n›n 231/11. maddesinde önceki hükümde san›¤a
verdi¤i cezada lehine bir de¤ifliklik yapabilece¤i ve san›¤›n da
bu yönde bir talebi oldu¤unda de¤erlendirilip tart›fl›lmas› ve ta-
lebin sonuca ba¤lanmas› olas›l›¤› bulunmas› nedeniyle duruflma
aç›lmal›d›r. Herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan aç›klanmas› ha-
linde verilen cezan›n niteli¤ine ve miktar›na göre temyiz(istinaf)
yolu aç›k olacakt›r. 

b) Aç›klanan hükümde de¤ifliklik yap›lmas›. 
Mahkeme hükmü aç›klarken, kendisine yüklenen yükümlü-

lükleri yerine getirmeyen san›¤›n durumunu de¤erlendirerek; 

aa) Cezan›n yar›s›na kadar belirleyece¤i bir k›sm›n›n infaz
edilmemesine, 
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bb) Koflullar›n›n varl›¤› halinde hükümdeki hapis cezas›n›n
ertelenmesine,

cc) Koflullar›n›n varl›¤› halinde hükümdeki hapis cezas›n›n
seçenek yapt›r›mlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahku-
miyet karar› verebilecektir. 

Bu flekilde de¤ifltirilerek aç›klanan karar duruflma aç›larak
verilmeli gerekir ve sonuç cezas›n›n ve güvenlik tedbirinin niteli-
¤i ve miktar›na göre temyiz(istinaf) yolu aç›kt›r. 

FF.. KKAANNUUNN YYOOLLLLAARRII 

5271 say›l› CMK n›n 231. maddesi uyar›nca verilen hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin karar›n itiraz yoluna ta-
bi oldu¤u an›lan maddenin 12. f›kras›nda aç›k ve özel olarak dü-
zenlenmifltir. Bu nedenle aç›klanmas› geri b›rak›lan hükümdeki
cezan›n miktar› ve niteli¤i dikkate al›nmaks›z›n usul kanununda-
ki genel kanun yollar›na iliflkin hükümler uygulanmaks›z›n özel
düzenleme nedeniyle ancak itiraz yoluna baflvurulabilecektir.
Aç›klanmas›n›n geri b›rak›lan hükümdeki cezaya iliflkin karar›n
CMK’daki genel hükümlere göre kesin olmas› halinde dahi bu
özel düzenleme nedeniyle itiraz yolu aç›kt›r. Bu flekilde bir dü-
zenleme bulunmad›¤› takdirde genel kanun yollar›na göre soru-
nun çözülmesi gerekecektir. Daha önceki aç›klamalar›m›zda da
belirtildi¤i üzere hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› d›fl›n-
da bir karar verildi¤inde yada buna iliflkin bir talebin reddi halin-
de genel kanun yollar›na iliflkin hükümler uygulanacakt›r. 

Burada tart›fl›lmas› gereken husus hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›na iliflkin bir karara karfl›, mahkumiyet d›fl›nda
bir karar verilmesi gerekti¤i gerekçesiyle yada suçun niteli¤ini ve
dolay›s›yla cezan›n yanl›fl belirlenmesi nedeniyle 5271 say›l›
CMKn›n 231. maddesinin uygulanma koflullar›n›n oluflmad›¤›na
iliflkin bir gerekçe ile kanun yoluna baflvurulmas› halinde hük-
mün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin karar yine itiraza
m› tabi olacakt›r? 

17/12/1930 gün ve 23/31 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda,
CMUK’un 223.ve 253. maddeleri gere¤ince verilen duruflman›n
tatili kararlar›n›n, usulü ifllemleri durdurmaktan ibaret niha-
i hüküm niteli¤inde bulunmayan ve dolay›s›yla ancak itiraz› ka-
bil kararlar oldu¤u kabul edilmifltir. Bu karara göre davay› sonuç-
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land›rmayan ve nihai hükümden önce verilip, mahkemenin dava
ile olan ba¤lant›s›n› kesmeyen, ancak kan›t de¤erlendirmesi ya-
parak nihai hükme ulaflma olana¤›n› kald›ran bu tür kararlar›n
temyizi olanakl› de¤ildir. Nitekim Ceza Genel Kurulunun ve özel
dairelerin yerleflmifl kararlar›nda da ayn› uygulamaya yer veril-
mektedir.  

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› verilebilmesi
için yukar›da belirtilen aç›klamaya ayk›r› olarak mahkemece ka-
n›t de¤erlendirmesi yap›larak suçun ifllendi¤i kanaatine var›lma-
s› ve buna göre yap›lacak uygulamada verilecek cezan›n da iki
y›l ve daha az süreli hapis cezas› ya da adli para cezas› olmas›
gerekmektedir. Bu durumda yukar›da belirtilen prensibin aksine
mahkumiyet hükmü gibi bir hukuki sonuç ifade etmese de Hük-
mün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› ancak san›¤›n mah-
kumiyetine karar verilebilmesi flartlar›n›n gerçekleflmesi halinde
uygulanabilecektir. 

4616 say›l› Kanunu uygulanmas› ile ilgili olarak Yarg›tay  Ce-
za Genel Kurulunun 27/02/2001 gün ve 4-25/33 say›l› karar›nda
“4616 say›l› kanun uyar›nca verilen ‘davan›n kesin hükme ba¤-
lanmas›n›n ertelenmesi’ karar›n›n muhakemenin yap›lmas›n› ko-
flula ba¤layan ve gerçekleflinceye kadar usulü ifllemlerin durdu-
rulmas›n› gerektiren ve CMUK’un 253/4. maddesinde ön görülen
duruma uygun bir karar oldu¤u, öte yandan (san›¤›n baflvurusu-
nun yarg›laman›n sürdürülerek hakk›nda nihai bir hüküm kurul-
mas›na yönelik olup) suçun 4616 say›l› Yasa kapsam›nda olma-
d›¤› yada ön görülen cezan›n üst s›n›r› itibariyle 10 y›ldan fazla
özgürlü¤ü ba¤lay›c› ceza gerektiren bir suç oldu¤una iliflkin de-
¤ildir. Çünkü, erteleme karar›na karfl› yap›lacak baflvurular›n ce-
za miktar› yada nitelendirme yönünden yarg›lama konusu suçu
4616 say›l› Yasada ön görülen kamu davas›n›n ertelenmesi hali-
nin kapsam› d›fl›na ç›kartmas› durumunda temyiz davas› olarak
kabulünde zorunluluk bulunmaktad›r.” denilmektedir. 

Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun bu karar› da dikkate al›narak
4616 say›l› Yasada farkl› olarak hükmün aç›klanmas›n›n geri b›-
rak›lmas› karar› için muhakemenin durmas›n› yani kan›tlar›n de-
¤erlendirilmesi yap›larak sonuca (mahkumiyet yada di¤er hü-
kümler birine) gitmeyi engelleyen bir düzenleme içermedi¤i, ak-
sine kan›t de¤erlendirilmesi yap›larak sonucunda suçun sübutu-
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nun ön flart olmas› gerektiren bir düzenleme olmas› nedeniyle
bir tür “durma” karar› olarak yorumlanamayaca¤› aç›kt›r. Bu ne-
denle hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› verildi¤in-
de; san›¤›n mahkumiyet d›fl›nda bir karar verilmesi gerekti¤ine
yada taraflar›n suçun niteli¤inin yanl›fl belirlenerek dolay›s›yla
cezan›n noksan tayin edildi¤i aksi halde san›k hakk›nda 5271
say›l› CMK n›n 231. maddesinin uygulanamayaca¤› yönündeki
baflvurular›n›n, (niteleme dolay›s›yla) ceza miktar› yönünden su-
çu hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› kapsam›ndan ç›kart-
mas› durumunda “temyiz davas›” olarak kabulünde zorunluluk
bulunmaktad›r. 

Aç›klanmas› geri b›rak›lan hükmün aç›klanmas›na iliflkin ka-
rar yada de¤ifltirilerek yeniden verilecek mahkumiyet karar› ise
verilen cezan›n niteli¤i ve miktar›na göre yukar›da belirtildi¤i
üzere (kesin olmad›¤› takdirde) temyiz (istinaf) yoluna tabidir. 

GG.. HHÜÜKKMMÜÜNN AAÇÇIIKKLLAANNMMAASSIINNIINN GGEERR‹‹ BBIIRRAAKKIILLMMAASSIINNAA
‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN KKAARRAARRLLAARRIINN TTAAKK‹‹PP VVEE KKUULLLLAANNIIMMII
5271 say›l› CMK’n›n 231/13. maddesine göre hükmün aç›k-

lanmas›n›n geri b›rak›lmas› karar›n›n bunlara mahsus bir siste-
me kaydedilece¤i, bu kay›tlar›n ancak bir soruflturma yada ko-
vuflturmayla ba¤lant›l› olarak C.Savc›s›, Hakim veya Mahkeme
taraf›ndan istenmesi halinde sadece bu maddede belirtilen
amaç için kullan›labilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 

5395 say›l› Çocuk Koruma Kanunun (mülga) 23. maddesinin
uygulanmas›na iliflkin olarak düzenlenen ve 24/12/2006 tarihin-
de Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren Çocuk Koru-
ma Kanunun uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar hakk›nda yö-
netmeli¤in 27/1. maddesinin k›yasen uygulanarak Hükmün aç›k-
lanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin kararlar›n tali karar fifli dü-
zenlenerek Adli Sicil Ve ‹statistik Genel Müdürlü¤üne  gönderil-
mesi gerekir.  

HH.. YYAARRGGIILLAAMMAA GG‹‹DDEERR‹‹ VVEE VVEEKKAALLEETT ÜÜCCRREETT‹‹
11.. YYaarrgg››llaammaa GGiiddeerrii..
5271 say›l› CMK’n›n 325/2. maddesinde hükmün aç›klanma-

s›n›n geri b›rak›lmas› hallerinde yarg›lama giderinin an›lan mad-
denin birinci f›kras› uyar›nca san›¤a yükletilece¤i belirtilmifltir. 

22.. VVeekkaalleett ÜÜccrreettii.. 
Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin karar an-
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cak san›¤›n suçunun sabit görülmesi halinde verilebilece¤inden
kat›lan›n kendisini duruflmalarda vekille temsil ettirmesi halinde
kat›lan lehine avukatl›k asgari ücret tarifesi uyar›nca vekalet üc-
retine hükmedilmelidir. 

II.. BBAAZZII SSUUÇÇLLAARR YYÖÖNNÜÜNNDDEENN 55227711 SSAAYYIILLII CCMMKK’’NNIINN 223311..
MMAADDDDEESS‹‹NN‹‹NN UUYYGGUULLAANNMMAASSII.. 

Baz› suçlarla ilgili düzenlemelerde zarar›n giderilmesi dava-
n›n düflürülmesi sebebi olarak düzenlenmifltir. Bu tür suçlarda
5271 say›l› CMK’n›n 231. maddesi uygulanamaz.

11.. KKaarrflfl››ll››kkss››zz ÇÇeekk KKeeflfliiddee EEttmmeekk SSuuççuu..
Yarg›tay 10. Ceza Dairesinin 02/07/2007 gün ve 2007/5010

E., 2007/8222 K. say›l› ilam›nda da aç›kland›¤› üzere; 3167 sa-
y›l› Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun-
mas› Hakk›nda Kanun'un amac› öncelikle çek hamillerinin ko-
runmas› ve kay›ts›z flarts›z belli bir bedelin ödenmesi için hava-
leyi içermesi nedeniyle ekonomik hayatta önemli bir yere sahip
çeke güvenilirli¤i yani kamusal güveni sa¤lamakt›r.Söz konusu
amac›n bir gere¤i olarak, yarg›laman›n süratle sonuçlan›p, ma¤-
durun alaca¤›n› bir an önce alabilmesi ve ceza yapt›r›m› ve ka-
munun ekonomik güvenli¤inin sa¤lanabilmesi ‹çin, 3167 say›l›
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunma-
s› Hakk›nda Kanun'da öngörülen suçlara ve yarg›lama usulüne
iliflkin hükümler, maddi hukuk kurallar› yönünden 5237 say›l›
Türk Ceza Kanunu'na göre ve kendine özgü usul hükümleri içer-
mesi nedeniyle de 5271 say›l› CMK'ya göre özel hüküm niteli¤i-
ni tafl›maktad›r.3167 say›l› Kanun'da "hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›na iliflkin herhangi bir düzenleme bulunmamak-
tad›r5560 say›l› Kanun ile 5271 say›l› CMK'n›n 231. maddesine
eklenen ve 5728 say›l› Kanunla de¤ifltirilen, hükmün aç›klanma-
s›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin kurallar incelendi¤inde, hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilebilmesi için "suçun
ifllenmesiyle ma¤durun veya kamunun u¤rad›¤› zarar›n, aynen
iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen
giderilmesinin" koflulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Ay-
r›ca, tüm koflullar›n yerine getirilmesi ve hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›n›n takdir edilmesi durumunda, an›lan maddenin
8. f›kras› uyar›nca san›¤›n 5 y›l süre ile denetimli serbestlik ted-
birine tabi tutulmas›na karar verilecektir. 3167 say›l› Kanun'un
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16c/2. maddesinde, "Dava aç›ld›ktan sonra hüküm verilinceye
kadar geçen süre içinde, çek tutar› veya karfl›l›ks›z kalan k›sm›
ile çek tutar›na veya karfl›l›ks›z kalan k›sm›na ait yüzde onbefl
tazminat›n ve çekin ibraz›ndan ödeme tarihine kadar geçen sü-
re içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin
ödenmesi halinde ceza davas› düfler." hükmü öngörülmüfl, ayr›-
ca hüküm verildikten sonra kesinleflinceye kadar yada kesinlefl-
mesinden sonra öngörülen ödemenin yap›lmas› durumunda ce-
za davas›n›n düflmesi ya da hükmün bütün cezai sonuçlar› ile
birlikte ortadan kald›r›lmas›na karar verilece¤i hükümlerine de
ayn› maddede yer verilmifltir. Çekle ilgili alaca¤›n icra kanal›yla
ödenmesi veya flikayetçi ile anlaflma suretiyle çek asl›n›n geri
al›nd›¤›n›n kan›tlanmas› durumlar›nda dahi, flikayetçinin yasal
hamil s›fat›n›n sona ermifl olmas› nedeniyle, kamu davas›n›n
düflmesine karar verilmesi gerekmektedir. 3167 say›l› Kanun'un
16c maddesindeki sözü edilen düzenlemeye göre; çek bedeli,
tazminat› ve gecikme zamm›n›n ödemesi ya da icra kanal›yla
ödeme suretiyle gerçekleflen tazmin ifllemi ya da flikayetçi ile
anlaflarak çek asl›n›n geri al›nmas› durumlar›nda ceza davas›-
n›n düflürülmesine karar verilecek ve böylelikle, san›¤›n devlet-
le olan tüm cezai iliflkisi sona erecektir. Buna karfl›n hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› durumunda, tazmin ile ceza da-
vas›n›n düflmesi sonucu do¤mayaca¤› gibi, sadece ön koflullar-
dan birisi yerine getirilmifl olacakt›r; ayr›ca san›k hakk›nda 5 y›l
süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmas› gibi ek bir yü-
kümlülü¤e de hükmedilecek ve denetim süresi içinde san›¤›n
kasten yeni bir suç ifllemesi veya denetimli serbestlik tedbirine
iliflkin yükümlülüklere ayk›r› davranmas› halinde, mahkeme hük-
mü aç›klayacakt›r. Bu durumda, hükmün aç›klanmas›n›n geri b›-
rak›lmas›na iliflkin hükümlerin san›¤›n aleyhine oldu¤u aç›kt›r.
Bu nedenlerle karfl›l›ks›z çek keflide etmek suçunda 5271 say›-
l› CMK’n›n 231. maddesinin uygulanmamas› gerekir. 

22.. ‹‹mmaarr KKiirrlliillii¤¤iinnee NNeeddeenn OOllmmaakk ((55223377 ssaayy››ll›› KKaannuunnuunn 118844.. mmdd..))

Yukar›da karfl›l›ks›z çek keflide etmek suçlar› yönünden ay-
r›nt›l› olarak aç›kland›¤› gibi imar kirlili¤ine neden olmak suçun-
da da; 5271 say›l› CMK n›n 231. maddesinde hükmün aç›klan-
mas›n›n geri b›rak›lmas› karar› verebilmesi için gerekli flartlar-
dan zarar›n tamamen giderilebilmesi mümkündür. Bu zarar ka-
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nun maddesi ile korumaya al›nan çevre kirlili¤idir. Suça konu
olan binan›n tamamen y›k›larak yada imar mevzuat›na uygun
hale getirilerek san›k taraf›ndan yasal duruma getirilmesi müm-
kündür. Ancak san›k taraf›ndan gerek binan›n tamamen y›k›la-
rak yada baflka bir flekilde imar mevzuat›na uygun hale getirile-
rek kamunun u¤rad›¤› zarar›n giderilmesi halinde belirtilen suçu
düzenleyen 5237 say›l› Yasan›n 184/5. maddesinde kamu dava-
s›n›n düflürülece¤i hatta mahkum olunan cezan›n bütün sonuç-
lar›yla ortadan kald›r›laca¤› ön görülmüfl olmakla bu suç yönün-
den de san›k taraf›ndan 5237 say›l› Kanunun 184/5. maddesin-
deki ifllemlerin yap›lmas› halinde 5271 say›l› CMK’n›n 231. mad-
desinin uygulanmamas› gerekir. 

‹‹.. KKEESS‹‹NNLLEEfifiMM‹‹fifi MMAAHHKKUUMM‹‹YYEETT KKAARRAARRIINNAA UUYYGGUULLAANNMMAASSII

11.. UUyygguullaannmmaa NNeeddeennlleerrii.. 

Bilindi¤i üzere 18 yafl›ndan büyük san›klar için 19/12/2006 ta-
rihinde yürürlü¤e giren 5560 say›l› Yasa ile sadece soruflturma
ve kovuflturmas› flikayete ba¤l› suçlarla ilgili olarak bir y›l veya
daha az süreli hapis veya adli para cezas›na hükmedilmesi ha-
linde uygulanabilen hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› ku-
rumu 5278 say›l› Yasa ile yap›lan de¤ifliklikle Anayasa’n›n 174.
maddesinde koruma alt›na al›nan ‹nk›lap Kanunlar›nda yer alan
suçlar hariç tüm suçlardan iki y›l veya daha az süreli hapis veya
adli para cezas›na hükmedilmesi halinde uygulanabilece¤i kabul
edilmifltir bu düzenleme ile kapsama giren suç ve cezalar artt›-
r›lm›flt›r. 

5278 say›l› Yasadan önce 5271 say›l› CMK n›n 231. madde-
si kapsam›na girmemekle beraber 5278 say›l› Kanunla yap›lan
de¤ifliklikle 5271 say›l› CMK’n›n 231. maddesi kapsam›na giren
kesinleflmifl mahkumiyet kararlar› yönünden bu de¤iflikli¤in lehe
uygulanmas›n›n mümkün olup olmad›¤› hususunda bir sonuca
varmak için öncelikle bu kurumun niteli¤ine yani salt usul huku-
kuna iliflkin bir düzenleme olup olmad›¤›n› tespit etmek gereke-
cektir. 

Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  kurumu her ne ka-
dar usul yasam›zda düzenlenip usule iliflkin hükümler içerse de
bu düzenleme salt usul kurallar›na iliflkin oldu¤undan söz etmek
mümkün de¤ildir. fiöyle ki;
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- Kurumun hukuki niteli¤inin aç›kland›¤› bölümde de belirtildi-
¤i gibi hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› ile san›-
¤›n suçunun sabit oldu¤u konusunda mahkemece bir kanaate
var›lsa da 5271 say›l› CMK’n›n 231/5. maddesinde de belirtildi-
¤i gibi kurulan ve aç›klanmas› geri b›rak›lan karar san›k hakk›n-
da mahkumiyet yada beraat kararlar›n›n sonucunda oluflan so-
nuçlar gibi bir hukuki sonuç ifade etmemektedir. 

- Bu kurumun uygulanmas› konusunda di¤er flartlar›n varl›¤›
halinde 5271 say›l› CMK’n›n 231/6-b maddesinde hakime aç›k-
ça bir takdir ve de¤erlendirme yetkisi tan›nm›flt›r. 

- San›k hakk›nda belirtilen denetim süresinin flartlara uygun
olarak tamamlanmas› halinde san›¤›n tamamen cezadan yada
hükümlülük karar›ndan kurtulmas› sonucunu do¤uran düflme
karar› verilecek ve böylelikle san›¤›n devletle olan tüm ceza-
i iliflkisi sona erecektir. 

- Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›  karar› ancak su-
çun sabit görülmesi halinde uygulanabilen ve san›¤a tedbir uy-
gulanmas›n› ön gören bir kurumdur. San›klar hakk›nda kurulan
mahkumiyet hükmünün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› hakk›n-
da denetim süresi ve/veya denetimli serbestlik tedbirini uygulan-
mas›n› engellememekte; mahkumiyet hükmünün sonucu olarak
uygulanan denetimli serbestlik tedbiri hükmün aç›klanmas›n› ge-
ri b›rak›lmas› halinde de uygulanmaktad›r. Salt usule iliflkin bir
düzenlemede san›¤a ancak mahkumiyetin bir sonucu olan ted-
bir hükümlerinin uygulanmas› söz konusu olamaz. 

Yukar›da belirtilen nedenlerle 5271 say›l› CMK’n›n 231. mad-
desindeki düzenleme ve de¤iflikliklerin salt usule iliflkin olmad›-
¤› maddi ceza hukukuna iliflkin sonuçlar do¤urdu¤u ortadad›r.
Bu nedenlerle kesinleflmifl kararlar yönünden 5237 say›l› Kanu-
nun 7. maddesi uyar›nca bir de¤erlendirme yap›lmas› gerekir.
Nitekim 5560 say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesiyle baz› Yarg›tay
Daireleri hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na iliflkin dü-
zenlemelerin salt usul hukukuna iliflkin bir düzenleme olmad›¤›
fleklindeki düflüncelerimizi do¤rular biçimde “hükümden sonra
yürürlü¤e giren 5560 say›l› Kanunun 23. maddesi ile de¤iflik
5271 say›l› CMK’n›n 231. maddesinin hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›na iliflkin hükmü karfl›s›nda, san›¤›n hukuki du-
rumunun yeniden de¤erlendirilmesinde zorunluluk bulunmas›”



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 91

gerekçesiyle (Yarg›tay 9. C.D’nin 27/09/2007 gün ve 2007/4001
E., 2007/6787 K.) bozma karar› vermifltir.  

22.. KKeessiinnlleeflflmmiiflfl KKaarraarrllaarrddaa 55227711 SSaayy››ll›› CCMMKK’’nn››nn UUyygguullaannmmaa
UUssuullüü VVee VVeerriilleecceekk KKaarraarrllaarr..

5728 say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesinden önce kesinlefl-
mifl hükümlerle ilgili olarak an›lan yasan›n geçici 1/2. maddesin-
de “Bu Kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kesinleflmifl ve in-
faz edilmekte olan mahkûmiyet kararlar› hakk›nda, lehe kanun
hükümleri, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275
say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun
98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate al›nmak ve dosya üzerinden in-
celenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun her-
hangi bir inceleme, araflt›rma, delil tart›flmas› ve takdir hakk›n›n
kullan›lmas›n› gerektirmesi halinde inceleme, duruflma aç›lmak
suretiyle yap›labilir.” fleklinde bir düzenleme getirilmifltir.  

Bu düzenleme karfl›s›nda; lehe kanun hükümlerinin 5275 sa-
y›l› kanunun 98 ilâ 101. maddeleri dikkate al›narak ve dosya
üzerinden incelenmek suretiyle karara ba¤lanaca¤›, ancak; hük-
mün konusunun: 

- ‹nceleme, 

- Delil tart›flmas›,

- Takdir hakk›n›n kullan›lmas›n›, gerektirmesi halinde, incele-
menin duruflma 

aç›lmak suretiyle yap›labilece¤i düzenlenerek duruflma aç›l›p
aç›lmamas› hususunda mahkemelere takdir hakk› tan›nm›flt›r. 

Lehe kanun uygulamas›nda; duruflma aç›l›p aç›lmamas› ko-
nusunda yukar›da belirtildi¤i gibi hakime takdir hakk› tan›nm›fl
ise de; Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nun 27/12/2005 gün ve
2005/162-173 say›l› karar›nda da belirtildi¤i üzere lehe kanunun
saptan›p uygulanmas› için; herhangi bir inceleme ve araflt›rma
yap›lmas›, kan›t toplanmas›, takdir hakk›n›n kullan›lmas› gereki-
yorsa ya da cezan›n kiflisellefltirilmesine veya hapis cezas›na
seçenek yapt›r›mlara iliflkin bir hükmün uygulanmas› olana¤›n›
sonraki kanun sa¤lam›flsa “duruflma yap›lmas›”n›n zorunlu oldu-
¤u aç›kt›r. 

Bu aç›klama ve içtihatlar ›fl›¤›nda mahkemelerce yap›lacak
ifllem; sonuç cezas› ve suç niteli¤i itibariyle 5271 say›l› CMK’n›n
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231. maddesi kapsam›nda kalan bir hükümle ilgili olarak hüküm-
lü hakk›nda 5271 say›l› CMK n›n 231. maddesinin 6. f›kras›nda
belirtilen flartlar›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤inin tespitinden
ibarettir. 

Mahkemece; 231. maddenin 6. f›kras›nda belirtilen flartlar›n
(duruflmadaki bilgi ve belgeler d›fl›nda bir) inceleme, delil tart›fl-
mas› ve takdir hakk› kullan›lmaks›z›n gerçekleflmedi¤i dosya
üzerinden yap›lacak basit bir incelemeyle tespit edilmesi halinde
hükümlünün yada C.Baflsavc›l›klar›ndan kesinleflen hükümlerle
ilgili 5271 say›l› CMK n›n 231. maddesinin uygulanmas›na iliflkin
taleplerini “duruflma aç›lmaks›z›n” reddine karar verebilece¤i gi-
bi flartlar›n gerçekleflti¤inin tespiti halinde de duruflma aç›lmak-
s›z›n talebin kabulüne ve ek bir kararla hükümlü hakk›nda daha
önce verilen hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar
verilebilecektir. 

Bununla birlikte 231. maddenin 6. f›kras›ndaki flartlar›n aç›k-
ça dosya üzerinden yap›lacak basit bir inceleme ile tespit edile-
medi¤i hallerde talepler duruflma aç›larak karara ba¤lanabilir. 

Bu kararlardan hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na
iliflkin duruflmal› yada dosya üzerinden verilen kararlara karfl› iti-
raz yoluna baflvurulaca¤› aç›kça belirtilmifltir taleplerin reddine
iliflkin kararlar yönünden ise yarg› yoluna iliflkin genel hükümler
uygulanacakt›r. 

Kesinleflmifl hükümlerde de, 5271 say›l› CMK’n›n 231. mad-
desinin 11. f›kras›n›n uygulanmas›nda derdest dosyalarla ilgili
yap›lan aç›klamalar geçerlidir. Ancak daha önce verilip kesinle-
flen hükümlerde 5271 say›l› Kanunun 50. maddesindeki yada
647. say›l› Kanunun 4. maddesinde belirtilen seçenek yapt›r›m-
lar›n uygulanm›fl olmas› halinde mahkeme hükmün aç›klanma-
s›n›n geri b›rak›lmas›na karar verirken seçenek yapt›r›mlara ilifl-
kin bu maddeleri uygulamadan yani hapis cezas›n›n tayininden
hemen sonra hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar
vermelidir. Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› halinde se-
çenek yapt›r›mlar›n uygulanamayaca¤› 5271 say›l› CMK’n›n
231/7. maddesinde aç›kça düzenlenmifltir. Yani verilen hüküm-
deki ceza hapis yada do¤rudan tayin edilen adli para cezas› ol-
mal›d›r. Bu durumda hükümlünün hapis cezas›n›n seçenek yap-
t›r›mlara çevrilmesine iliflkin kazan›lm›fl hakk›n›n ihlal edilece¤i
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ileri sürülemez çünkü yeni düzenlemenin hükümlü hakk›nda ta-
mamen uygulanmas› halinde ortaya ç›kan sonuçlar› hükümlü-
nün lehine sonuç do¤uraca¤› gibi bu uygulanman›n sonucunda
hükümlünün denetim süresi içerisinde suç ifllemesi yada dene-
timli serbestlik yükümlülüklerine uymamas› halinde mahkeme
hükmü aç›klarken bu tür adalet duygular›n› inciten bir durum or-
taya ç›kt›¤›nda 231. maddenin 7. f›kras›na göre san›¤›n durumu-
nu de¤erlendirerek;

- Cezan›n yar›s›na kadar belirleyece¤i bir k›sm›n›n infaz edil-
memesine, 

- Koflullar›n›n varl›¤› halinde hükümdeki hapis cezas›n›n erte-
lenmesine, 

- Seçenek yapt›r›mlara çevrilmesine karar vererek yeni bir
mahkumiyet hükmü kurabilecektir. 

NEVZAT ÖZSOY
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AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hani denir ki geçmiflini iyi bilen, gelece¤i-
ni daha iyi belirler. Meslektafllar›m›z›n da geleceklerini daha iyi
belirleyebilmeleri için geçmifli bilmeleri gerekir. Geçmifli de en iyi
baflkanlar›m›z›n derleyip özet olarak sunaca¤›n› düflünerek bu
yap›mlara baflland›. Bu söyleflilere ‹skender Özturanl› üstad›-
m›z, Cengiz ‹lhan üstad›m›z, Güney Dinç üstad›m›z, Enver Ars-
lanalp üstad›m›z, rahmetli Kas›m Sönmez üstad›m›z ile o zaman
rahats›zl›¤› nedeniyle genç olmas›na ra¤men onu istisna olarak
alm›flt›k. Bu söylefli zincirinde sizden de yararlanmak istiyoruz.
Meslektafllar›m›za, gelece¤e ›fl›k tutacak deneyimlerinizi, biriki-
minizi tespit etmek istiyoruz. Söyleflimizin özeti bu olacak. Ne-
den hukuk?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Geçmiflte kalm›fl yaflam damlalar›n› ileri-
ye nakletmek için verdi¤iniz olana¤a teflekkür ediyorum. Ödemifl
do¤umluyum. ‹lk ve orta ö¤renimi ‹zmir’de yapt›m. ‹nönü ‹lkoku-
lu, Karatafl Ortaokulu, Atatürk Lisesi ve 1960 Ankara Hukuk Fa-
kültesi mezunuyum. Siyasal Bilgiler okumak için yola ç›km›flt›m.
Bende memur olan babam›n yönlendirmesi vard›. Ancak top-
lumsal olaylar›n temelinde hukuku düflündü¤üm için olacak, hu-
kuka yöneldim. ‹fl alan› da daha geniflti.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hukuka girifl y›l›n›z kaç?

İzmir Barosu Yayın Kurulu’nun 
Av. Güneş Atabay ile Yaptığı Söyleşi
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AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 1954-1955.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Tam Demokrat Parti’nin h›rç›nlaflt›¤› dö-
nemin ö¤rencisisiniz. 60 ihtilalinde mezun muydunuz, ö¤renci
miydiniz?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ö¤renci idim. 17 Temmuz 1960 tarihinde
mezun oldum. Ö¤renci olarak toplumsal olaylarla tan›flmam›z
K›br›s mitingleri ile bafllad›. “K›br›s Türktür Türk kalacakt›r” slo-
gan›yla yaklafl›k her ilde mitingler yap›ld›. Ö¤renciler olarak o
mitinglere gittik. Arkas›ndan söyledi¤in gibi Demokrat parti’nin
h›rç›nlaflt›¤› dönem bafllad›. 27 May›s ihtilali öncelerine geldik.
Kitlesel olarak ö¤renci olaylar› ‹stanbul’da bafllad›. Ankara’ya
hemen s›çrad›. Olaylar›n içinde olmamak mümkün mü? Fazla
yay›lmadan tüm fakülteler kapat›ld›. Ö¤renciler ‹stanbul ve An-
kara’dan uzaklaflt›r›ld›. Olaylar durmad›. Bu sefer ‹zmir’deki pro-
testolar içinde bulduk kendimizi. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Yan›lm›yorsam 27 Nisan’da kuruluyor
tahkikat komisyonu.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Kurulan tahkikat komisyonu çal›flmaya
bafll›yor.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Ve siz ona tepki olarak örgütlendiniz. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Kendimizi olaylar›n içinde bulduk. Olaylar
‹stanbul’da 28 Nisan’da bafllad›. Ankara’ya 29 Nisan’da s›çrad›.
Siyasal bilgiler fakültesinde bafllayan toplu hareketler, hukuk fa-
kültesinde devam etti. Atl› polisler s›n›flara kadar geldiler. 30 Ni-
san’da bizleri yurtlar›m›zdan ald›lar. Otobüslerle illerimize polis
eflli¤inde gönderdiler. Bizim ‹zmir Yurdu vard›. Tüm ‹zmirli erkek
ö¤renciler orada kal›yorduk. Bir otobüse dolduk. Denizli üzerin-
den ‹zmir’e ulaflt›k. Vilayet Kona¤›n›n avlusunda toplad›lar. Ö¤-
renci hüviyetlerimizi ald›lar. ‹zmir’de ö¤renci olaylar› olursa so-
rumlu sizlersiniz diye tembihledikten sonra evlerimize gittik. Ta-
bi olaylar durmad›. ‹stanbul’dan gelen arkadafllarla her gün ak-
flamüzeri ayr› yerde gösteriler yap›ld›. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Korsan miting, korsan bildiri sunma..

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Tabi ama daha çok Meclis’te konuflturul-
mayan veya konuflmalar›na yay›n yasa¤› konulan ‹smet ‹nönü
konuflmalar›.

GÜNEŞ ATABAY’LA SÖYLEŞİ
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AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Lisede hukuk tercih etmenizin nedenleri
ne olmufltu?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Lisede Edebiyat bölümündeydim. Memur
olan babam›n da iste¤iyle siyasal bilgiler fakültesinde okumay›
planl›yordum. Sonradan düflüncem de¤iflti. Hukuk fakültesini bi-
tirerek de idareci olunabilirdi. Hukuk fakültesini bitirirsem o ma-
kamlarda daha özgür çal›flabilirim diye düflündüm ve Hukuku
tercih ettim. Memur çocu¤u olmam nedeni ile memurluk istemim
a¤›r bast›. Hakim olmaya karar verdim. Askere gittim. Dönüflte
hakimlik staj›na bafllad›m. Bitirdim, kuray› da çektim. Güzel bir
kura oldu. fiebinkarahisar a¤›r ceza üyeli¤i. Gitmedim. Hepsini
bir tarafa ittim. ‹stifa ettim, avukatl›k staj›na bafllad›m. Hakimlik
düflündüm, avukat oldum. ‹yi ki oldum.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hemen a¤›r ceza üyeli¤i.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Evet. Di¤er arkadafllar küçük yerleri çek-
tiler. Zaten istifam›n kabulü zor oldu. Adalet Bakanl›¤›nda perso-
nel genel müdürü; “Güzel kura çektin, git” diye epey dil döktü. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Mülkiyelilik. Zaten mülkiye tercihiniz bafl-
tan serbest ba¤›ms›z çal›flma ad›na terkedilmiflti. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Evet. Ö¤rencilik döneminde Eshot Genel
Müdürlü¤ünde hukuk servisinde çal›flarak okudum. Müdürümüz
Av. ‹skender Özturanl› idi. Ayr›ca avukat olarak çal›flan Necati
Cumal›, Yavuz ‹smet An›l da vard›. Okul dönemim onlar›n yan›n-
da çok güzel geçti. Yanlar›nda avukatl›k de¤il, edebiyat ö¤ren-
dim. Beraber olduklar› zamanlar edebiyat matineleri gibi olurdu. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹kisi de kendi aralar›nda Özturanl› bir
ekol, Necati Cumal› bir ekol. O kadar eser verdiler ki.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Özturanl› o zaman daha çok fliirler yaz›-
yordu. Çok güzel fliirleri ve fliir kitaplar› vard›. Tekrar öncelere
dönelim. Biraz evvel söyledim. Avukat olmamda ve tercih et-
memde Eshot’taki bu görevim de etkili oldu diye düflünüyorum.
Ama ona ra¤men hakimli¤e bir ad›m att›m, ama avukat oldum.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Gelelim avukatl›k staj›na. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: O da ayr› bir güzellik. Avukatl›k staj›m› sa-
y›n Av. Necdet Öklem’in yan›nda yapt›¤›m› belirtmek isterim. Av.
Necdet Öklem baro baflkan› idi. Staj esnas›nda 1136 Say›l› Avu-
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katl›k Yasa Tasla¤›n›n haz›rl›k çal›flmalar› ile karfl›laflt›m. Çal›fl-
malar› yak›ndan izledim. Ve bir nevi raportörlük yapt›m. Av.En-
ver Arslanalp’i, Av.Cengiz ‹lhan’›, Av.‹lhan Ege’yi o çal›flmalarda
yak›ndan tan›ma olana¤› buldum. Ne kadar ciddi ve titiz çal›flt›k-
lar›n›, mesleklerini ne kadar çok sevdiklerini çok yak›ndan gör-
düm. Sonradan Av. ‹skender Özturanl›’n›n ve Av. Cengiz ‹l-
han’›n baflkanl›klar›nda yönetim kurullar›nda görev alma onuru-
na erifltim. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Kaç y›l devam etti Eshot’ta?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Dört y›l memurluk, k›rk y›l avukatl›k. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Serbest büro?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Sözleflmeli olarak avukatl›k yapt›m. Tabi
bürom da vard›. Askerlik, hakimlik staj›, avukatl›k staj› derken
hepsini bitirip 1965 y›l›nda avukatl›¤a ad›m att›m. Befl y›l dolun-
ca da 1970 y›l›nda Baro seçimlerine kat›ld›m. Av.‹skender Öztu-
ranl›’n›n baflkan seçildi¤i Baro yönetim kurulu üyeli¤ine seçildim.
Böylece yöneticili¤e bafllam›fl oldum. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Baflkan›m, k›sa bir ara verelim isterseniz.
fiimdi bu 1960 kamuoyunda çok tart›fl›lan bir konu. Ben de yeni
ö¤rendim sizin tam o y›llarda ö¤renci oldu¤unuzu. Üniversitede
ö¤renci olarak o günkü ö¤renci-iktidar veya muhalefet iliflkilerini-
zin, yönlendirmelerinizin, tepkinizin, sosyal tepkinizin kaynaklar›
nelerdir?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: O günleri bugünkü düflüncelerle de¤er-
lendirirseniz çok farkl› sonuca ulafl›rs›n›z. Bugün her fley o ka-
dar de¤iflti ki. Özellikle özgürlükler ve özgür düflünce. Ö¤rencili-
¤imizin ilk y›llar›nda sol düflünce yasak oldu¤u için toplumsal dü-
flünce tam bask› alt›ndayd›. Zaman›n iktidar partisi 1957’deki
kritik seçimlerden sonra zaten k›s›tl› olan özgürlükler daha da k›-
s›tlanmaya bafllad›. Tahkikat Komisyonu kuruldu. O komisyon
yarg›n›n yetkilerini üzerine ald›. Yarg› zaten ba¤›ms›z de¤ildi.
Olan› da kalmad›. Seslerini duyurmaya çal›flan bir k›s›m hocala-
r›m›z (görülen lüzum üzerine) görevden al›nd›lar. Devrin baflba-
kan› onlara kara cüppeliler dedi. Bas›n özgürlü¤ü tamamen yok
edildi. Sesi ç›kan baz›n mensuplar› cezaevlerine dolduruldu. Ta-
bi bu oluflumlara o zamanlar ö¤renci perspektifinden bak›yor-
duk. 

GÜNEŞ ATABAY’LA SÖYLEŞİ
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AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Peki say›n baflkan›m. Bir fley sorabilir mi-
yim? Bu 1960 hadiseleri olurken flimdi 40 y›l 50 y›l geçtikten
sonra geriye dönüp o günkü olaylara bakt›¤›m›zda bizim toplu-
mumuz bu 60 handikap›n› serinkanl›l›kla geçirip ihtilalsiz niçin
kapatamad›, bunun sebepleri neler?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bunu bugün de¤erlendirmek çok kolay
da, o gün böyle düflünebilmek hiç kolay de¤il. O günkü düflün-
ceyle o günkü yap›y› düflünürsünüz. Bugünkü yap›y› hayal bile
edemezdiniz. 1961 Anayasas›’n›n getirdi¤i özgürlükleri ve yap›-
lanmay› görüp yaflad›ktan sonra 1982 Anayasas›’n›n getirdi¤i k›-
s›tlamalar› olumlu karfl›layabilir misiniz? Dünya ve toplum o ka-
dar h›zl› de¤ifliyor ki.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: fiimdi baflkan›m, Ankara’daki tüm ö¤ren-
cileri toplad›lar, polis kontrolünde illerine gönderdiler.

AAvv..GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yurtlara geldiler, ö¤rencileri da¤›tt›lar.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Yurtlarda kalanlar› m›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Tabi, bizim ‹zmir yurdundakileri, tabi di¤er
yurtlar› da. Hepsini evlerine, memleketlerine gönderdiler. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Ne kadar kald›n›z ‹zmir’de? Bir daha oku-
la ne zaman döndünüz?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 30 Nisan’da ‹zmir’e geldik. 27 May›s’tan
sonra befl on gün daha ‹zmir’de kald›k. ‹mtihanlar bafll›yor diye
ça¤›rd›lar. Kald›¤›m›z yerden devam ettik. Ancak haz›rlanmak
için süre istenildi. Haziran ay›nda süre verildi. Temmuzda imti-
hanlar bafllad›. Son s›n›ftayken, 17 Temmuz 1960 tarihinde me-
zun oldum.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹zin verirseniz 1960 y›l›nda mezun oldu-
nuz. Hakimlik staj›, avukatl›k staj›, avukat oldunuz. Avukat ola-
rak devam ettiniz. Baro baflkanl›¤›n›z öncesi?

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: ‹skender Özturanl› yönetiminde.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Oraya gelmek istiyorum. Avukat ‹skender
Özturanl› 1970 y›l›nda baflkan aday›yd›. Ben de yönetim kurulu-
na aday oldum ve seçildim. O zamanlar yönetim kurulu üyeleri-
nin yar›s› her y›l de¤ifliyordu. Her y›l seçim oluyordu. ‹ki y›l yö-
netim kurulu üyeli¤i yap›l›yordu. Yönetim kurulu üyeli¤im baflla-
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m›fl oldu. ‹ki y›l sonuna do¤ru baflkanla yönetim kurulu aras›nda
uyuflmazl›k ç›kt›. ‹skender a¤abeyin kiflisel olarak söylemleriyle
ilgili problem yoktu. Bireysel hareketlerine karfl› idik. Yönetimin-
de problem vard›.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: fiöyle söyleyebilir miyiz Baflkan›m.
Ben sizi tenzih ederim. Yani yönetim yok, baflkan var. Baflkan
yönetimin önünde bir tav›r diye nitelendirebilir miyiz onu?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Tam öyle önünde de¤il, kendi bafl›na.
Çünkü yönetim kurulu önünde demek ters olur. Esas›nda de-
meçlerinin içeri¤i ile yönetim kurulunun bir problemi yoktu. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Mesela sizin karfl› ç›k›fl gerekçeleriniz, ifl-
te ekip olal›m, ekip olarak karar verelim, ekiple yapal›m m›yd›,
neye karfl› ç›kt›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bireysel hareketlerine karfl›yd›k. “Ben
baflkan›m, özgürüm” düflüncesiyle hareket ediyordu. Baflkand›,
onay almas›na gerek yoktu ama önce ve sonra bilgi vermiyordu.
Sanki yönetim kurulu yok gibi hareket ediyordu. Ola¤anüstü ge-
nel kurula gidildi. Baflkan Özturanl›’n›n görüflü kabul gördü. Biz
de istifa ettik.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Siz istifa edince yerinizi yedekleriniz dol-
durdu.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yedekler. 1974 y›l›nda tekrar yönetim ku-
rulu için aday oldum. O dönem de baflkan aday› Av. Cengiz ‹l-
han’d›. Seçildi. Bizler de yönetim kurulunu oluflturduk. Av. Gü-
ney Dinç, Av. Süha Çilingiro¤lu, Av. Muhsin Ergazi, Av. Fehmi
Çam, Av. Ayd›n Türkay. Birlikte çok güzel ve etkili çal›flmalar
yapt›k.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Av. Hasan Basri Güder var m›yd›? 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Av. Hasan Basri Güder, Av.‹skender Öz-
turanl› baflkanl›¤›nda yönetim kurulu üyesiydi. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Av.‹skender Özturanl› üstad›m›z›n birey-
sel öncü olmas›na daha sonra Cengiz ‹lhan üstad›m›z da devam
etti mi?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Hay›r. Onlar›n çal›flma usul ve yöntemle-
rini hiç birbirleri ile mukayese etmemek laz›m. ‹kisinin de ayr›
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tarzlar›, ayr› yönetim biçimleri var. Mukayese etmek istemem.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹zin verirseniz, önce yönetim kuruluna gir-
diniz, ayr›ld›n›z, sonra tekrar girdiniz.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Evet. 2 dönem seçildim. Av.Cengiz ‹l-
han’la baflkan oldu¤u yönetimde dört y›l yönetim kurulu üyeli¤i
yapt›m. Son iki y›l da baflkan yard›mc›s›yd›m. Cengiz a¤abey
çok titiz çal›fl›r, birlikte çal›fl›r. Ama her zaman baflkan oldu¤unu
bilirsiniz. Görev ve sorumluluk verir, takip eder. Verdi¤i görevin
ve istediklerinin tam ve zaman›nda olmas›na özellikle dikkat
eder. Çok dikkatli ve tatl›-serttir. Mesle¤ini çok sever. Çok iyi bir
e¤itmendir.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Barolar Birli¤i’nde yönetim kurulu üyeli¤i
yapt›n›z.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Evet. Dört y›l da orada görev yapt›m.
Av.Cengiz ‹lhan baflkanl›¤›, benim de dört y›ll›k yönetim kurulu
üyeli¤im sona erince, ilk seçimde Barolar Birli¤i delegeli¤ine
aday oldum. Ve seçildim. ‹zmir Barosu’nun Barolar Birli¤i yöne-
tim kurulunda bir üye kontenjan› vard›. Baflkanl›k divan›nda da
bir baflkan yard›mc›l›¤› ‹zmir’e aitti. ‹zmir’deki delegeler aram›z-
da seçim yapt›k. Ben ve rahmetli Av. R›yaz Kay›han aday oldu.
Kazand›m. Birlik genel kurulunda seçime gittim. Yönetim kurulu
üyesi ve baflkan yard›mc›s› oldum. Benden önce ayn› görevi Av.
Cengiz ‹lhan ve Av. Enver Arslanalp yapm›flt›. Birlik baflkan› Av.
Atila Sav’d›. Barolar Birli¤i Genel Kuruluna ve çal›flmalar›na ya-
banc› de¤ildim. Av. Cengiz ‹lhan baflkanl›¤› döneminde her y›l ki
yönetim kurulu üyelerinden bir k›sm›n› Ankara’ya götürür atmos-
feri görmenize ve ö¤renmenize olanak sa¤lard›. Bu bak›mdan
haz›rd›m.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Nas›l bir ortamda görev yapt›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Baro yönetimi ile ilgili tüm bilgileri Birlik
yönetimindeyken daha detayl› gördüm. Çünkü Birlik avukatlar›n
de¤il barolar›n birli¤iydi. Baro kararlar›na itirazlar, istekler, disip-
lin kuruluna sevkler yönetimden geçiyordu. Oradaki görevim s›-
ras›nda 1980 ihtilali oldu. ‹htilale karfl› görüfllerini bildiren tek ku-
rulufl Barolar Birli¤i’ydi. Çok zor flartlarda görev yapt›k. Ödün ve-
rilmedi. Haz›rlanan 1982 Anayasas›’na karfl› görüfllerimiz haz›r-
land› ve gereken yerlere ulaflt›r›ld›. Siyasi partilerin çal›flmalar›
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serbest b›rak›l›nca Baflkan Av. Atila Sav SODEP’i kurmak için
istifa edince baflkan yard›mc›s› olarak baflkanl›¤a vekalet ettim. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Ne kadar süreyle?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yeni seçime kadar. Yaz aylar›yd›. Yasal
süre bir ayd›r. Adli tatil de dikkate al›narak biraz uzad›. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹lginç bir olay, önce Barolar Birli¤i baflka-
n› oldunuz. Sonra gelip ‹zmir’de Baro baflkan› oldunuz.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Aynen öyle. Barolar Birli¤i baflkanl›¤› ve-
kaleten.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Fark etmiyor, fiilen yapt›n›z.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: ‹ki tane baflkan yard›mc›s›yd›k. ‹stanbul
Barosu’ndan Av. Gülçin Çayl›gil, ‹zmir Barosu’ndan ben. Av.
Gülçin Çayl›gil’in s›k›yönetim mahkemelerinde davalar› vard›.
Pek ilgilenemiyordu. Baflkana vekaleti ben yürütüyordum. ‹fller
ço¤unlukla benim üzerime kal›yordu. Bana sen baflkan yard›m-
c›l›¤›ndan istifa et, Av. Teoman Evren’i baflkan yard›mc›s› yapa-
l›m. O baflkana vekalet etsin diye bask› yapt›lar. ‹zmir Barosu
mensubuyum. Bu görevi o s›fatla yürütüyorum. ‹zmir Baro-
su’nun yerini b›rakamam, ayr›lmam dedim.  Ayr›lmad›m. Genel
kurulda seçim yap›ld›. Av. Evren baflkan oldu. Baflkan yard›mc›-
l›¤› görevine devam ettim.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Peki gidebiliyor muydunuz? Nas›ld› An-
kara’da ifller, Ankara’ya gitmek?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Çok zor, çok özveri isteyen bir durum.
Baflkan yard›mc›l›¤› ‹zmir Barosu’na ayr›lm›fl bir yerdi. Bu göre-
vi Baronun delegesi olarak üstlenmifltim. Yürütmek zorunday-
d›m ve yürüttüm. Ankara’da toplant›ya kat›l›yorsun, ifller bitince
ilk otobüsle dönüyorsun. Burada da yaz›hane var. Yeni bavulun
haz›rlan›yor. Yolculuk Ankara. Toplant› yap›l›yor. Gündem haz›r.
Kat›lanlar özellikle Adalet Bakanl›¤› bürokratlar› haz›r de¤il. ‹m-
zalar at›yorsun. ‹fller bitince dönüfl bafll›yor. fiimdiki gibi olanak-
lar› yok. tabi çok yorucu. Birlik baflkanl›¤›na vekalet ederken 9
A¤ustos Birli¤in kurulufl gününde An›tkabir’i ziyaret ettik. Baflkan
olarak mozoleye çiçek koydum. fieref defterini yazarak imzala-
d›m. Bu olay benim için çok büyük bir onurdur. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hala ayn› sistem devam ediyor mu?
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AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Hay›r. baflkan yard›mc›l›¤› yap›lm›yor.
Ama yönetim kurulu üyeli¤i devam ediyor. Sonradan s›rayla Av.
Güney Dinç, Av. Sabri Kurt ve flu anda Av. Muhsin Ergazi yöne-
tim kurulu üyesi olarak görev yap›yor.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Bitti döneminiz, geldiniz ‹zmir’e, aday ol-
dunuz mu baflkanl›¤a?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Tabi. Alt› y›la yaklaflan yönetim kurulu
üyeli¤i, baflkan yard›mc›l›¤›, Türkiye Barolar Birli¤i delegeli¤i,
yönetim kurulu üyeli¤i, baflkan yard›mc›l›¤› ve Birlik baflkanl›¤›-
na vekalet ettikten sonra ‹zmir Barosu baflkan› olarak görev ya-
p›p baro çal›flmalar›n› genç arkadafllara b›rakarak noktalamak
en büyük iste¤imdi. Aday oldum. Av. Baykent’le büyük bir çekifl-
meden sonra 17 oy farkla geçerek 1983 y›l›nda ‹zmir Barosu
baflkan› oldum. Baflkan olarak çal›flmalar›mda Av. Baykent’ten
çok büyük destek gördüm.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹ki dönem mi, bir dönem mi?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: ‹ki dönem, biri iki, biri üç y›l.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹kinci dönemde karfl›n›za aday ç›kt› m›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ç›kt›. O 113 ya da 123 oy ald›.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: fiimdi cumhuriyetçiler ile ça¤dafllar ara-
s›nda dünya görüflleri olarak farklar aç›k. O zaman da var m›y-
d›? Mesela say›n Baykent’le sizin aran›zda farkl›l›k?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ça¤dafl gurup yeni oluflum halindeydi. Bi-
liyorsunuz cumhuriyetçi gurup ça¤dafl guruptan söyledi¤iniz gö-
rüfl farkl›l›klar› için ayr›lan bir oluflum. Duydu¤uma göre baflka
bir oluflum daha var. Ben ça¤dafl gurubun deste¤i ile seçildim.
Görüflüme göre temel esaslara dayanmayan gelifligüzel yap›lan
ön seçimle aday belirlemek do¤ru de¤il. Kemikleflmeyi de do¤-
ru bulmuyorum. Baykent’le aram›zda büyük görüfl ayr›l›klar›
yoktu diye düflünüyorum.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Peki say›n Baflkan›m, baflkan oldu¤unuz
dönemde avukatl›k mesle¤i için yapmak isteyip yapamad›klar›-
n›z ve yapt›klar›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 1980 ‹htilalinin getirdi¤i s›k›yönetim vard›.
Önce yasal yollardan bu yasaklar› aflmaya çal›flt›k. Sesimizi k›s-
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mad›k. Baflkanl›¤a parasal s›k›nt›yla bafllad›m.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Baronun geliri?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Geliri yok gibiydi. Yaln›z aidatlarla idare
ediliyordu. Sene içine yay›larak topland›¤› için zorluklar oluyor-
du.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Ne kadar ödeniyordu tahminen, yüzde yet-
mifli ödeniyor muydu?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Sene sonunda hepsi ödenmifl oluyordu.
O zaman sekiz dokuz çal›flan vard›. Aidatlar çal›flanlar›n maafl-
lar›n›, vergilerini ve SSK primlerini ancak karfl›l›yordu. Hatta gö-
reve geldi¤imizde ilk iki üç ay Av. Bülent Baratal› ödedi. Av.Erol
Özcan da zaman zaman takviye etti. Av. Bülent Baratal› genel
sekreter, Av. Erol Özcan da muhasipti. Sonra Avukatl›k Yasa-
s›nda de¤ifliklik oldu. Aidatlar katsay› ve göstergeye ba¤land›.
Toplanan ola¤anüstü genel kurul önerilerimizi kabul etti. Rahat-
lad›k. Fotokopileri artt›rd›k. Özetle maddi s›k›nt› ile bafllad›k.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Baflkan›m, sizin döneminizde 1982
Anayasas› sonras› Türkiyesi vard›. fiimdi bugünkü Türkiye’de
tart›fl›lan 1982 Anayasas›’n›n tart›fl›ld›¤› boyut ile o dönem ki
1982 Anayasas› ya da 1961 Anayasas›’n›n yitirilmifl olmas›ndan
kaynaklanan bir s›k›nt› vard›.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 1961 Anayasas›’na ilk darbe ve de de¤i-
fliklikler 12 Mart’ta geldi. 

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: fiimdi o 1982 Anayasas› ile 1982
Anayasas›’nda Türkiye’ye dayat›lan de¤iflikli¤in karfl›laflt›rmas›-
n› yapar m›s›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 1982 Anayasas› askeri dönemde asker
etkinli¤i ile haz›rlanm›fl çok detayl› bir anayasa. Ayr›ca AB istek
ve dayatmalar›yla uyum sa¤lamak için yüze yak›n maddesi de-
¤ifltirilmifl düzeni bozulmufl bir anayasa. 1982 Anayasas› ayr›ca
Kenan Evren’in memleketi devlet baflkan› ve cumhurbaflkan›
olarak yönetmesi için baflkana genifl yetkiler veren bir anayasa.
Baflkanl›k sistemi benzeri. 

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Evet baflkan›m. Ben onu ifade etme-
ye çal›flacakt›m. Yani 1982 Anayasas› gizli de olsa Türkiye’nin
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gelece¤inde bir baflkanl›k rejimini öngörecek bir tart›flmay› bafl-
latm›fl m›yd›?

AAvv..GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Düflünülebilir.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Peki Baflkan›m, baflkan oldu¤unuz dö-
nemde avukatl›k mesle¤i için yapmak isteyip yapamad›klar›n›z
ve yapt›klar›n›z neler oldu?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Önce baflaramad›¤›m konuyla bafllamak
istiyorum. Meslektafllar›m›n çocuklar› için krefl açmay› çok iste-
dim. Baflaramad›m. Eflim de avukat oldu¤u için yaflanan zorluk-
lar›, çekilen ›zd›rab› yak›nen biliyordum. Han›m avukatlardan
oluflturdu¤umuz komisyon birliktelik sa¤layamad›. Herkes istedi
ki kendine yak›n bir kreflle anlafl›ls›n. Olmad›, olmad›, olmad›.
Hala üzülürüm.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Say›n Baflkan›m, avukatl›k camias› biliyor-
sunuz, avukatlar›n durumunu biliyorsunuz. Baronun kuvvet ve
kudretini biliyorsunuz. ‹zmir Barosu’nun öncelikleri neler olmal›-
d›r? ‹mkanlar aç›s›ndan öncelikleri nelerdir. Bir, iki, üç.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: ‹zmir Barosu’nun de¤il, barolar›n öncelik-
leri neler olmal›d›r diye düflünmek gerek. Barolar›n özgür olarak
rahat çal›flabilmesi için avukatlar›n ekonomik durumlar›n›n güç-
lenmesi çal›flma ortam›n›n özgürleflmesi laz›m.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Bu nas›l olur?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Olur. Say›sal ço¤alma öncelikle disiplin
alt›na al›nmal›d›r. Ülke ve toplum flartlar› dikkate al›narak zorun-
lu avukatl›k getirilmeli, uygulamas› kontrol alt›na al›nmal›d›r.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: K›smen oluyor zaten baflkan›m. CMK
uygulamas› ile k›smen oluyor

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ama yaln›z ceza davalar›nda. Uygulan›r-
ken ceza avukatl›¤›n› yok etti. Duydu¤uma göre CMK ödemele-
ri gelir da¤›l›m›na dönmüfl. Bir k›s›m bölgedeki bir k›s›m avukat-
lara gelir kayna¤› olmufl. Avukata ekonomik güçlendirme, özgür
çal›flma sa¤lanmam›fl ki. CMK uygulamas›n›n art›s› da eksisi de
var.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Baflka çal›flmalar›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Avukatl›k Yasas› ile yönetime verilmifl gö-
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revleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çal›flt›k. S›k›yö-
netim döneminde iflkence görenlerin s›zlanma ve flikayetleri var-
d›. Afla¤› yukar› her gün baflvuru oluyordu. Çok yayg›n iflkence
iddialar› vard›. Yönetim kurulu olarak iflkence görenler baroya
baflvursunlar kendilerine hukuki yard›m yap›lacakt›r diye karar
al›p duyuru yapt›k. Çok baflvuru oldu. Yönetim kurulundaki arka-
dafllar›n hepsi baflvurular ile yak›ndan ilgilendi. Gere¤inde veka-
letnamelerini alarak yarg›ya götürdüler. Ve davalar› sonuna ka-
dar takip ettiler. Yönetim kurulu bir nevi iflkenceyi önleme ve ko-
vuflturma kurulu olarak görev yapt›. ‹zmir Barosu’nun önceden
beri savunuculu¤unu yapt›¤› yasalarda yer almas› için u¤rafl
verdi¤i “‹ddia ve savunma ayn› anda bafllas›n, avukat karakolda
san›¤›n yan›nda yer als›n” kural› bizim de u¤rafllar›m›z›n bafl›n-
da yer ald›. Biliyorsunuz bu ABD’de uygulanan bir kural. Uygu-
lamay› yerinde görmek, insan haklar› konusunda inceleme yap-
mak için ABD’ye davet edildim.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ABD’ye gidiflinizi kim finanse ediyor?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: ABD D›flifllerine ba¤l› bir kurulufl. Benden
önce Barolar Birli¤i Baflkan› Av.Teoman Evren gidip inceleme
yapm›fl. Benden sonra o zaman ‹nsan Haklar› Derne¤i baflkan›
olan Av.Erol Özcan ayn› kurulufl taraf›ndan ça¤›r›larak gitti. Ay-
n› konularda incelemeler yapt›. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Ne kadar süreyle gidiliyor?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bir ay. Sonra baflka giden yok. Yaln›z Av.
Necdet Öklem baro baflkan› iken gitmifl.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Baflka olmad› m› ‹zmir Barosu’ndan halen
ABD’ye gidip gelen?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yok. 1987 y›l›n›n A¤ustos bafl›nda gittim,
Eylül bafl›nda döndüm. Orada inceledi¤im konular, iddia ve sa-
vunman›n bafllamas› polis ve tutukevlerinde avukatlar›n çal›fl-
malar›, insan haklar›, avukatlar›n toplu çal›flmalar›, barolar, ba-
rolar birli¤i, avukatl›¤a girifl, adli müzaheret. Bu konular› ayr› ay-
r› eyalet ve flehirlerde inceleme olana¤› programlam›fllar. S›ra-
s›yla Washington, Philadelphia, New York, Chicago San Fran-
cisco Seattle flehirlerinde incelemeler yapt›m…….Barolar Birli¤i-
ni ziyaret ettim.
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AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Tercüman›n›z var m›yd›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Tercüman vard›. Bir ay birlikte dolaflt›k.
Her an yan›mda idi. Tüm harcamalar› onlar karfl›l›yor. Büyük
otellerde otomobil tahsis ediyorlar. fioförünüz, koruman›z var.
Zaten gitti¤iniz yerde yerin savc›s› veya baronun misafiri oluyor-
sunuz. Los Angeles’i istemifltim. Yollamad›lar. Ermeniler çok,
koruyamay›z inceledi¤im ve gördü¤üm konular bizimle mukaye-
se edilemez. Hukuk sistemleri de¤iflik. Avukatlar›n flirketleflme-
si, çal›flma flekil ve koflullar› çok muazzam. San Francisco’da bir
avukatl›k flirketine gittim. Çok kalabal›k avukat çal›fl›yor. 15 ta-
nesi flirketin kurucusu, di¤erleri hem çal›flan, hem ortak. Bizim
Efes Oteli gibi muazzam bina ve kurulufl. Dünyan›n her taraf›na
hitap ediyor.‹ki kat›n› bir günde ancak gezebildim. Daha sonra
çeflitli yerlerde avukatl›k bürolar›na gittim. Hepsi flirket.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Bireysel büro gördünüz mü?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Çok ender. Seattle’da bireysel çal›flan
avukat gördüm. Patentle ilgili çal›fl›yordu. ‹htisaslaflm›fl. Ayr›ca
patent üzerine çal›flan bir de flirketi var. Bana Türkiye’deki pa-
tent yasalar›n› sordu. Arkas›ndan da bilgisayar›nda buldu gös-
terdi. Türkçe ve ‹ngilizce tercümelerini. Burada bir kez daha vur-
gulayay›m. Ülkemizde avukatlar›n ekonomik kalk›nmalar› birey-
sel de¤il flirketleflerek çal›flmalar› ile olur. Tabi özelli¤i olan flir-
ketler.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Siz o zaman flirketleflme için gerek Baro-
lar Birli¤inde gerek baroda çal›flt›n›z m›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Barolar Birli¤inde görev yaparken flirket-
leflme gündeme gelmedi ve çal›flma da olmad›. Ancak baromu-
zun uzun çal›flmalar› sonucu haz›rlad›¤› Avukatl›k Yasa Tasla-
¤›nda vard›. O tasla¤› haz›rlayan, 1136 say›l› Yasay› haz›rlayan-
lardan Av. Necdet Öklem, Av. Enver Arslanalp, Av. Cengiz ‹l-
han, Av. ‹skender Özturanl›, Av. Hasan Basri Güder ve yönetim
kurulumuzdan oluflmufltu. Barolar Birli¤i Mersin ola¤anüstü ge-
nel kurulunda flirketleflme, Birlik’çe haz›rlanan tasla¤a al›nmad›
ç›kar›ld›. 

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Sebep ne acaba?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bilmiyorum. Bireysel çal›flmalar a¤›r bas-



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 107

t› herhalde. Duyduklar›ma dayanarak söylüyorum. ‹stanbul’da
yabanc› dan›flma flirketleri ve avukat flirketleri bünyelerinde Türk
avukat çal›flt›rarak sorunlar›n› çözüyorlar.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Uluslararas› Tahkimi kabul ettik bafl-
kan›m. Dolay›s›yla Tahkimle birlikte  bu yabanc› hukuk flirketle-
rinin yetkisi tan›nd›. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yani evet. Ayr›ca mali müflavirlere de yet-
kiler verildi. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: fiu anda giriyorlar m›?

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: fiu anda uzlaflma kanunu ç›kt› biliyor-
sunuz. Uzlaflma Yasas› ile birlikte mali müflavirlikler de hukukçu
olmayanlar da giriyor. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Herhalde yabanc› avukat çal›flma yasa¤›
ve avukat›n ekonomik güçlenmesi ve özgür çal›flmas› 

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Ama avukatl›kta en mutlu oldu¤u an› atlad›.
Onu söylemedi. Tekrar soral›m. Mutlu oldu¤unuz, iyi ki avukat
oldum dedi¤iniz an yaflad›n›z m›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yaflad›m. ‹zmir Barosu baflkan› oldu¤um
an.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Peki mesle¤i yürütürken adaleti gerçeklefl-
tirirken mahkemede veya yaz›hanede sizi böyle duyguland›ran
bir olay oldu mu? muhakkak olmufltur. Hat›rlad›¤›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ceza avukat› olmad›¤›m için onlar›n ya-
flayabilece¤i tipte duygusal an yaflamad›m. Hukuk davalar›nda
yaz›l› usul oldu¤u için pek yaflanm›yor. Ama çok sevindi¤im an-
lar oldu.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Öyle torbayla para geldi¤inde falan 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Öyle torbayla para falan gelmedi. Kazan-
mad›m da. Hep hakk›m› ald›m. Bir an›m› anlatay›m. Baro bafl-
kan›yken yafll› bir han›ma adli müzaheretten avukat atam›fl›z.
fiimdi ismini hat›rlam›yorum. Dava ile ilgilenmemifl, ben ilgilen-
dim. Gecekondusu karayolu geçti¤i için kamulaflt›r›lm›fl. Kamu-
laflt›rma bedelini ald›k ve kendisine verdim. A¤layarak ayr›ld›.
Bir hafta sonra geldi. Elinde bir çam a¤ac› fidan›, saks› içinde.
Y›k›lan evimde bunu yetifltirdim. Bunu al iyi bir yere dik dedi ve
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gitti. Yazl›¤›m›n önüne diktim. fiimdi kocaman bir a¤aç oldu. Gü-
zel de bir an›. 

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Say›n Baflkan›m, bir fley soraca¤›m. Adliye-
ye gelirken biraz sallanarak vatandafl sendeleyerek veya flafl›ra-
rak geliyor. Orada yumuflak el ar›yor. Bu adli müzaheret bürola-
r› ki eskiden çal›fl›yorduk. Bunlar›n çal›flmay›fl›n›n aksay›fl›n›n
nedeni ne? Bunlar› tekrar gündeme getirmede bir zaruret var
m›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Adli müzaheret de¤il. Halka hizmet büro-
lar›yd›. Av.Cengiz ‹lhan’›n baflkanl›¤› döneminde kuruldu. 

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Var zaten flu an.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Benim bildi¤im yeterli ölçüde de¤il.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssüünnddaa¤¤:: Hay›r can›m, çok iyi çal›fl›yor.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Halka hizmet bürosu olarak kurulufl gaye-
lerine uygun çal›flt›r›l›rsa yararl› bir kurulufl

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Çal›fl›yor. Yönergesi var. Kendi objektif
ilkeleri var. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bir konuya de¤inmeden geçemeyece¤im.
Konutu olmayan meslektafllar›m›z› konut sahibi yapabilmek için
toplu konut fonundan yararlanmay› düflünmüfltüm. ‹zmir Barosu
Mensuplar› Konut Yap› Kooperatifi’nin kurulmas›na öncülük et-
tim. Kooperatif kuruldu. ‹lk düflüncem Büyükflehir Belediyesinin
ay›rd›¤› konut alanlar›nda konutlar› yapmakt›. O zaman›n› bafl-
kan› Egekent’in ön s›ras›n› tahsis etmeyi düflünüyordu. Arka-
dafllar›m›z be¤enmedi. ‹zmir’in her köflesinde yer arad›k. Umu-
du kesti¤imiz zaman da imara aç›lmam›fl 45 dönüm yer bul-
duk.Yer be¤enildi. Genel kurul  karar› ile metrekaresini befl bin
TL’den ald›k. ‹mara aç›lmas› için 10 y›l bekledik 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hangi bölgede?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Güzelbahçe’de.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹mars›z alana neden imar izni almadan
bafllad›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bafllamad›k. ‹mara aç›lmas› için u¤rafl
verdik. Biraz önce söyledim. Büyükflehir Belediye baflkan› Bur-
han Özfatura bize Egekent’in yap›laca¤› alan›n ön s›ras›n› tah-
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sis etmeyi teklif etti. Kooperatif orta¤› meslektafllar oras› gece-
kondu gibi olacak. Biz kendimiz yer bulup yapal›m dediler. Gü-
zelbahçe’deki an›lan yere bak›nca genel kurul karar›yla ald›k.
Zaten yasada öyle kooperatifler genel kurulu karar› olmadan yer
alam›yorlar

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Seferihisar otoyolunda  yol ayr›m›ndan az
ilerde solda.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Evet oras›. Anayola yak›n. Arsa imara
aç›k de¤ildi. Kolay aç›laca¤›n› zannettik, zorland›k. Büyükflehir
Belediyesi ile Konak Belediyesinin o zamanki baflkanlar›n›n ara-
s›ndaki çekiflme, z›tlaflma sonucu 10 y›l kaybettik. Bir kar›m›z ol-
du. Toplad›¤›m›z aidatlar iyi faiz getirdi. Epey param›z oldu. Bur-
han Özfatura ikinci defa baflkan oldu¤unda imara aç›lmas›n›
sa¤lad›. Yelki belediye olunca oradaki bölüm de halloldu. ‹mara
aç›l›r aç›lmaz inflaatlar bafllad›. 7 y›lda tüm inflaatlar bitti. fiu an-
da yaklafl›k 25 meslektafl›m›z oturuyor. Birkaç› evlerini satt›.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Kaç evdi?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Yetmifl bir.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Avukatlarda ilk kooperatif bu mu?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: ‹zmir Barosu Mensuplar› Konut Yap› Ko-
operatifi ilk kooperatif. Çok güzel oldu. fiimdiki yöneticiler daha
da güzel olmas› için u¤rafl veriyorlar. ‹nflaatlar› yaparken tatl›,
üzüntülü an›lar›m var. Hepsi halloldu. Bitirmek mutluluk verici bir
olay. Bana yard›m› olan ve inan›p güvenen tüm arkadafllar›ma
ve ortak meslektafllar›ma teflekkür borcum var. Onlar›n deste-
¤iyle bitirebildim. 

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Say›n Baflkan›m bunun tekrar› olur mu, tek-
rar kooperatif kurulmas›?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Neden olmas›n. Av.Sabri Kurt baflkanl›¤›
zaman›nda kurulmufl bina yap›m› için bir kooperatif daha var
Bayrakl›’da. Arsay› ald›lar. Sonuç ne oldu bilmiyorum. Merkezde
yer bulmak çok zor. 

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Ama gerçekten o günkü olanaklarla imar
olmasa bile oran›n al›nmas› muazzam. Sitenin infla edilmesi bü-
yük baflar›.
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AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bana inanan, güvenen, destek veren or-
tak meslektafllar›m›n sayesinde bitirdik, teflekkür ederim.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹zin verirseniz Say›n Nevzat Erdemir Bafl-
kan›ma bir soru; Baflkan›m diyor ki, “ben baro baflkan›yken krefl
açmay› çok istedim. Çok u¤raflt›m ama, olmad›. Uhde kald› içim-
de” diyor. Yeni yönetime duyurulur özellikle. Bayan meslektaflla-
r›m›z›n böyle bir sorunu var. Önemli bir sorun. Kendisinin efli de
mesle¤ini yapamam›fl böyle bir imkan olmad›¤›ndan.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Asl›nda tabi gönül el verir ki her türlü hiz-
meti ‹zmir Barosu sunsun. Ama ülkemiz çok talihsiz bir süreçten
geçiyor. Sosyal devleti daha da güçlendirmek gerekirken maale-
sef kökten yok ediyorlar. Sosyal devlet yerine piyasa devleti, ih-
tiyaca odakl›l›k yerine, yurttafla kol kanat germek yerine ihtiyaca
odakl›l›k ad›na sosyal devleti yok eden bir süreç var zaten epey-
ce zamandan beri. Gerçeklefltirilmesi gereken bir öneri olarak
görüyorum.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Zaten o noktada demokratik, laik sosyal
hukuk devletini budamak yok etmek istiyorlar.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Baflkanl›¤› Av.Hasan Basri Güder’den mi
ald›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Biraz önce belirtmifltim. Av.Güney
Dinç’ten devrald›m. Av.Sabri Kurt’a devrettim.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Peki, gelelim ABD’de olan e¤itimden son-
ras›na?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Gidiflim e¤itim de¤il inceleme. ABD’ye git-
tim, geldim. K›sa süre sonra görevim bitti. Biraz önce belirttim.
Benden önce Barolar Birli¤i baflkan› Av. Teoman Evren gitti.
Döndükten k›sa bir süre sonra onun da görevi bitti. Sonra Av.
Erol Özcan ‹zmir ‹nsan Haklar› Derne¤i baflkan› olarak gitti.
Zannediyorum onun da baflkanl›¤› k›sa bir süre sonra bitti. ‹nce-
leme için gittim. Baflkanl›¤›mdan sonra gelen baflkanlar›n bir sü-
rü faaliyetleri oldu, onlardan bilgim yok. Baflkanl›k dönemimde
Atina Barosu baflkan› ‹zmir’i ziyaretinde Baromuza nezaket zi-
yareti yapt›. Baflka gelen giden olmad›. Zaten k›sa bir süre son-
ra dönemim bitti.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Sizin döneminizde Barolar Birli¤i baflkan›
kim oldu?
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AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Av.Teoman Evren.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: fiimdi bir görüfl diyor ki barolar ba¤›ms›z-
d›r. Barolar Birli¤i’nin hiyerarflik bir üstünlü¤ü yoktur. Bir gurup
da diyor ki olmal›d›r. Birlikten kuvvet do¤ar. Barolar Birli¤i mer-
kezde merkezi otorite olmal›d›r. Ne dersiniz?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Barolar ve Barolar Birli¤i kendi statüleri
içinde ba¤›ms›zd›r. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Hay›r anlad›m ama farkl›l›klar› savunan
bir görüfller var.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Görüfller olabilir. Kan›mca yanl›fl bir gö-
rüfl. Barolar›n ve Barolar Birli¤i’nin görevleri yasayla belirlenmifl.
Tekrar edeyim. Yasal statüleri içinde Birlik de barolar da ba¤›m-
s›zd›r.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Peki Erdem Bey’in sorusunu flöyle so-
ray›m Baflkan›m. Yani mevcut kurum bu ba¤›ms›zl›¤› devam et-
tirir de¤il mi? onu ifade etmek istiyor.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: ‹kisi de özerk kals›nlar.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Zaten özerkler. Üst kurulufl ama ba¤›ml›
oldu¤u üst kurulufl de¤il.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: Bir vesayet iliflkisi yok.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Daha do¤rusu barolar aras›nda dayan›fl-
may› sa¤layan bir fley. Üst kurul dedi¤imiz zaman sanki bir ve-
sayet anlafl›labilir Baflkan›m. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Avukatl›k Yasas› organlar› ve görevleri
ayr› ayr› belirtmifl.

AAvv.. OOnnuurr GGüüvveenn:: Son seçimde ‹zmir Barosu delegelerinin ve
baflkan›m›z›n hassas oldu¤u baz› konular var. ‹zmir Barosu ha-
kikaten Barolar Birli¤inde bu hassasiyet bak›m›ndan  temayüz
etti. Bu böyle tavsanmadan götürülebilecek bir düflüncedir. Bu-
na kat›l›yor musunuz?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Barolar Birli¤i Genel Kurulunda ‹zmir Ba-
rosu delegelerinin ve Baro görüfllerinin önemli bir yeri vard›r.
Tüm delegeler ‹zmir delegelerini merakla dinlerler. Av.Cengiz il-
han’› da, Av. Enver Arslanalp’i de, Av. ‹skender Özturanl›’y› da,
Av. Güney Dinç’i de ayn› flekilde sonraki arkadafllar›m›z›n da bu
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gelene¤i devam ettirmeleri gerekir. Son genel kurullara kat›lma-
d›¤›m için duyumlarla hareket etmek istemiyorum. ‹zmir Baro-
su’nun genel kurulda önemli bir yeri vard›r. Ve olmal›d›r diye dü-
flünüyorum.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Gene sizin söyledi¤iniz, tarif etti¤iniz gi-
bi Baflkan›m. Bu dönemde de sürüyor. 

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Bir ilave yapay›m. ‹zmir Barosu’nun bir
özelli¤i var. Baro baflkanlar› ve yönetim kurulu üyeleri 1136 Sa-
y›l› Yasan›n haz›rlan›fl›, Türkiye Barolar Birli¤i’nin kuruluflu, Tür-
kiye Barolar Birli¤i’nin etkin çal›flmalar›nda önemli görevler al-
m›fllard›r. 

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Avukatlar haftas›n›n kabulü.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Oralarda görev yapm›fl isimler. Hepsi ‹z-
mir Barosu baflkan›. S›ras›yla Av. Cengiz ‹lhan, Av. Enver Ars-
lanalp.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Her konuda üç isim.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Barolar Birli¤i yönetim kurulunda görev
alanlar s›ras›yla Av.Cengiz ‹lhan, Av. Enver Arslanalp, Av. Gü-
ney Dinç, Av. Sabri Kurt, flimdi Av. Muhsin Ergazi. Bu kadar de-
¤il. Bir de disiplin kurulu var. Av. Hulusi Selek, Av. ‹skender Öz-
turanl›, Av. Lütfi K›l›nç, Av. Nedim Aksoy, Av. Okan Selek.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Baflkan›m izin verirseniz ben bir hususu
daha hat›rlatay›m. Ben Necdet Öklem üstad›m›z› yak›ndan tan›-
ma..

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Ben stajyeriyim. Ve çok yak›n tan›r›m. Ba-
rolar Birli¤i çal›flmalar›n› anlat›rken ondan hiç bahsetmedim.
Çünkü Avukat Öklem Barolar Birli¤i çal›flmalar› içinde yok. Ama
ondan dinledi¤ime göre 1136 say›l› Yasan›n haz›rlanmas›nda
baflroldedir. Tabi ‹zmir Barosu baflkan› olarak. Anlad›¤›ma göre
zaman›n Adalet Bakan› Hasan Dinçer onun da içinde bulundu-
¤u gruba yasay› haz›rlay›n gelin, Baflbakan Demirel paket halin-
de Meclis’ten geçirelim dedi, demifl. Ve o yasa ‹stanbul, Ankara
ve ‹zmir Baflkanlar›n›n bulundu¤u komisyon taraf›ndan haz›rlan-
m›fl, sunulacak hale gelmifl ve söylenilen yolla yasalaflm›fl. 1136
say›l› Yasada rolü büyük. Ama delege olmad›¤› için Birlik çal›fl-
malar›nda yok. Onun yan›nda staj yapt›¤›m için yaz›hanesinde-
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ki 1136 say›l› Yasa çal›flmalar›n› yak›ndan biliyorum.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Baflkan›m, bir flans yakalam›fls›n›z. Ame-
rikan avukatlar› ile bizim avukatlar›n yetki ve görev k›yaslamas›,
benzerlikleri?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Onlar Anglosakson hukukuyla di¤erlerini
kurmufllar. Bizimle hiç benzerlikleri yok. K›yaslamak mümkün
de¤il.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Baflkan›m bak›n 1136 say›l› Yasa’n›n
haz›rlanmas›ndaki üstad›m›z›n hizmetlerini anlatt›. Ve o neden-
le sevgili Günefl A¤abeyimize sayg› duyuyorum.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Av. Necdet Öklem’i her zaman sayg› ve
özlemle an›yoruz. Her zaman onurla an›lacakt›r.

AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr:: Baflkan›m izin verirseniz bir cümle söy-
leyip gidece¤im. Yar›nki çal›flma için haz›rl›k yapaca¤›m. Ger-
çekten ‹zmir Barosu Baflkan› olmak ya da Yönetim Kurulu¤u
Üyeli¤i yapmak, baro organlar›nda görev yapmak bafll› bafl›na
bir onur. ‹nan›n ben, benden önce görev yapan siz de¤erli bafl-
kanlar›m›z›n çal›flmalar›na bak›yorum. Mesela Cengiz ‹lhan üs-
tad›m›n Enver Ziya Karal 5 Nisan 1975’te getirilmifl. O getirilen-
lerden bir tanesi gerçekten Kemalist devrimin özünü kavrayan,
onun ba¤›ms›zl›k ilkesini, onun tam ba¤›ms›zl›k ilkesini bar›nd›-
ran, gericili¤e bölücülü¤e karfl› ç›kan, ülkenin tümlü¤ünü, her
koflulda savunan insanlar oldu¤unu görüyorsunuz. ‹zmir Baro-
su’nun anti emperyalist, tam ba¤›ms›zl›kç› bir çizgisi var. Zaman
zaman bakt›¤›m›zda ortak payda O biz sizin sevgili de¤erli üs-
tatlar›n izinde gitmeye çal›fl›yoruz. Becerebiliyorsak ne mutlu.
Gerçekten böyle bir söylefliye kat›l›p katk›da bulundu¤unuz için
size flükran duygular›m› dile getiriyorum. Sevgili Baflkan›m sa¤
olun. Bizler için büyük onur sizler gibi üstatlar› tan›mak.

AAvv.. EErrddeemm GGüümmüüflfl:: Spor hayat›n›zda  iyi statülerinizin oldu-
¤unu duyduk. Hangi aflamalarda neler yapt›n›z?

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: 1953 y›l›nda Atatürk Lisesi futbol tak›m›n-
da oynuyordum. ‹zmir karmas›na seçildim. ‹zmir, ‹stanbul, An-
kara ve Anadolu karmalar› aralar›ndaki maçlar sonucu da genç
milli futbol tak›m› aday kadrosuna seçildim. Ara tatillerimde
kamplara kat›ld›m. Ancak okul idaresi müsaade etmedi. Milli ta-
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k›m maçlar›na kat›lamad›m. Bafl muavin ve beden e¤itimi ho-
cam ya okul ya futbol dedi. Okulu tercih ettim. Okulda kulüp ta-
k›mlar›nda oynamak yasakt›. Voleybol ve basketbol oynad›m.
Atatürk Lisesi’nin geleneksel sporu basketboldu. Liseyi bitirdi-
¤imde 10. y›l flampiyonuyduk. Sonra atletizmde karar k›ld›m. Ci-
rit atmada ‹zmir flampiyonu oldum.  Hukuk fakültesini bitirdikten
sonra sporu da b›rakt›m. ‹darecilik devri bafllad›. ‹zmir Bölgesi
Ceza Kurulu üyesi oldum. Ceza Kurulu Baflkan› Avukat Enver
Arslanalp’ti. Uzun süre birlikte çal›flt›k. Onun ayr›lmas› ile bafl-
kan oldum. Ceza kurulu üyeli¤i ve baflkanl›¤› 19 y›l sürdü. Ku-
lüpler taraf›ndan seçilerek bu görevi yapt›k. 1968-1980 y›llar›
aras›nda Atletizm Federasyonu üyeli¤i yapt›m. Ayr›ca atletizm-
de milli hakem ve bafl hakem olarak yurt içinde ve d›fl›nda çeflit-
li enternasyonal ve milli yar›flmalarda görev yapt›m. ‹zmir Baro-
su Baflkan› olunca da tüm spor yöneticiliklerimi b›rakt›m. Benim
için en büyük yöneticilik Baro Baflkanl›¤›yd›. Sonra da hiçbir ku-
ruluflta yönetici olarak görev almad›m.

AAvv.. MMuuhhiittttiinn ÜÜssttüünnddaa¤¤:: De¤erli Baflkan›m; ‹zmir Barosu’nda
bir arfliv oluflturma, belge ve bilgi toplama u¤rafl›m›za, söylefli-
nizle katk› sundunuz, çok teflekkür ederiz. Sa¤l›kl› bir yaflam di-
leriz.

AAvv.. GGüünneeflfl AAttaabbaayy:: Sorular›n›z› yan›tlamaya çal›flt›m. Bu ola-
na¤› bana verdi¤iniz için teflekkür ediyorum. Ayr›ca tüm meslek-
tafllar›ma sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar diliyorum. fianslar› bol,
yollar› aç›k, yaflamlar› ayd›nl›k olsun.
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II-- GGEENNEELL OOLLAARRAAKK

Avrupa Topluluklar›n› kuran Antlaflmalara bakt›¤›m›zda ba-
¤›ms›z bir temel hak katalo¤unun bulunmad›¤›n›1 ve bu Antlafl-
malarda sadece münferit temel haklara yer verildi¤ini görmekte-
yiz. Örne¤in, Avrupa Topluluklar› Antlaflmas›nda antlaflman›n
uygulama alan› bak›m›ndan vatandafll›k nedeniyle ayr›mc›l›k ya-
sa¤› öngörülmüfltür2. Genel olarak bütün Antlaflma için geçerli
olan bu ilke, iflçilere serbest dolafl›m hakk›, yerleflme hakk›, hiz-
metlerin serbest dolafl›m›, sermayenin serbest dolafl›m› gibi hu-
suslarda somutlaflt›r›lm›flt›r3. Avrupa Birli¤inde ayr›ca Birlik yurt-
tafll›¤›na ba¤l› olarak bir tak›m temel hak pozisyonlar›n›n da ge-
tirildi¤i görülmektedir. Bu çerçevede örne¤in bütün yurttafllara
Birlik içerisinde politik kat›l›m hakk›, Avrupa Parlamentosuna di-

Bir Temel Hak Kataloğu Olarak
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

n OO¤¤uuzz fifi‹‹MMfifiEEKK**

* Yrd. Doç. Dr. DEÜ Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD Ö¤retim Üyesi
1) Bkz. Nicolaysen, Gert:in: Handbuch der Europäischen Grundrechte, München,Wien,
Bern 2006, Par.1 Rn 1.; Bühler, Margit: Einschränkung von Grundrechten nach der
Europæischen Grundrechtecharta, Berlin 2005, s.15; Callies, Christian: Die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union- Fragen der Konzeption, Kompetenz und
Verbindlichkeit, EuZW 2001, s. 261 vd.; Manhart, Rupert/ Maurer, Michaela: EU-Verfas-
sungsvertrag und Grundrechtscharta: MRM-Menschenrechts Magazin, 2/2005, s. 160
vd.
2) Bkz. Nicolaysen, Par.1 RN 8.
3) Bkz. Avrupa Topluluklar› Antlaflmas› (ATA), md. 39, f.2; 52, 49, 54 vd.,67.(ayr›ca bkz.
Nicolaysen, Par. 1 RN 8 vd.).
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lekçe hakk›, ombudsmana müracaat hakk›, resmi dillerden birisi
ile organlarla iletiflim hakk› gibi haklar da tan›nm›flt›r4. Ayr›ca
Toplulukta cinsiyet, ›rk, etnik köken, din veya dünya görüflü, en-
gel, yafl vs. gibi sebeplerle ayr›mc›l›¤›n engellenmesi için gerek-
li yetkilere yer verilmektedir5. Ayn› flekilde Topluluk hukuku içe-
risinde yönetim alan›nda da organlar›n dokümanlar›na ulaflma
hakk› ve verilerin korunmas› hakk› gibi baz› haklar da tan›nm›fl-
t›r6.

Avrupa Topluluklar› literatüründe temel özgürlükler kavram›n-
dan esas olarak iç pazar›n yarat›lmas› için mallar›n, kiflilerin, hiz-
metlerin ve sermayenin serbest dolafl›m› ile yerleflme özgürlü¤ü
anlafl›lmaktad›r7. Avrupa Birli¤i Antlaflmas›nda (ABA) ise, aç›k-
ça iç pazarla iliflkilendirilmeden, Birli¤in, özgürlük, demokrasi, in-
san haklar› ve temel özgürlüklerine riayet ve yine hukuk devleti
gibi bütün üye devletlerde ortak olan temel ilkelere dayand›¤›
ifade edilmektedir (ABA, md.6, f. 1)8. Antlaflmada ayr›ca 4 Ka-
s›m 1950 tarihli Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinde garanti
edildi¤i ve Topluluk hukukunun temel ilkeleri olarak üye devlet-
lerin ortak anayasal geleneklerinden ortaya ç›kt›¤› gibi, Birli¤in
temel haklara riayet edece¤i düzenlenmektedir (ABA md.6 f.2).
Bu çerçevede AB Antlaflmas›n›n yukar›da belirtilen iç pazar an-
lam›ndaki özgürlüklerden de¤il Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflme-
si anlam›ndaki temel özgürlükler kavram›ndan hareket etti¤i ifa-
de edilmektedir9.

Bu düzenlemelerden ayr› olarak Avrupa Topluluklar› Adalet

4) Bkz. ATA md. 17-22.(ayr›ca bkz. http://dejure.org/gesetze/EG).
5) Bkz. ATA, md. 13 (http://dejure.org/gesetze/EG/13.html).
6) Bkz. ATA md. 255; Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonunun Belgelerine
Ulafl›lmas›na ‹liflkin Tüzük (VO 1049/2001, Amtsblatt Nr. L 145 vom 31/05/2001 S. 0043
–0048,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:DE:
HTML );  Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim 1995 tarihli Kiflisel Verilerin ‹fllen-
mesi S›ras›nda Gerçek Kiflilerin korunmas› ve Serbest Veri Trafi¤ine ‹liflkin Yönergesi
(95+46/EG), (Amtsblatt Nr. L 281 vom 23/11/1995 S. 0031 – 0050; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DE:HTML); Irk ve
Etnik Köken ayr›m› Yap›lmaks›z›n Eflit Davranma ‹lkesinin Uygulanmas›na ‹liflkin Yön-
erge(2000/43/EG)(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:18
0:0022:0026:DE:PDF).
7)  Bkz. Nicolaysen, Par.1 RN 14.
8) ABA md.6. (ayr›ca bkz.http://eurlex.europa.eu/de/treaties/dat/12002M/htm/C_
2002325DE.000501.html).
9) Bkz. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/index.htm (4.8.2007);  Streinz, Rudolf:
Europarecht, 6. Auflage, Heidelberg 2003, s. 138 vd. Nicolaysen, Par.1 RN 14.
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Divan› (ATAD), 12 Kas›m 1969 tarihinde vermifl oldu¤u “Stau-
der” karar›nda Topluluk hukukunun temel ilkeleri olarak Topluluk
temel haklar›n›n mevcudiyetini kabul etmifltir10. Mahkeme bu ka-
rarda temel haklar›n korunmas›n›n Topluluk hukuk düzeninin
genel ilkelerine iliflkin oldu¤unu belirtmifltir11. Mahkemenin bura-
daki hareket noktas› üye devletlerin ortak anayasal gelenekleri
ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi olmufltur12.  ATAD ayn› za-
manda bu flekilde Toplulu¤u ba¤lay›c› genel hukuk ilkeleri ola-
rak kararlar›nda ölçülülük ilkesi ve hukuk güvenli¤i ilkesi gibi hu-
kuk devletindeki yarg›lama garantilerini de tan›m›flt›r13. ATAD
daha sonra 1970 y›l›nda vermifl oldu¤u bir kararda genel hukuk
ilkelerini ve üye devletlerin ortak anayasal geleneklerini esas al-
m›flt›r14. Yine ATAD, 1974 y›l›nda vermifl oldu¤u “Nold” karar›n-
da da temel haklar› genel hukuk ilkeleri içerisinde ele alm›flt›r15.

Alman Anayasa Mahkemesi ise 1974 y›l›nda vermifl oldu¤u
“Solange I” karar›nda Topluluk düzeyinde formüle edilmifl bir te-
mel haklar katalo¤unun ç›kart›lmas› hususunu hat›rlatarak, Top-
luluk hukuku hükümlerinde temel hak kontrolü yapma yetkisini
kendisinde görmüfltür16. Alman Anayasa Mahkemesi “Solange I”
karar›nda ilk defa Alman Anayasa Hukuku ile Avrupa Topluluk-
lar›n›n hukuk normlar› aras›ndaki ayk›r›l›klar› inceleyerek, Alman
hukuku ile Avrupa hukukunun uyumlulu¤unun her somut olayda
ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤ine karar vermifltir17. Bu ka-
rarda Alman Anayasa Mahkemesi Topluluk hukukunda kodifiye
edilmifl bir temel haklar katalo¤unun eksik oldu¤u düflüncesiyle,
Topluluk hukuku hükümlerinde temel hak kontrolü yapma yetki-

10) Bkz. EuGH, Rs. 29/69, Stauder, Slg. 1969, 419 (http://eur-lex.europa.eu/
smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61969J0029&
lg=DE); Nicolaysen, Par.1 RN 56 ;  Schmitz, Thomas: Die Grundrechtecharta als Teil der
Verfassung der Europäischen Union, EuR 2004, s. 692; Bühler, s. 16.
11) Bkz. Nicolaysen, Par.1 RN 56.
12) Bkz. Schmitz, s. 692.
13) Bkz. Bühler, s. 16.
14) EuGH Rs.11/70, Slg. 1970, 1125 (Rn.13)-Intenationale Handelsgesellschaft- (Nico-
laysen, Par. 1 Rn. 56). 
15)EuGH, Rs. 4/73, Slg. 1974, 491 (507), Nicolaysen, Par. 1 Rn.57; ayr›ca bkz.
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=4/73.
16) Bkz. BVerfGE 37, 271 (271 ff). 
17) Bkz. BVerfGE 37, 271 (271 ff); ayr›ca bkz. http://www.de.wikipedia.org/wiki/
Solange_I.; Bühler, s. 17 dpn.11. 
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sini kendisinde görmüfltür18. Alman Anayasa Mahkemesi 1986
y›l›nda vermifl oldu¤u “Solange II”  karar›nda ise19, Avrupa Top-
luluklar› hukuku ile Alman hukukunun uyumu konusundaki daha
önceki içtihad›n› gözden geçirmifltir. Bu karar›nda Mahkeme,
daha önce vermifl olu¤u “Solange I” karar›ndan farkl› olarak, Av-
rupa Topluluklar› ve özellikle de Avrupa Topluluklar› Adalet Di-
van› vas›tas›yla gerçeklefltirilen koruman›n Alman Hukukunda
temel haklar›n korunmas› bak›m›ndan gerekli ölçütleri karfl›lad›-
¤›n› belirtmifltir20.

IIII-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN HHAAZZIIRR--
LLAANNMMAASSII

Avrupa Birli¤i düzeyinde bir temel haklar katalo¤unun haz›r-
lanmas› düflüncesi 7 Aral›k 2000 tarihinde Avrupa Birli¤inin Ni-
ce’de yap›lan devlet ve hükümet baflkanlar› zirvesinde hayata
geçmifl ve bu zirvede “Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›” (ATHfi)
ilan edilmifltir21. 

18) Bkz. Nicolaysen, Par.1 RN. 43.
19) BVerfGE 73, 339 ff.
20) Bu kararda Alman Anayasa Mahkemesi, art›k Alman Anayasa Mahkemesinin Toplu-
luk hukukunu kendisinin ayr›ca incelemesine gerek olmad›¤›na karar vermifltir. Alman
Anayasa Mahkemesi Solange II karar›nda konuya iliflkin olarak flöyle demektedir; “Av-
rupa Topluluklar›, özellikle Avrupa Topluluklar› Adalet Divan› yarg›s›, Toplulu¤un ege-
menlik gücü karfl›s›nda, anayasa taraf›ndan zorunlu olarak öngörülen  temel hak koru-
mas›na özü itibar›yla uygun bir flekilde riayet ederek (temel haklara) etkin bir koruma
sa¤lad›¤› takdirde ve özellikle de temel haklar›n öz garantisi sa¤land›¤›nda, Alman Ana-
yasa Mahkemesi, Federal Almanya’n›n egemenlik alan› içerisinde… Topluluk hukuku-
nun uygulanabilirli¤i konusundaki yarg› yetkisini art›k kullanmayacakt›r ve özellikle bu
hukuku temel haklar konusunda art›k incelemeye tabi tutmayacakt›r…” (Bkz. BVerfGE,
73,339,387).  Görüldü¤ü üzere, Alman Anayasa Mahkemesi, 1974 y›l›nda vermifl oldu-
¤u Solange I karar›nda kendisini Alman Anayasa Hukuku ile Topluluk hukukunun hü-
kümlerinin ba¤dafl›rl›¤› konusunda karar vermeye yetkili görerek, bir Topluluk iflleminin
Alman hukukundaki temel haklar› ihlal etmesi durumunda bunlar›n uygulanmayaca¤›n›
belirtmifltir. Buna karfl›l›k, Alman Anayasa Mahkemesi 1986 y›l›nda vermifl oldu¤u So-
lange II karar›nda ise, art›k Topluluk hukuku içerisinde ATAD yarg›s› vas›tas›yla yeteri
derecede temel hak korumas›n›n mevcut oldu¤una karar vermifltir. (Bkz.
http://www.bpb.de/themen/EVEEAU,1,0,Das_Bundesverfassungsgericht.html,;
http://www.de.wikipedia.org/wiki/Solange_II ; ayr›ca bkz. Nicolaysen, par.1 RN 43 vd. 
21) Bkz. ABl. C 364 v. 18.12.2000, S.1-22; http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_
de.pdf; Knöll, Ralf: Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, NVwZ 2001, s.
392; Streinz, s. 138 vd; Gören, Zafer:Avrupa Temel Haklar fiart›, Cumhuriyet Gazetesi
(28.2.2005) (http://www.turkiyeavrupavakfi.org/aryo_konu_2_zafer.asp).; Mahlmann,
Matthias: Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, in: http://www.jura.uni-
sb.de/projekte/Bibliothek/texte/Mahlmann.html; ayr›ca bkz. Karakafl, Ifl›l: Ulusalüstü
Anayasada Temel Haklar Problemati¤i: Teorik ve Pratik Sorunlar
(http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg22/%FDs%FDl.pdf).
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Avrupa Birli¤inde ba¤›ms›z ve yaz›l› bir temel haklar katalo¤u
oluflturma yönündeki düflünceler Avrupa Konseyinin 3-4 Hazi-
ran 1999 tarihlerinde Köln’de ve 15-16 Ekim 1999 tarihlerinde
Tampere’de yap›lan görüflmelerinde uygulamaya aktar›lm›flt›r22.
1999 y›l›nda Köln’de yap›lan zirvede Avrupa Konseyi bir temel
haklar flart›n›n haz›rlanmas›na karar vermifl23 ve haz›rlanacak
olan fiart›n eflitlik ve özgürlük haklar› ile yarg›lamaya iliflkin te-
mel haklar›, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ile üye devletlerin
anayasal geleneklerine dayanmak suretiyle garanti etmesi isten-
mifltir. Köln zirvesinde ayr›ca Temel Haklar fiart›n›n haz›rlanma-
s› için bir zaman dilimi de tespit edilerek, fiart tasar›s›n›n 2000
y›l› Aral›k ay›ndaki toplant›dan önce haz›rlanmas› kararlaflt›r›l-
m›flt›r24. Temel amaç, fiart›n bir an önce haz›rlanarak beyan
edilmesi olmufl, Temel Haklar fiart›n›n ba¤lay›c›l›¤› sorunu ise
sonraya b›rak›lm›flt›r25.

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n› haz›rlamak üzere daha
önce al›nan kararlar›n ileriye götürülmesi ve fiart›n haz›rlanma-
s› için bir Kurulun oluflturulmas›na karar verilmifltir26.  Bu çerçe-
vede Avrupa Komisyonu, devlet ve hükümet baflkanlar›ndan,
Komisyon Baflkanl›¤›ndan, Avrupa Parlamentosundan ve ulusal
parlamentolardan Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n› haz›rla-
mak üzere 62 kiflilik bir Kurul oluflturdu27. Kurul, üye devletlerin
devlet ve hükümet fleflerinin 15 kiflisel görevlisi, Avrupa Parla-
mentosundan 16 üye, Komisyon Baflkanl›¤›n›n bir temsilcisi ve
ulusal parlamentolardan 30 üyeden (her birinden ikifler üye)
oluflmufltur. Ayr›ca Avrupa Topluluklar› Adalet Divan›ndan iki
gözlemci ile birisi Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinden olmak
üzere Avrupa Konseyinden de iki gözlemci bu süreçte bulun-
mufltur.28

22) Bkz. Calliess, s. 261 vd.; Brecht; Holger: Änderungen an der EU-Grundrechtcharta,
in: ZEuS 2005, s. 355 vd., 356; Streinz, s. 138 vd.
23) Temel Haklar fiart›n›n do¤um saatinin 4 Haziran 1999 tarihi oldu¤u ifade edilmekte-
dir. Bkz. Streinz, s. 138 vd.; Philippi, Nina: Die Charta der Grundrechte der Europäis-
chen Union, 1. Auflage, Baden Baden 2002, s. 14.
24) Bkz. Philippi, s. 14 vd.
25) Bkz. Philippi, s. 15.
26) Bkz. Weber, Alber, Die Eurropäische Grundrechtscharta- auf dem Weg zu einer
europäischen Verfassung, NJW 2000, s. 537- 544 (s. 538).
27) Streinz, s. 139; Molthagen, Julia: Das Verhältnis der EU-Grundrechte zur EMRK, Dis-
sertation, Hamburg 2003, s. 9; Jarass, Hans D.: EU-Grundrechte, München 2005, s. 9.
28) Bkz. Weber, s. 538 vd.; Jarass, s. 9 vd
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Temel Haklar fiart›n› haz›rlayan Kurul 17.12.1999 tarihinde
ilk toplant›s›n› yapm›fl ve kendisine Federal Almanya eski Cum-
hurbaflkan› ve Anayasa Mahkemesi Baflkan› Roman Herzog’u
baflkan seçmifltir29. Roman Herzog baflkanl›¤›ndaki bu Kurul, 2
Ekim 2000 tarihine kadar çal›flarak Temel Haklar fiart›n›n taslak
metnini haz›rlam›flt›r30. Temel Haklar fiart›n›n taslak metninin te-
mellerini ise esas olarak Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve ek
protokolleri, 1961 tarihli Avrupa Sosyal fiart›, 1989 tarihli sosyal
haklara iliflkin Topluluk fiart›, Avrupa Topluluklar› Antlaflmas›n›n
Birlik yurttafllar›n›n haklar›na, temel hak ve özgürlüklere ve sos-
yal hukuka iliflkin hükümleri oluflturmufltur31.

Temel Haklar fiart›n›n haz›rl›k sürecinde fiart› haz›rlayan Ku-
rulda fiart›n içeri¤i bak›m›ndan farkl› görüfller de ortaya ç›km›fl-
t›r. Özellikle Büyük Britanya temsilcileri  Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi organlar›n›n içtihatlar›nda oldu¤u veya mevcut Ant-
laflmalarda farkl› yerde düzenlendi¤i gibi fiartta yaln›zca hali ha-
z›rda geçerli olan haklar›n ifade edilmesini vurgulam›fllard›r32.
Di¤er bir grup ise, mevcut temel haklar›n garantisinin yan› s›ra
yeni formüle edilmifl ve özellikle de yeni geliflmelere uyum sa¤-
layacak temel haklar›n garanti edilmesini talep etmifllerdir.
Üçüncü bir grup ise, özellikle Fransa ve ‹talya, medeni ve liberal
temel haklar›n yan› s›ra ayn› zamanda sosyal haklar›n da kabul
edilmesini istemifllerdir33. Sonuçta fiart›n 52. maddesinde Avru-
pa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinde ve antlaflmalarda yer alan hak-
lara yollama yap›lmak ve ayn› zamanda da münferit temel hak-
lara yer vermek suretiyle bir uzlaflmaya var›lm›flt›r. Buna karfl›-
l›k vücut dokunulmazl›¤›, meslek özgürlü¤ü, kiflisel verileri ko-
runmas› gibi haklara da yer verilerek, Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesinde yer alan boflluklar doldurulmaya çal›fl›lm›flt›r34. Ayr›-
ca Temel Haklar fiart›nda “dayan›flma” bafll›¤› alt›nda bir tak›m
sosyal haklara da yer verilmifltir35.

29) Streinz, s. 139;  Philippi, s. 15.
30) Streinz, s. 139;  Philippi, s. 15.
31) Bkz. Streinz, s. 139;  Philippi, s. 113 vd.
32) Bkz. Jarass, s. 9.
33) Bu konuda bkz. Jarass, s. 9 vd.
34) Jarass, s. 9 vd.
35) Bkz. Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›, md. 27-38.
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Bu flekilde çal›flmalar›n› yürüten Kurul taslak metni tamamla-
m›fl ve Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›, 7 Aral›k 2000 tarihin-
de Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu taraf›ndan
“Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›” ismiyle kabul ve ilan edilerek
Avrupa Birli¤i Resmi Gazetesinde yay›mlanm›flt›r36.

IIIIII-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN AAVVRRUUPPAA
BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ AANNAAYYAASSAASSIINNAA DDAAHH‹‹LL EEDD‹‹LLMMEESS‹‹,, 22000077 LL‹‹ZZBBOONN
((RREEFFOORRMM)) AANNTTLLAAfifiMMAASSII vvee TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN
YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜ

Avrupa Konseyi 14-15 Aral›k 2001 tarihindeki Laeken zirve-
sinde Avrupa Birli¤i için bir Anayasa Antlaflmas› yap›lmas›na ka-
rar vermifltir. Bu amaçla bir Kurul oluflturulmufl ve bu Kurula
2004 y›l›nda yap›lacak hükümetler konferans› için niha-
i bir belge haz›rlama görevi verilmifltir37. Kurul taraf›ndan haz›r-
lanan taslak, 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da  “Avrupa ‹çin
Anayasa Oluflturan Bir Antlaflma” (Avrupa Birli¤i Anayasas›)
olarak kabul edilmifltir38. Temel Haklar fiart›, Avrupa Birli¤i Ana-
yasas›n›n II. k›sm›na Birli¤in Temel Haklar fiart› olarak dahil
edilmifltir. Bu suretle Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n hukuk-
sal ba¤lay›c›l›¤› ve yürürlü¤ü Avrupa Birli¤i Anayasas›n›n ba¤la-
y›c›l›k ve yürürlü¤ü sürecine tabi k›l›nm›flt›r.

Avrupa Birli¤i Anayasas›n›n yürürlü¤e girmesi için Anayasa-
n›n IV-447 maddesine göre bütün üye devletlerin söz konusu
Anayasa Antlaflmas›n› iç hukuklar›nda kendi anayasal gereklilik-
lerine göre onaylamalar› gerekmekteydi. Buna karfl›l›k 2005 y›-
l›nda Fransa39 ve Hollanda’da40 Avrupa Birli¤i Anayasas› için ya-

36) Bkz. ABl 2000, C 364 /1.
37)Söz konusu Kurul yüz befl üyeden oluflmaktayd›. Bu üyelerden altm›fl alt›s›n›n tam
oy hakk› vard› ve bunlar Kurulun çekirdek tak›m›n› oluflturmaktayd›. Bu çekirdek tak›mda
her bir üye devlet, bir hükümet temsilcisi ve iki parlamenterle temsil edildi. Burada ayr›ca
Avrupa Parlamentosundan on alt› üye, iki komisyon temsilcisi ve baflkan, Konsey
taraf›ndan atanan iki baflkan yard›mc›s› da bulunmaktayd›. Söz konusu Kurul, Giscard
d’Estaing yönetiminde toplant›lar›n› yapt› ve çal›flmas›n› 18.7. 2003 tarihinde bitirirdi.
Bkz. Jarass, s. 10 vd.
38) Avrupa ‹çin Anayasa Oluflturan Bir Antlaflma, Amtsblatt der Europäischen Union C
310, 16.12.2004; ayr›ca bkz.http://europa.eu/scadplus/constitution/index_de.htm;
http://www.abgm.adalet.gov.tr/an%20anayasa%20birinci%20bolum.pdf.
39)Bkz.http://www.faz.net/s/Rub99C3EECA60D84C08AD6B3E60C4EA807F/Doc~E8D
D02C7D9F28460883BCDA24FEEBE704~ATpl~Ecommon~Scontent.html.
40) Bkz. http://www.zeit.de/2005/22/holland2. 
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p›lan referandumlar neticesinde AB Anayasas› bu devletlerin iç
hukuklar›nda kabul görmemifltir. 

13 Aral›k 2007 tarihinde Lizbon’da imzalanan ve üye devlet-
lerin onaylamalar› halinde 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlü¤e gire-
cek olan Lizbon Antlaflmas›41, Avrupa Topluluklar› ve Avrupa
Birli¤i Antlaflmalar›nda bir tak›m de¤iflikliklere gitmektedir42. Liz-
bon Antlaflmas›, Avrupa Birli¤i Anayasas›n›n II. K›sm›nda yer
alan Temel Haklar fiart›n›, Antlaflma d›fl›nda farkl› bir metin ola-
rak kabul etmifl ve hukuki ba¤lay›c›l›k öngörmüfltür43. Lizbon
Antlaflmas›yla birlikte Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›, Anaya-
sa Antlaflmas›ndan ba¤›ms›z olarak 14.12.2007 tarihli Avrupa
Birli¤i Resmi Gazetesinde yeniden yay›mlanm›flt›r44. Ancak bu
metin 2000 y›l›nda yay›mlanan Temel Haklar fiart› ile esas ola-
rak ayn›d›r. Lizbon Antlaflmas› flayet yürürlü¤e girerse, ba¤›m-
s›z olarak yürürlü¤e girme prosedürüne tabi tutulan Temel Hak-
lar fiart›,  7 Aral›k 2000 de kabul edilen Temel Haklar fiart›n›n
yerine geçmek üzere yürürlük kazanacakt›r45.

Görüldü¤ü üzere Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n ilk ka-
bul edildi¤i 7 Aral›k 2000 tarihinde fiart›n yürürlü¤ü hususu aç›k-
ta b›rak›lm›flt›r. Daha sonra fiart, AB Anayasas›n›n II. K›sm›na
temel haklar katalo¤u olarak dahil edilmifltir. AB Anayasas›n›n
yürürlü¤e girifl sürecinin baflar›ya ulaflamamas› üzerine Lizbon
Antlaflmas›yla birlikte Temel Haklar fiart› Anayasadan ba¤›ms›z
olarak yürürlük sürecine tabi tutulmufltur. Hali haz›rdaki AB Te-
mel Haklar fiart›n›n yürürlük süreci Lizbon Antlaflmas›n›n yürür-
lü¤e girifline ba¤l›d›r. Dolay›s›yla Lizbon Antlaflmas›n›n yürürlü-
¤üyle birlikte Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› da üye devletler
bak›m›ndan hukuksal ba¤lay›c›l›k kazanacakt›r46.

41) Bkz. Amtsblatt der Europäischen Union, C 306, 17.12.2007 (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:DE:HTML).
42) Lizbon Antlaflmas›n›n getirdi¤i temel de¤ifliklikler için bkz.
http://www.abgm.adalet.gov.tr/dokumanlar/lizbonan.pdf; http://www.ikv.org.tr/pdfs/
LizbonAntlasmasi-ikvbilginotu.pdf.
43) Bkz. http://www.abgm.adalet.gov.tr/dokumanlar/lizbonan.pdf.
44) Bkz ABl C 303/1, 14.12.2007 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site
/de/oj/2007/c_303/c_30320071214de00010016.pdf).
45) Bkz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_303/c_30320071214de
00010016.pdf.
46) Bkz. http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/c_303/c_30320071214
de00010016.pdf; Lizbon Antlaflmas› ile müstakil olarak kabul edilen Avrupa Birli¤i Temel
Haklar fiart› baz› üye devletlerin (Birleflik Krall›k ve Polonya) d›flar›da kalmas›na ra¤men
Antlaflman›n yürürlü¤ü ile birlikte üye devletler için hukuki ba¤lay›c›l›k kazanacakt›r.
(bkz. http://www.ikv.org.tr/pdfs/LizbonAntlasmasi-ikvbilginotu.pdf).
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IIVV-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNDDAA YYEERR
AALLAANN TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› bir önsöz47 ve yedi bölüm-
den oluflmaktad›r.  I. Bölüm “‹nsan Onuru”, II. Bölüm, “Özgürlük-
ler”, III. Bölüm “Eflitlik”, IV. Bölüm “Dayan›flma”, V. Bölüm, Yurt-
tafl haklar›”, VI. Bölüm “Yarg›sal temel haklar” ve VII. Bölüm
“Genel hükümler” bafll›¤› alt›nda düzenlemelere yer verilmifltir. 

Temel Haklar fiart›n›n I. Bölümünde yer alan “insan onuru”
bafll›¤› alt›nda flu haklara yer verilmifltir: ‹nsan onuru (md.1), ya-
flam hakk› (md.2), kiflinin dokunulmazl›k hakk› (md.3), iflkence,
insanl›k d›fl› ve alçalt›c› ceza ve muamele yasa¤› (md.4), kölelik
ve zorla çal›flt›rma yasa¤› (md.5).

fiart›n II. Bölümünde yer alan “özgürlükler” bafll›¤› alt›nda yer
alan haklar ise flunlard›r: Özgürlük ve güvenlik hakk› (md. md.6),
özel yaflama ve aile yaflam›na sayg› hakk› (md. 7), kiflisel veri-
lerin korunmas› (md.8), evlenme ve aile kurma hakk› (md. 9),

47) Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n önsözü flu flekildedir: “ Avrupa halklar›,
aralar›nda daha yak›n bir birlik oluflturmak için ortak de¤erlere dayal› bar›flç› bir gelece¤i
paylaflmaya kararl›d›r.  
Ruhani ve manevi miras›n›n bilincinde olan Birlik, bölünmez ve evrensel de¤erler olan
insan onuru, özgürlük, eflitlik ve dayan›flma de¤erleri üzerine infla edilmifltir. Demokrasi
ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerine dayanmaktad›r. Birlik vatandafll›¤›n› tesis ederek ve bir
özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi oluflturarak bireyi, faaliyetlerinin merkezine
yerlefltirir.  
Birlik, bu ortak de¤erlerin korunmas› ve gelifltirilmesine katk›da bulunurken Avrupa halk-
lar›n›n kültürleri ve geleneklerinin çeflitlili¤i yan› s›ra Üye Devletlerin ulusal kimlikleri ve
bunlar›n ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki kendi kamu makamlar›n›n düzenlenme-
sine sayg› gösterir. Dengeli ve sürdürülebilir kalk›nmay› teflvik etmeye çal›fl›r ve insan-
lar›n, eflyalar›n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolafl›m›n› ve yerleflme özgürlü¤ünü
sa¤lar.  
Bu amaçla, toplum, sosyal ilerleme, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda temel hak
ve özgürlüklerin bir Bildirge'de daha aç›k bir flekilde ortaya konulmas› yoluyla bu hak ve
özgürlüklerin korunmas›n›n güçlendirilmesi gerekmektedir.  
Bu Bildirge, Topluluk ve Birli¤in yetkileri ve görevlerini ve yetki ikamesi ilkesini dikkate
alarak özellikle Üye Devletlerin ortak uluslararas› yükümlülükleri ve anayasal gelenek-
leri, Avrupa Birli¤i Antlaflmas›, Topluluk Antlaflmalar›, Avrupa ‹nsan Haklar› ve Temel
Hak ve Özgürlüklerin Korunmas› Sözleflmesi, Topluluk ve Avrupa Konseyi taraf›ndan
kabul edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa Topluluklar› Adalet Divan› ve Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'nin içtihat hukukundan kaynaklanan haklar› yeniden teyid etmekte-
dir. 
Bu haklardan yararlan›lmas›, öteki kifliler, insanl›k ve gelecekteki kuflaklar konusunda
sorumluluklar ve görevleri beraberinde getirmektedir.  
Birlik, bu nedenle, afla¤›da belirtilen haklar›, özgürlükleri ve ilkeleri tan›maktad›r.” (bkz.
http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ab_thb.html).
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düflünce vicdan ve din özgürlü¤ü (md. 10), düflünceyi aç›klama
ve bilgi edinme özgürlü¤ü (md.11), toplant› ve dernek özgürlü¤ü
(md. 12), bilim ve sanat özgürlü¤ü (md. 13), e¤itim hakk› (md.
14), meslek özgürlü¤ü ve çal›flma hakk› (md. 15), teflebbüs öz-
gürlü¤ü (md. 16), mülkiyet hakk› (md. 17), s›¤›nma hakk› (md.
18) ve nakil, ihraç ve geri verilmeden korunma hakk› (md.19).

Temel Haklar fiart›n›n “eflitlik” bafll›¤›n› tafl›yan III. Bölümün-
de ise flu haklar yer almaktad›r: Kanun önünde eflitlik (md. 20),
ayr›mc›l›k yasa¤› (md. 21), kültürlerin, dinlerin ve dillerin çeflitli-
li¤i (md. 22), kad›n ve erkeklerin eflit haklara sahip olmas› (md.
23), çocuk haklar› (md. 24), yafll› insanlar›n haklar› (md. 25), en-
gelli insanlar›n bütünleflmesi (md. 26).

Temel Haklar fiart›n›n “dayan›flma” bafll›kl› IV. Bölümünde
ise flu haklar yer almaktad›r: ‹flyerinde iflçilerin dinlenilmesi ve
bilgilendirilmesi hakk› (md. 27), toplu görüflme ve toplu tedbirle-
re baflvurma hakk› (md. 28), ifl arac›l›¤› hizmetine ulaflma hakk›
(md. 29), haks›z iflten ç›kart›lmadan korunma hakk› (md. 30),
adil ve makul çal›flma koflullar› (md. 31), çocuk çal›flt›rma yasa-
¤› ve iflyerinde gençlerin korunmas› (md. 32), aile ve meslek ya-
flam› (md. 33), sosyal güvenlik ve sosyal yard›m (md. 34), sa¤-
l›¤›n korunmas› (md. 35),  genel ekonomik yararlara iliflkin edim-
lere ulaflma hakk› (md. 36), çevrenin korunmas› (md. 37), tüke-
ticinin korunmas› (md.38).

“Yurttafl haklar›” bafll›kl› Temel Haklar fiart›n›n V. Bölümünde
ise flu haklara yer verilmifltir: Avrupa Parlamentosu seçimlerin-
de aktif ve pasif seçim hakk› (md. md. 39), yerel seçimlerde ak-
tif ve pasif seçim hakk› (md. 40), iyi yönetim hakk› (md. 41), bel-
gelere eriflme hakk› (md. 42), Avrupa ombudsman› (md. 43), di-
lekçe hakk› (md. 44), serbest dolafl›m ve ikamet özgürlü¤ü (md.
45), diplomatik koruma ve konsolosluk korunmas› (md. md. 46)

“Yarg›sal temel haklar” ise Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›-
n›n VI. Bölümünde yer almaktad›r. Bu haklar flunlard›r: Etkili fle-
kilde hak arama ve tarafs›z bir mahkemede yarg›lanma hakk›
(md. 47), masumluk karinesi ve savunma haklar› (md. 48), suç-
lar ve cezalar aras›nda oranl›l›k ve kanunilik ilkeleri (md. 49), ay-
n› suçtan dolay› iki defa ceza kovuflturmas›na tabi tutulmama
veya cezaland›r›lmama hakk› (md. 50)48.

48) Ayr›ca bkz. Calliess, s. 263 vd.; Knöll, s. 392 vd; Jarass, s. 48 vd.



HAKEML‹ MAKALE

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 126

O⁄UZ fi‹MfiEK

VV-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN ÖÖNNGGÖÖRR--
DDÜÜ⁄⁄ÜÜ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR DDÜÜZZEENN‹‹
AA-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN UUYYGGUULLAA--
MMAA AALLAANNII

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›’n›n uygulama alan› fiart›n
51. maddesinde öngörülmüfltür. Buna göre, ABTHfi, ikincillik il-
kesi korunmak suretiyle Birli¤in kurumlar›, organlar› ve di¤er
makamlar› bak›m›ndan geçerlidir. Temel Haklar fiart› üye Dev-
letler bak›m›ndan ise sadece bunlar›n Birlik hukukunu uygula-
malar› durumunda geçerlidir. 

Görüldü¤ü üzere Temel Haklar fiart› öncelikle ikincillik ilkesi
çerçevesinde Birli¤in kurum ve organlar›nda uygulama alan› bu-
lacakt›r49. Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›nda öngörülen ve te-
mel haklar›n muhatab› olarak gösterilen “Birli¤in kurum ve or-
ganlar›” mümkün oldu¤u ölçüde genifl yorumlanmal›d›r50. Bura-
daki Birli¤in kurumlar›, organlar› ve öteki makamlar›n› Antlaflma-
lar vas›tas›yla veya Antlaflmalara dayan›larak oluflturulan tüm
merciiler olarak anlamak gerekecektir51.

Bu çerçevede temel haklar›n muhatab› olarak Birli¤in organ-
lar›ndan antlaflmalarda belirtilen temel organlar anlafl›lmal›d›r.
Dolay›s›yla Temel Haklar fiart›  ilk etapta Avrupa Birli¤i Parla-
mentosu, Konseyi ve Komisyonu, Divan› ve Say›fltay›   taraf›n-
dan neden olunabilecek temel hak ihlalleri karfl›s›nda bir koruma
getirebilecektir52.

Birli¤in kurumlar› kavram›ndan ise kurucu antlaflmalar ve
ikincil hukuk taraf›ndan yarat›lan tüm kurumlar anlafl›lmal›d›r.
Ayn› flekilde Avrupa Merkez Bankas›, Bölgeler Konseyi, Ekono-
mik ve Sosyal Konsey ile ikincil hukuk ifllemlerine dayanan çok
say›daki ajanslar (örne¤in, Avrupa Çevre Ajans› vb.) ve daireler
de bu anlamda fiartta öngörülen temel haklar›n muhatab› olarak
ifade edilmektedir53.

49) Ayr›ca bkz. Ladenburger, Clemens: Art 51 RN 1 vd. in: Kölner Gemeinschaftskom-
mentar zur Europäischen Grundrechte-Charta, München 2006, (Herausgegeben von:
Peter J. Tettinger/Klaus Stern).
50) Borowsky,Martin:  Art. 51 RN 18 vd.in: Kommentar zur Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, Baden Baden 2003; ayr›ca bkz. Ladenburger, Art 51 RN 1 vd.
51) Ladenburger, Art. 51 RN 5.
52) Bkz. Borowsky, Art 51 RN 18.
53) Bkz. Borowsky, Art 51 RN 19 vd.
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Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›nda yer alan haklar›n sahibi
ilk etapta gerçek kiflilerdir, yani yafl ve yetenek koflulu aranmak-
s›z›n bütün insanlard›r. Dolay›s›yla vatans›zlar ve üçüncü devlet
vatandafllar› da bunlardan yararlanabilir54. Temel haklar Birlik
yurttafllar›na tan›nd›¤› gibi, Birlik yurttafl› olmayan insanlara da
ayn› ölçüde tan›nm›fllard›r. Ancak baz› temel haklar sadece Bir-
lik yurttafllar›na tan›nm›flt›r. Özellikle seçim haklar› (md. 39), bel-
gelere eriflme hakk› (md. 42), yerleflme hakk› (md. 45), diploma-
tik ve konsolosluk korumas›ndan yararlanma hakk› (md. 46)
aç›kça Birlik yurttafllar›na tan›nm›flt›r55.

BB-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNDDAA YYEERR
AALLAANN HHAAKKLLAARRIINN SSIINNIIRRLLAARRII

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n› haz›rlayan Kurulun aç›k-
lamas›na göre fiartta yer alan haklar ve özgürlükler, birkaç istis-
na d›fl›nda baflka meflru ç›karlar› korumak için kural olarak s›n›r-
lanabilirler56. Bu çerçevede s›n›rlama sebepleri olarak örne¤in
suçlulukla mücadele gibi kamu yarar›n› ilgilendiren nedenler ve
yine di¤er kiflilerin hak ve özgürlüklerinin korunmas› gibi özel ya-
rar› ilgilendiren nedenler  söz konusu olabilir57.

ABTHfi’n›n 52. maddesine göre, bu fiartta yer alan hak ve
özgürlüklere yönelik bütün s›n›rlamalar kanunla öngörülmelidir
ve bunlar hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamal›d›r. S›n›rlan-
d›rmalar ancak ölçülülük ilkesine uyulmak kayd›yla zorunlu ve
Birlik taraf›ndan kabul edilen kamu yarar›na hizmet eden amaç-
lara uygun ise veya di¤er kiflilerin hak ve özgürlüklerinin korun-
mas› gereklerine gerçekten uyuyorlarsa mümkün olabilecektir58.
Kurucu Antlaflmalarda veya Avrupa Birli¤i Antlaflmas›nda gerek-
çelendirilen ve Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› vas›tas›yla ta-
n›nan haklar›n uygulanmas› burada belirtilen koflullar ve s›n›rlar
çerçevesinde söz konusu olacakt›r59.  fiayet ABTHfi, Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesinde garanti edilen haklara karfl›l›k gelen

54) Bkz. Jarass, s. 43, 44.
55) Bkz. Jarass, s. 44 vd.
56) Bkz. Rengeling, Hans-Werner/Szczekalla, Peter: Grundrechte in der Europäischen
Union, Carl heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2005, s. 243 vd.
57) Bkz. Rengeling/Szczekalla, s. 244 vd.
58) Bkz. BTHfi md. 52 f.1.
59) ABTHfi, md. 52 f.2.
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haklar›n anlam› ve kapsam› Sözleflme’de belirlendi¤i flekilde
olacakt›r. Bu hüküm Birli¤in daha kapsaml› bir koruma sa¤lama-
s›na engel oluflturmamaktad›r60. 

Görüldü¤ü üzere AB Temel Haklar fiart›n›n 52. maddesi ile
bir s›n›rlama hükmü getirilmektedir. Buna karfl›l›k fiartta yer alan
baz› haklar için s›n›rlama öngörülmemifltir. Örne¤in fiart›n 1.
maddesinde öngörülen insan onuru için bir s›n›rlama öngörül-
memifltir. Gerçekten de fiart›n 1. maddesinde “insan onuru do-
kunulmazd›r” ifadesi yer almaktad›r. Ayn› flekilde Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinde s›n›rs›z olarak garanti edilen haklar
ABTHfi’nda da bir s›n›rlamaya tabi tutulmamaktad›r61. Bu husus
özellikle md. 2 II deki yasaklar (hiç kimsenin ölüm cezas›na
çarpt›r›lamamas›), md. 19 II deki yasaklar (hiç kimsenin ölüm
cezas›, iflkence veya insanl›k d›fl› ve alçalt›c› ceza ve muamele
ile tehdit edildi¤i bir devlete iade edilmemesi ve böyle bir devle-
te gönderilmek üzere s›n›r d›fl› edilememesi), 4. maddedeki (ifl-
kence insanl›k d›fl› veya alçalt›c› ceza ve muamele yasa¤› ve 5
I. maddedeki kölelik ve kulluk yasa¤›  için geçerlidir62. Bunun d›-
fl›nda fiartta yer alan haklar mutlak bir geçerlili¤e sahip olma-
y›p63 fiart’ta yer alan s›n›rlama hükmüne tabiidir.

CC-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNIINN KKOORRUUMMAA
DDÜÜZZEEYY‹‹ vvee AAVVRRUUPPAA ‹‹NNSSAANN HHAAKKLLAARRII SSÖÖZZLLEEfifiMMEESS‹‹ ‹‹LLEE
‹‹LL‹‹fifiKK‹‹SS‹‹ 

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n 53. maddesinde Temel
Haklar fiart›n›n koruma düzeyine yer verilmifltir. Buna göre,
fiartta yer alan hiçbir hüküm, Birlik hukuku ve uluslararas› hukuk
ve Birlik, Topluluk veya Avrupa ‹nsan Haklar› ve Temel Özgür-
lüklerin Korunmas› Sözleflmesi dahil olmak üzere Üye Devletle-
rin taraf oldu¤u uluslararas› anlaflmalar ve Üye Devletlerin ana-
yasalar› vas›tas›yla kendi uygulama alanlar›nda tan›nm›fl olan
insan haklar› veya temel özgürlükleri k›s›tlad›¤› veya olumsuz
flekilde etkiledi¤i fleklinde yorumlanamaz64. 

60) ABTHfi, ms. 52 f.3.; Ayr›ca bkz. Bühler, s. 1 vd;  Borowsky, Art 52 RN 1 vd.
61) Borowsky, Art 52 RN 15.
62) Bkz.Ladenburger, Art. 52 RN 1 vd.; Borowsky, Art 52 RN 14.
63) Bkz. Ladenburger, Art 52 RN 1 vd; Borowsky, Art 52 RN 15.
64) Ayr›ca bkz. Borowsky, Art 53 RN 1 vd.; http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme
/ab_thb.html.
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Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Avrupa Birli¤i Temel
Haklar fiart› aras›ndaki iliflki hususunda flunlar söylenebilir. fia-
yet A‹HS ile ABTHfi birbiriyle örtüflen haklar› içeriyorlarsa bu du-
rumda A‹HS  Avrupa Birli¤inde temel haklar›n korunmas› için as-
gari bir standart oluflturmakta ve bunlar›n ikisi de ayn› anlam ve
kapsama sahip bulunmaktad›r65. Avrupa Birli¤i Temel Haklar
fiart›n›n 52/3. maddesi ayr›ca bu düzenlemenin birlik hukuku va-
s›tas›yla daha fazla koruma sa¤lanmas›na engel oluflturmad›¤›-
n› belirtmektedir. Bu itibarla temel haklar bak›m›ndan Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi bir alt s›n›r› oluflturmaktad›r, yoksa te-
mel haklar›n korunmas› ve uygulanmas› bak›m›ndan azami bir
ölçütü ifade etmemektedir66. ABTHfi’n›n 52. maddesine iliflkin
ABTHfi’n› haz›rlayan Kurulun yapt›¤› aç›klamada ABTHfi’nda
yer alan temel haklardan A‹HS’nde yer alan haklara karfl›l›k ge-
lenlerin iki grup halinde listesi verilmektedir67. Buradaki 1. liste-
de yer alan haklar›n A‹HS’nde yer alan haklarla ayn› önem ve
kapsama sahip oldu¤u belirtilirken 2. listede yer alan haklar›n
ise A‹HS’nde yer alan haklara karfl›l›k geldikleri ancak bunlar›n
fiart taraf›ndan uygulama alanlar›n›n Sözleflmeye nazaran daha
kapsaml› hale getirildi¤i görülmektedir68. 

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n› haz›rlayan Kurulun aç›k-
lamalar›nda Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› ile Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesindeki haklar karfl›laflt›rmal› bir liste halinde
verilmifltir. Buna göre69; 

*Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesindeki maddelerle ayn› anlama ve kapsama sahip
olan maddeleri:

- 2. madde A‹HS’nin 2. maddesine karfl›l›k gelmektedir.

- 4. madde A‹HS’nin 3. maddesine uymaktad›r.

- 5. maddenin 1. ve 2. f›kralar› A‹HS’nin 4. maddesine uy-
maktad›r.

- 6. madde, A‹HS’nin 5. maddesine uymaktad›r.

65) Manhart/Maurer, s. 166.
66) Bkz. Manhart/Maurer, s. 166.
67) Bu konudan bkz. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_de.pdf;     
68) Ayr›ca bkz. Manhart/Maurer, s. 166.
69) Sözkonusu liste için bkz. Borowsky, Art 52 RN 32.
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- 7. madde A‹HS’nin 8. maddesine uymaktad›r.

- 10. maddenin 1. f›kras› A‹HS nin  9. maddesine uymaktad›r.

- 11. madde A‹HS nin 10. maddesine uymaktad›r.

- 17. madde A‹HS’ne Ek Protokol 1. maddeye uymaktad›r.

- 19. maddenin 1. f›kras› A‹HS’ne ek 4 no’lu Protokolün 4.
maddesine uymaktad›r.

- 19. maddenin 2. f›kras› A‹HS’nin 3. maddesine uymaktad›r.

- 48. madde A‹HS’nin 6. maddesinin 2. ve 3. f›kralar›na uy-
maktad›r.

- 49. maddenin 1. (son cümle hariç olmak üzere) f›kras› ile 2.
f›kras›, A‹HS’nin 7. maddesine uymaktad›r.

* Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesindeki maddelerle ayn› anlama sahip olan ancak
A‹HS den daha kapsaml› olan maddeleri

- 9. madde A‹HS’nin 12. maddesine karfl›l›k gelmektedir. An-
cak 9. madde üye devletlerin hukuk düzenleri öngördü¤ü taktir-
de evlili¤in di¤er türlerini de kapsamaktad›r.

- 12. maddenin 1. f›kras› A‹HS’nin 11. maddesine uymakta-
d›r ancak uygulama alan› Birlik düzeyine yay›lm›flt›r.

- 14. maddenin 1. f›kras› A‹HS’ne ek Protokolün 2. maddesi-
ne uymaktad›r ancak uygulama alan› mesleki e¤itimi ve meslek
içi e¤itimi de kapsamaktad›r.

- 14. maddenin 3. f›kras› ebeveyn haklar›n› ilgilendiren
A‹HS’ne ek Protokolün 2. maddesine uymaktad›r.

- 47. maddenin 2 ve 3. f›kralar› A‹HS’nin 6. maddesine uy-
maktad›r, ancak Birlik hukuku ve onun uygulanmas› söz konusu
ise medeni hukuka iliflkin talep ve yükümlülüklere iliflkin uyufl-
mazl›klar veya ceza hukukuna iliflkin davalar hususundaki s›n›r-
lamalar söz konusu olmamaktad›r.

- 50. madde A‹HS’ne ek 7 no’lu Protokolün 4. maddesine uy-
maktad›r, ancak kapsam› Avrupa Birli¤i düzeyinde ve üye dev-
letlerin mahkemeleri aras›nda geçerlidir.

- Nihayet Birlik yurttafllar› Topluluk hukukunun uygulama ala-
n› içerisinde milliyet nedeniyle ayr›mc›l›k yasa¤› dolay›s›yla ya-
banc› olarak görülemezler. A‹HS’nin 16. maddesindeki yabanc›
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kiflilerin haklar›na iliflkin öngörülen s›n›rlamalar bu çerçevede
Birlik yurttafllar› için uygulama alan› bulmaz70.

DD-- AAVVRRUUPPAA BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ TTEEMMEELL HHAAKKLLAARR fifiAARRTTIINNDDAA HHAAKKLLAA--
RRIINN KKÖÖTTÜÜYYEE KKUULLLLAANNIILLMMAASSII YYAASSAA⁄⁄II

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n 54. maddesine göre, Te-
mel Haklar fiart›n›n hiçbir hükmü, fiartta tan›nan hak ve özgür-
lükleri ortadan kald›rmay› veya bunlar için fiartta öngörülenden
daha fazla bir s›n›rlama yapmay› amaçlayan bir faaliyet veya
davran›fl hakk›n› gerekçelendirecek flekilde yorumlanamaz.

Söz konusu düzenleme Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin
ayn› yöndeki hükmüyle (md. 17) paralellik arz etmektedir. Dola-
y›s›yla hiçbir kifli veya grup fiartta yer alan haklar›n› temel hak-
lar›n korumas›n› veya demokrasiyi k›smen veya tamamen orta-
dan kald›rmak amac›yla kullanmayacak71 ve bu tür faaliyetler
Temel Haklar fiart›na dayand›r›lamayacakt›r72.

VVII-- SSOONNUUÇÇ

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› temel haklar›n önemini vur-
gulamak, temel haklar› Birlik içerisinde garanti etmek ve yine te-
mel haklar›n korunmas›n› sa¤lamak suretiyle hukuk güvenli¤ini
ve fleffafl›¤› sa¤lamak üzere kabul edilmifltir73. Avrupa Birli¤i Te-
mel Haklar fiart› 54. maddesi ile kapsaml› bir temel hak katalo-
¤unu oluflturmaktad›r. Temel Haklar fiart›n›n bölümleri74, bireyin
Avrupa egemenlik gücü ile olan iliflkisini düzenlemektedir75. Bir
temel hak katalo¤u olarak Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n
AB üyesi devletlerin anayasalar›ndan (temel hak katalo¤u olarak)
geride olmad›¤› ifade edilmektedir76. ABTHfi klasik temel haklar

70) Ayr›ca bkz. Borowsky, Art. 52 RN 32, 33 vd.
71) Bkz. Jarass, s. 67 vd.; Borowsky, Art. 54 RN 1 vd.
72) Bkz. Von Danwitz, Thomas; Art 54 RN1 vd. in: Kölner Gemeinschaftskommentar zur
Europäischen Grundrechte-Charta, München 2006 (Herausgegeben von: Peter J. Tet-
tiger/Klaus Stern).
73) Bkz. Knöll, s. 392.
74) Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n Bölümleri:  I. Bölüm “‹nsan Onuru”, II. Bölüm,
“Özgürlükler”, III. Bölüm “Eflitlik”, IV. Bölüm “Dayan›flma”, V. Bölüm, Yurttafl Haklar›”, VI.
Bölüm “Yarg›sal Temel Haklar” ve VII. Bölüm “Genel hükümler”. 
75) Knöll, s. 393.
76) Knöll, s. 393.
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yan›nda, sosyal haklara da yer vermifl olmakla birlikte insan klon-
lanmas›n›n yasaklanmas› (md.3), kiflisel verilerin korunmas› (md.
8) gibi yeni ve modern temel haklar› da garanti etmifltir.

Birli¤in bütünleflme sürecinin dinami¤i birey ile AB kurum ve
organlar› aras›ndaki temel hak problemati¤ini de kapsad›¤›ndan
ABTHfi, kapsaml› bir flekilde düzenlenen temel haklar katalo¤u
ile bu problematik bak›m›ndan çözüm getirme amac›ndad›r77. Bu
itibarla Temel Haklar fiart›n›n, bir devlet anayasas›n›n temel hak
düzeninin esas ifllevlerini üstlenmifl oldu¤u ifade edilebilir78.

2000 y›l›nda Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› kabul edilmifl
ancak ilk etapta yürürlük sorunu ertelenmifltir.  2004 y›l›nda Av-
rupa ‹çin Anayasa Oluflturan Antlaflman›n kabul edilmesiyle,
fiart, Anayasan›n II. K›sm›na Birli¤in Temel Haklar fiart› olarak
dahil edilmifltir. Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› bu suretle Ana-
yasan›n yürürlük sürecine tabi tutulmufltur. Ancak özellikle Fran-
sa ve Hollanda’da yap›lan referandumlar sonucunda Anayasa
için hay›r oylar›n›n ço¤unlukta ç›kmas›, AB Anayasas›n›n bir bö-
lümü olarak Temel Haklar fiart›n›n yürürlük imkân›n› zora sok-
mufltur. Ancak 2007 y›l› sonunda kabul edilen Lizbon (Reform)
Antlaflmas› çerçevesinde 54 maddesi ile Avrupa Birli¤i Temel
Haklar fiart› yeniden ba¤›ms›z bir hukuksal metin olarak kabul
edilmifltir. AB Reform Anlaflmas›n›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte
Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart› da yürürlü¤e girecek ve 2007
metni olarak yürürlü¤e girecektir79. Özellikle 2007 Lizbon Antlafl-
mas› ile Temel Haklar fiart›n›n hukuki ba¤lay›c›l›k kazanma ve
ba¤›ms›z bir temel haklar katalo¤u olarak yürürlü¤e girme olas›-
l›¤› daha da artm›flt›r.

Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›n›n haz›rlan›p kabul edilme-
si Avrupa Birli¤i hukukunda temel haklar alan›nda büyük bir ek-
sikli¤i gidermifltir. Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›, Birlik huku-
kunda ba¤›ms›z bir temel hak katalo¤u niteli¤indedir. Avrupa
Birli¤i Temel Haklar fiart›, Avrupa Birli¤inin sadece ekonomi te-
meline dayanan bir Birlik olmad›¤›n›n ayn› zamanda bir temel
hak düzeninin de Birli¤in dayanaklar› içerisinde oldu¤unun bir
ifadesidir. 

O⁄UZ fi‹MfiEK

77) Bkz. Knöll, s. 393.
78) Bkz.  Knöll, s. 393; Weber,  s. 538 vd.
79) Ayr›nt›l› bilgi ve son güncel geliflmeler için bkz. http://www.auswaertiges-amt.de/dip-
lo/de/Europa/Verfassung/071212-grundrechte,navCtx=184668.html.
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Belediyenin veya Belediye Şirketinin
Kat Karşılığı İnşaat İhalesinin ve
Sözleşmesinin Tabi Olduğu Hukuki
Rejim Konusunda Bir Değerlendirme

n MMeelltteemm KKuuttlluu GGÜÜRRSSEELL

* Doç. Dr., D.E.Ü. Hukuk Fakültesi ‹dare Hukuku Anabilim Dal›
1) R.G., 22.1.2002, S.24648.

GGiirriiflfl

‹darenin taraf oldu¤u sözleflmelerin ihale sürecini düzenleyen
kurallar hukuk sistemimizde çeflitli hukuki metinlerde yer almak-
tad›r. 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu, 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu1, 4046 say›l› Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›nda Ka-
nun gibi çeflitli yasal düzenlemeler ihale süreci ile ilgili kurallar›
öngörmektedir. Kamu ihaleleri alan›nda bu kadar çeflitli yasal
düzenlemelerin varl›¤›, Türkiye’de köklü bir ihale sistemi olufltu-
rulamamas›n›n nedenlerinden biri oldu¤u gibi, uygulamada da
ciddi karmaflaya neden olmaktad›r. Örne¤in bir idare, “mal veya
hizmet al›mlar› ile yap›m ifllerinde” 4734 say›l› Kamu ‹hale Ka-
nunu, “mal sat›m›, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi”
konulu ifllerde 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanununu uygulamakla
yükümlüdür. Çünkü Türk ‹hale Sisteminde veya ihale hukuku-
muzda, kamu ihaleleri ile ilgili bu iki genel usul yasas›n›n, ikisi de
yürürlüktedir. Ancak 4734 say›l› Yasa kapsam›na giren idarele-
rin, 2886 say›l› Yasa kapsam›na giren idarelerden daha genifl
oldu¤u belirtilebilir. Ayr›ca her iki yasan›n kapsam›na giren iha-
le konusu ifller bak›m›ndan uygulama alanlar› farkl›d›r. Öte yan-
dan 2886 say›l› Yasa kapsam›nda imzalanan sözleflmeler, 4735
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say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Yasas›na tabi de¤ildir. 4735 sa-
y›l› Yasa ile “kamu ihale sözleflmesi” kavram› hukuk sistemimiz-
de ilk kez kullan›lmaya bafllam›flt›r. 4734 say›l› Yasa  ve 4735
say›l› Yasa ayn› gün Resmi Gazetede yay›nlanm›fl ve AB mev-
zuat› ile uyum çal›flmas› kapsam›nda kabul edilmifltir. AB Huku-
kunda da mal, hizmet ve yap›m iflleri yak›n zamana kadar üç ay-
r› Yönerge ile koordine edilirken2, 2004-18 say›l› Yönerge3 ile
mal, hizmet ve yap›m ihaleleri tek bir Yönerge kapsam›na al›n-
m›flt›r. 

Özellikle hukuk sistemimizde genifl anlamda “kamu ihale sü-
reci”nin idarenin sözleflme yaparken uymas› gereken usul kural-
lar›n› ifade etti¤ini ve bu süreç sonucunda imzalanan her sözlefl-
menin 4735 say›l› Yasa’da öngörülen bir “kamu ihale sözleflme-
si” olmad›¤› hususunun önemle vurgulanmas› gerekti¤i kana-
atindeyiz. Her kamu ihalesi sonucunda bir sözleflme imzalan›r.
Fakat bu sözleflmelerin tümü bir kamu ihale sözleflmesi de¤ildir.
Bu bak›mdan uygulamada “kamu ihalesi”, “yap›m ifli ihalesi”,
“kamu ihale sözleflmesi”, “yap›m ifli ihale sözleflmesi”, “kat kar-
fl›l›¤› inflaat (eser) sözleflmesi” gibi hukuki kavramlar›n ihale
mevzuat›m›z bak›m›ndan teknik olarak kapsam› ve tabi oldukla-
r› hukuki rejim bak›m›ndan analiz edilmesi ve somutlaflt›r›lmas›
gerekmektedir. Çünkü ihale konusu ifle göre ve ihaleyi yapan
idareye göre kamu ihale sürecinin tabi oldu¤u kurallar ve süreç
sonucunda imzalanan sözleflmenin tabi oldu¤u hukuki rejim
farkl›d›r. Afla¤›da belediyelerin yapaca¤› kat karfl›l›¤› inflaat iha-
leleri ve ihale sonucunda imzalanan sözleflmenin tabi olaca¤›
rejim ile sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na belediyenin/beledi-
yelerin (ayr› ayr› ya da birlikte) sahip bulundu¤u Türk Ticaret Ka-
nunu kapsam›nda kurulmufl flirketin (iflletme/birlik müessese)
kat karfl›l›¤› inflaat ihalesi ve ihale sonucunda imzalanan sözlefl-
menin tabi oldu¤u hukuki rejim incelenmektedir. Makalemizin
bafll›¤›nda ve içeri¤inde sadece”flirket” kelimesini kullanmakla
birlikte, 4734 say›l› Yasa m.2/(d) kapsam›ndaki “her çeflit kuru-
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20.12.2005, s.28, JOCE, L 363, 20.12.2006, s.107.
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lufl, müessese, birlik, iflletme ve flirket”in ihale rejimleri için de
afla¤›daki aç›klamalar›n geçerli oldu¤unu belirtmemiz gerek-
mektedir.

II.. KKaammuu ‹‹hhaalleessii vvee KKaammuu ‹‹hhaallee SSöözzlleeflflmmeessii KKaavvrraammllaarr›› KKoonnuu--
ssuunnddaa GGeenneell DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Genel olarak kamu ihalesi, idarenin sözleflme yaparken ha-
z›rl›k aflamas›nda uymak zorunda oldu¤u ifllemler bütünüdür4.
‹hale sürecinde birden çok icrai ifllem yer almaktad›r. Tüm bu ifl-
lemlerdeki hukuka ayk›r›l›klar kural olarak idari yarg›n›n deneti-
mine tabidir. Uyuflmazl›k Mahkemesinin bir karar›nda da flu ifa-
deler yer almaktad›r: “2886 say›l› ‹hale Yasas› bir Kamu Yasa-
s›d›r. Bu Yasa’ya dayan›larak sözleflme aflamas›na kadar idare-
ce al›nan kararlar ve yap›lan ifllemler idari niteliktedir. ‹hale ka-
rar› al›nmas›, ihale flartlar›n›n tesbiti, flartnamelerin haz›rlanma-
s›, tahmini bedel tayini, ihale komisyonunun teflkili, ihalenin ila-
n›, tekliflerin de¤erlendirilmesi, ihale karar›, komisyonun ihaleyi
yap›p yapmamakta serbest olmas›, ihale karar›n›n onay› ve ip-
tali gibi tüm haz›rl›klar idarenin, Yasa’n›n verdi¤i yetkisine daya-
narak tek yanl› ve buyurucu nitelikte bir dizi ifllemler oldu¤u gö-
rülmektedir”5. 

4734 say›l› Yasa da bir Kamu ‹hale Yasas›d›r. Kapsam›na gi-
ren idareler, 2886 say›l› Yasadan daha genifl kapsaml›d›r. Ayr›-
ca 4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki idarelerin mal veya hizmet
al›m› ve yap›m ifllerine ait ihaleler, 2886 say›l› D‹K’na tabi de¤il-
dir. K›saca art›k, mal veya hizmet al›m› ihaleleri ile, yap›m iflleri
ihalelerinde 2886 say›l› Yasa uygulanmamakta ve fakat 4734
say›l› Yasa uygulanmaktad›r. Bununla birlikte bu üç konu d›fl›n-
da kalan ifllere iliflkin olarak, yine 2886 say›l› Yasa yürürlüktedir. 

Öncelikle uygulamada kamu ihalesi kavram› ve kamu ihale
sözleflmesi kavramlar›n›n do¤ru kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n sor-
gulanmas› gerekmektedir6. 4734 ve 4735 say›l› Yasalar yürürlü-
¤e girdikten sonra 4734 say›l› Yasa uyar›nca yap›lan ihale süre-
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ci sonucunda imzalanan sözleflmeler ortak bir ad alt›nda topla-
narak “kamu ihalesi sözleflmesi” deyimi kullan›lmaktad›r. Ancak
bu flekildeki kullan›m ihalenin tabi oldu¤u mevzuata göre de¤er-
lendirme yapmay› zorunlu k›lmaktad›r. Kamu ihalesi kavram›n›
genifl anlamda 4734, 2886, 4046 say›l› yasalar› hatta kamusal
ihale usulü öngören di¤er mevzuat› da kapsayacak flekilde kul-
lanmam›za ra¤men, “kamu ihale sözleflmesi” kavram›n› sadece
4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki ihale süreci sonucunda imzala-
nan sözleflmeleri kapsayacak flekilde kullanabiliriz. fiöyle ki,
4046 say›l› Yasa uyar›nca özellefltirme uygulamalar›nda izlenen
ihale süreci de bir tür kamu ihalesidir. Ancak bu ihale süreci
4734 say›l› yasaya tabi olmay›p, 4046 say›l› Yasaya tabidir. Yap
‹fllet Devret Sözleflmeleri de, bir kamu ihale süreci sonucunda
imzalansa da bu süreç Kamu ‹hale Kanununa tabi de¤ildir. 

2886 say›l› Yasaya göre yap›lan kamu ihaleleri de, kamu iha-
lesidir ve bu yasaya göre yap›lan ihale sonucunda imzalanan
sözleflmeler 4735 say›l› Yasada düzenlenen bir “kamu ihale
sözleflmesi” olarak nitelendirilemez. Bunlar sat›fl sözleflmesi,
trampa sözleflmesi gibi kural olarak Borçlar Kanuna tabi sözlefl-
melerdir. K›saca kamu ihaleleri ile ilgili yasal düzenlemelerin her
biri teknik olarak kendi düzenleme alan› içinde uygulanma ola-
na¤› bulmaktad›r. Herhangi bir kamu ihalesine ait süreçteki hu-
kuka ayk›r›l›¤›n denetimi de, o ihalenin tabi oldu¤u yasal düzen-
leme kapsam›nda gerçeklefltirilebilir. “Kamu ihalesi” kavram›n›n,
sadece 4734 say›l› Yasaya tabi olan ihaleler kapsam›nda kulla-
n›lmas›n›n, kamu ihale sürecinin kapsam›n› daraltt›¤› ve bu du-
rumun da uygulamada sorunlara yol açabilece¤i  kanaatindeyiz.
Bu nedenle “kamu ihalesi” kavram›n›n hem 2886 hem de 4734
say›l› Yasa kapsam›ndaki ihaleleri, hatta kamusal ihale rejimine
tabi tüm ihaleleri kapsayacak flekilde kullan›lmas› halinde, bu
sürecin denetiminin hangi mevzuata göre yap›lmas› gerekti¤i
hususunun araflt›r›lmas›ndaki önem ve öncelik ortaya ç›kmakta-
d›r.

2886 say›l› Yasa kapsam›ndaki ihale süreci ile ilgili icrai ifl-
lemlere karfl›, do¤rudan do¤ruya idari yarg› yolu aç›kt›r. 4734
say›l› Yasa kapsam›ndaki ihalelerde ise Kamu ‹hale Kurulu’na
yasada öngörülen sürede ve flekilde baflvurmaks›z›n, do¤rudan
do¤ruya idari yarg›da dava aç›lamamaktad›r. Çünkü 4734 say›-
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l› Yasa m.56/6’da Kamu ‹hale Kurulu’na “itirazen flikayet” yolu,
dava aç›lmas› öncesinde kullan›lmas› zorunlu bir baflvuru yolu
olarak nitelendirilmektedir.

Sonuç olarak, genifl anlamda kullan›lan “kamu ihale süreci-
ne” uyularak sözleflme imzalanmas› halinde, imzalanan her söz-
leflme teknik olarak 4735 say›l› Yasa kapsam›ndaki bir “kamu
ihale sözleflmesi” de¤ildir. KKaammuu iihhaallee ssüürreeccii kkaavvrraamm››,, ggeenniiflfl aann--
llaammddaa iiddaarreenniinn ssöözzlleeflflmmee yyaappmmaakk aammaacc››nnaa yyöönneelliikk oollaarraakk aaççtt››¤¤››
ttüümm iihhaalleelleerrii iiffaaddee eettmmeekktteeddiirr.. Bunun kapsam›na Devlet ‹hale
Kanunu kapsam›ndaki ihaleler, Kamu ‹hale Kanunu kapsam›n-
daki ihaleler, özellefltirme ihaleleri, yap ifllet devret sözleflmesi
imzalamak için aç›lacak ihalelerin tümü girmektedir. AAnnccaakk bbuunn--
llaarrddaann,, ssaaddeeccee 44773344 ssaayy››ll›› KKaammuu ‹‹hhaallee KKaannuunnuu’’nnaa ggöörree ggeerrççeekk--
lleeflflttiirriilleenn iihhaallee ssüürreeccii ssoonnuuccuunnddaa iimmzzaallaannaann ssöözzlleeflflmmeelleerriinn hheerr
bbiirrii,, hhuukkuukk ssiisstteemmiimmiizzddee bbiirreerr ““kkaammuu iihhaallee ssöözzlleeflflmmeessii”” oollaarraakk
aaddllaanndd››rr››llaabbiilliirr.. O halde, bir idarenin ihalenin konusu bak›m›n-
dan hangi ihale yasas›n› uygulamakla yükümlü oldu¤u hususu-
nun araflt›r›lmas› gereklidir. Öte yandan ihale sürecinin tabi ol-
du¤u hukuki kurallar, süreç sonucunda imzalanan sözleflmenin
hangi hukuki rejime tabi oldu¤unun belirlenmesi bak›m›ndan da
önem arz etmektedir. Genifl anlamda kamu ihale süreci sonu-
cunda imzalanan sözleflme bir imtiyaz sözleflmesi, yap ifllet
devret sözleflmesi, sat›fl sözleflmesi, eser sözleflmesi, iflletme
hakk› devri sözleflmesi vs. olabilir. Örne¤in Fransa’da imtiyaz
sözleflmesi, geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de bir kamu ihale
sözleflmesi olarak nitelendirilmemektedir. ‹mtiyaza benzemekle
birlikte iflletme hakk› devrine benzer, kamu hizmetinin devri söz-
leflmeleri  (contrat de délégation de service public) de bir kamu
ihale sözleflmesi de¤ildir7. Fakat kamu ihalelerine iliflkin AB Yö-
nergelerinin etkisiyle, imtiyaz sözleflmesi ve kamu hizmetinin
devri sözleflmesi de, sözleflmenin imzalanmas›na kadar ATA’da
yer alan düzenleme ve ilkelere uygun iç hukuk kurallar›na tabi
olmaktad›r8. Nitekim 2004/18 say›l› Yönergede de, imtiyaz söz-
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leflmesi ve kamu ihale sözleflmesi; özellikle idarenin, âkide iflin
karfl›l›¤›n› ödeme flekli bak›m›ndan birbirinden ayr›lmaktad›r. 

Hukuk sistemimizde de kamu ihalesi kavram›, idare taraf›n-
dan kamusal kaynak kullan›m›na dayal› olarak bir ifl veya hizmet
yapt›r›lmas› veya mal al›nmas› hallerinde kullan›lan âkidin seçim
sürecini ve sözleflmenin karfl›l›¤›n› belirlemeye yönelik genel bir
kavramd›r. BBuu aannllaammddaa hheerr kkaammuu iihhaalleessii ssüürreeccii ssoonnuuccuunnddaa iimm--
zzaallaannaann ssöözzlleeflflmmee ddee ““kkaammuu iihhaallee ssöözzlleeflflmmeessii”” ddee¤¤iillddiirr.. ÖÖrrnnee¤¤iinn
DDeevvlleett ‹‹hhaallee KKaannuunnuunnaa ggöörree yyaapp››llaann kkaammuu iihhaalleelleerrii ssoonnuuccuunnddaa
iimmzzaallaannaann ssöözzlleemmee 44773355 ssaayy››ll›› YYaassaa’’yyaa ttaabbii ““kkaammuu iihhaallee ssöözzlleeflfl--
mmeessii”” ddee¤¤iillddiirr.. ““KKaammuu iihhaallee ssöözzlleeflflmmeessii”” kavram›n›, sadece 4734
say›l› Yasa kapsam›ndaki ihale sonucunda imzalanan sözlefl-
meler için kullanabiliriz. Hukuk sistemimizde kamu ihaleleri ile il-
gili iki yasan›n bulunmas› iflte bu nedenle ciddi karmafla yarat-
maktad›r. SSoonnuuççttaa hhuukkuukk ssiisstteemmiimmiizzddee ““kkaammuu iihhaalleessii”” ssüürreecciinnddee
uuyygguullaannaann bbiirrddeenn ççookk yyaassaa vvaarrdd››rr.. KKaammuu iihhaallee ssüürreecciinnddeekkii hhuukkuu--
kkiilliikk ddeenneettiimmiinnddee öönncceelliikkllee,, kkaammuu iihhaalleessiinniinn hhaannggii uussuull yyaassaass››nnaa
ggöörree yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii hhuussuussuunnuunn ssaappttaannmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr..
Bu amaçla öncelikle 2886 ve 4734 say›l› Yasalar›n kapsam›na
giren idarelerin saptanmas›, daha sonra da bu idarelerin yapa-
caklar› sözleflmenin konusuna göre hangi yasa uyar›nca ihale
açmak zorunda olduklar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.

O halde, sadece 4734 say›l› Yasaya göre yap›lan ihale sonu-
cunda imzalanan sözleflmeler, 4735 say›l› Kamu ‹hale Sözlefl-
mesi Kanununa tabidir. Di¤er kamusal ihale usulleri sonucunda
imzalanan sözleflmeler, 4735 say›l› Yasa kapsam›na girmemek-
tedir. Kamu ‹hale Kurumu’nun ba¤›ms›z idari otorite olarak de-
netim yetkisi de 4734 say›l› Kamu ‹hale Yasas› uyar›nca yap›lan
ihaleler ile s›n›rl› olmaktad›r. 

‹dare hukuku ö¤retisinde “kamu ihale sözleflmesi”ni, özel hu-
kuk sözleflmesi olarak nitelendirilen yazarlar oldu¤u gibi9, söz-
leflmenin içeri¤ine göre de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra niteli¤i-
nin belirlenmesi gerekti¤ini ifade eden yazarlar10 da bulunmak-
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tad›r. 4735 say›l› Yasa m.36’da hüküm bulunmayan hallerde
Borçlar Kanunu’nun uygulanaca¤›n›n öngörülmesi ve m.4/3’de
taraflar›n sözleflme hükümlerinin uygulanmas›nda eflit hak ve
yükümlülüklere sahip oldu¤unun belirtilmesi gibi hususlar, kamu
ihale sözleflmelerinin özel hukuk sözleflmesi olarak nitelendiril-
mesinde etkili olabilir. Kanaatimizce 4735 say›l› Yasa ile kamu
ihale sözleflmeleri, “idare” sözleflmelerinde yeni bir tür olarak
hukuk sistemimize girmifltir. Öncelikle kamu ihale sözleflmele-
rinden do¤an bir uyuflmazl›¤a, Kamu ‹hale Sözleflmeleri Yasa-
s›’nda hüküm varsa, art›k Borçlar Kanunu’nun uygulanamayaca-
¤›n› ifade etmek zorunday›z. Örne¤in, Borçlar Kanunu kapsa-
m›nda eser sözleflmesi olarak nitelendirilen bir sözleflmenin ta-
raf›, 4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki idare ise, art›k bu sözlefl-
meye do¤rudan do¤ruya Borçlar Kanunu kurallar›n›n uygulana-
mayaca¤›n›, sözleflmeden do¤an uyuflmazl›¤a derhal 4735 sa-
y›l› Yasa’n›n uygulanmas› gerekti¤ini göz önünde bulundurdu-
¤umuzda, Borçlar Hukuku’ndaki eser sözleflmesinden farkl› bir
sözleflme türü ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu belirtmemize bir en-
gel olmad›¤› kanaatindeyiz. 

Kamu ihale sözleflmesi kavram›, 4735 say›l› Yasa kapsam›n-
da uygulama alan› bulan bir kavramd›r. Kamu ihale sözleflmele-
rinden do¤an uyuflmazl›klar bu yasaya göre çözümlenecektir.
K›saca hukuk sistemimizde yeni bir sözleflme rejimi oluflturul-
mufltur. Ancak bu hukuki rejim sadece 4734 say›l› Yasa kapsa-
m›ndaki ihale süreci sonucunda imzalanan sözleflmelerle s›n›r-
l›d›r. 4735 say›l› Yasa’dan önce hukuk sistemimizde  ihale söz-
leflmesi fleklinde bir kavram kullan›lmamaktayd›. Bunun yerine,
sözleflmeler; inflaat (yap›m) sözleflmesi, kira sözleflmesi, sat›m
sözleflmesi, hizmet sözleflmesi gibi adland›r›lmaktayd›. 

‹darenin kamu hizmetlerini özel hukuk kiflileri eliyle gördür-
mesi, idare hukukunda “müflterek emanet”, “iltizam”, “imtiyaz”
gibi iki yanl›, ruhsat gibi tek yanl› idari ifllemler ile mümkündür.
Bunlara daha sonra yap- ifllet- devret sözleflmeleri de eklenmifl-
tir. En önemlisi de 4735 say›l› Yasa kapsam›ndaki “kamu ihale
sözleflme”leridir. 2000’li y›llar›n bafl›nda hukuk sistemimizde ka-
mu ihalesi sadece bir süreç olarak adland›r›l›rken, birden bire
“kamu ihale sözleflmesi” kavram›n›n hukuk sistemimizde kulla-
n›lmas›yla bu kavram›n içeri¤inin belirlenmesi sorunu do¤mufl-
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tur11. Örne¤in Fransa’da kamu ihale sözleflmesinin en belirgin
unsuru, ihaleye konu iflin karfl›l›¤›n›n ödenme biçimidir. E¤er
idare bütçesinden, âkide ihaleye konu iflin karfl›l›¤›n› do¤rudan
do¤ruya ödemekte ise bu sözleflme kamu ihale sözleflmesi ola-
rak adland›r›lmaktad›r12. ‹hale konusu iflin yap›lmas›na yönelik
tüm harcamalar idareye aittir. ‹mtiyaz sözleflmesinde ise, âkit
hizmetin karfl›l›¤›n› hizmetten yararlananlardan elde etti¤i bedel
üzerinden almaktad›r. ‹mtiyaz sözleflmesi ile kamu ihale sözlefl-
mesi aras›ndaki ayr›mda, âkide sözleflme karfl›l›¤›n›n ödeme bi-
çimi önem arzetmektedir. Müflterek emanette âkit özel hukuk ki-
flisine yürüttü¤ü kamu hizmetinin karfl›l›¤› olarak bu hizmetten
elde edilen gelirden daha önceden belirlenmifl belli bir oran
ödenmektedir13. K›saca müflterek emanette bütçede ödenek bu-
lunmas›na gerek yoktur. E¤er iflin karfl›l›¤› idare taraf›ndan ida-
renin kayna¤›ndan bütçesinden ödenerek yapt›r›lmakta ise, bu
bir kamu ihale sözleflmesidir. 

Nitekim yap›m ifli, mal al›m› ve hizmet al›m› ile ilgili üç Yöner-
geyi birlefltiren 2004/18 say›l› Yönerge m.1’e göre de Yönerge
kapsam›ndaki kamu ihaleleri “sözleflme” olarak tan›mlanmakta-
d›r. Kamu ihaleleri bir veya birden çok ekonomik iflletme ile bir
veya birden çok idare aras›nda bir yap›m, mal veya hizmet al›-
m› amac›yla karfl›l›kl› (ivazl›) olarak imzalanan yaz›l› sözleflme
olarak belirtilmektedir. Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu da AB
sürecinde uyumu sa¤lamak amac›yla kabul edilmifltir14.
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11) Karfl›laflt›rmal› hukukta idarenin sözleflmeleri ve “kamu ihale sözleflmesi” kavram›
hakk›nda bkz. Kutlu (Gürsel), s.102-109.
12) Richer, Laurent, Droit des contrats administratfs, Paris 1999, s.332-333, Chapus,
Réné, Droit administratif général, T.I, Paris 2001, s.1185.Frier, Pierre-Laurent, Précis de
droit administratif, Paris 2004, s.323-325; Michon, Jérôme, La nouvelle réglementation
des marchés publics, Paris 2004, S.71-72.
13) Onar, S›dd›k Sami, ‹dare Hukukunun Umumi Esaslar›, C.I, ‹stanbul 1966, s.534;
Duran Lütfi, ‹dare Hukuku, ‹stanbul 1982, s.333. 
14) Nitekim 4735 say›l› Yasan›n “Genel Gerekçesi”nde flu ifadeler yer almaktad›r:
“8.9.1983 tarihli ve 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu, hem ihale ifllemlerine iliflkin esas ve
usulleri hem de bu ihaleler sonucunda imzalanacak sözleflmelerle ilgili hususlar› düzen-
lemektedir. Bu Kanunun günümüzün de¤iflen ve geliflen ihtiyaçlar›na cevap veremedi¤i,
uygulamada ortaya ç›kan aksakl›klar› gidermede yetersiz kald›¤›, bütün kamu
kurumlar›n› kapsamad›¤›, Avrupa Birli¤i ve uluslar aras› ihale uygulamalar›na paralellik
göstermedi¤i görüldü¤ünden, kamu ihaleleri ile ilgili genifl kapsaml› yeni bir kanun
haz›rlanm›flt›r. Ancak Kamu ‹hale Kanununda, uluslar aras› mevzuat gere¤i sadece
sözleflmelerin imzalanmas›na kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümlere yer
verilebilmifltir. Bu çerçevede, yap›lan ihaleler sonucunda düzenlenecek sözleflmeler ile
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4735 say›l› Yasa m.6’da kamu ihale sözleflmesinde ihale ko-
nusu iflin karfl›l›¤›n›n bedel (para) olarak ödenmesi temel ölçüt-
tür. 4734 say›l› Yasaya göre yap›lan ihale süreci sonucunda im-
zalanan sözleflmeye konu olan mal veya hizmet al›m› veya ya-
p›m iflinin karfl›l›¤›nda idare, para olarak bir bedel ödemekle yü-
kümlüdür.

IIII.. BBeelleeddiiyyeenniinn TTaabbii OOlldduu¤¤uu KKaammuu ‹‹hhaallee RReejjiimmii

Belediyeler kamu ihale süreci bak›m›ndan 2886 say›l› D‹K’e
ve 4734 say›l› K‹K’e tabi kamu idaresidir. Bu durumda, bir ihale-
de 2886 ve 4734 say›l› Yasalardan hangisinin uygulanmas› ge-
rekti¤ini belediye nas›l belirleyecektir? Belediyenin bu konuda
takdir yetkisi bulunmamaktad›r. Belediye, açaca¤› bir ihalede,
“yasall›k ilkesi” uyar›nca, ihale konusu iflin niteli¤ine göre hangi
yasan›n uygulanaca¤›n› öncelikle belirlemek zorundad›r. 

2886 say›l› Yasa m.1’e göre: “Genel bütçeye dahil dairelerle
katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin al›m, sat›m,
hizmet, yap›m, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve
tafl›ma iflleri bu Kanunda yaz›l› hükümlere göre yürütülür. 

Birinci f›krada say›lan daire ve idarelere ba¤l› döner serma-
yeli kurulufllar ile özel kanunlarla veya özel kanunlar›n vermifl ol-
du¤u yetkiyle kurulmufl bulunan fonlar›n yukar›da belirtilen iflle-
rinin nas›l yap›laca¤› Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanarak Bakanlar
Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelikte belirtilir.” Belediye, 2886 sa-
y›l› Yasay› uygulamakla yükümlü bir kamu idaresidir.

4734 say›l› Yasa, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun

HAKEMLİ MAKALE

ilgili hususlarda bir bofllu¤a neden olunmamas› için, bu konu ile ilgili hükümlerin ayr› bir
kanun ile düzenlenmesine ihtiyaç duyulmufltur. 
Bu Kanunda, Kamu ‹hale Kanununa tabi kurum ve kurulufllar taraf›ndan söz konusu
Kanun hükümlerine göre yap›lan ihalelere iliflkin sözleflmelerin düzenlenmesi ve uygu-
lanmas› ile ilgili esas ve usullerin Kamu ‹hale Kanununda oldu¤u gibi tek bir yasal düzen-
leme ile belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Böylece Kamu ‹hale Kanununa göre yap›lan ihalel-
erdeki etkinli¤in ve denetimin devam ettirilebilmesi için sözleflmelere iliflkin düzenlemel-
er ve uygulamalarda birliktelik sa¤lanm›fl olacakt›r. 
Uluslararas› uygulamalara paralellik sa¤lamak üzere; anahtar teslimi götürü bedel,
götürü bedel ve birim fiyat sözleflme olmak üzere üç sözleflme türü belirlenmifltir. Uygu-
lama birli¤ini gerçeklefltirmek için de ifl türleri dikkate al›narak Tip Sözleflmelerin
haz›rlanmas› ve idarelerce bu Tip Sözleflmelerin esas al›nmas› öngörülmüfltür…” <<
www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss795m.htm>>
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denetimi alt›nda bulunan veyahut kamu kayna¤› kullanan kamu
kurum ve kurulufllar›n›n yapacaklar› ihalelerde uygulanacak
esas ve usulleri belirlemektedir. 4734 say›l› Yasa’n›n Kapsam
bafll›kl› 2. maddesine göre; “Afla¤›da belirtilen idarelerin kullan›-
m›nda bulunan her türlü kaynaktan karfl›lanan mal veya hizmet
al›mlar› ile yap›m ifllerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür: a) (De¤iflik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsa-
m›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri
ve belediyeler ile bunlara ba¤l›; döner sermayeli kurulufllar, bir-
likler (meslekî kurulufl fleklinde faaliyet gösterenler ile bunlar›n
üst kurulufllar› hariç), tüzel kifliler…” Belediye 4734 say›l› Yasa-
y› uygulamakla yükümlü bir kamu idaresidir. 

Belediyeler her iki yasan›n kapsam›nda say›lan idareler ara-
s›nda oldu¤una göre; ““iihhaallee kkoonnuussuu iiflfliinniinn nniitteellii¤¤ii”” dikkate al›na-
rak, bu iki yasadan hangisinin uygulanmas› gerekti¤i saptanabi-
lir. Çünkü 4734 say›l› Yasan›n yürürlü¤e girmesi sonucunda,
2886 say›l› Yasa kapsam›ndaki idareler, mal al›m›, hizmet al›m›
ve yap›m ifli ihalelerinde 4734 say›l› Yasay› uygulamakla yü-
kümlü olup, 2886 say›l› Yasay› uygulayamayacakt›r. Art›k, 2886
say›l› Yasaya tabi idareler, sadece mal sat›m›, trampa, mülkiye-
tin gayri ayni hak tesisi, kira sözleflmesi imzalamaya yönelik iha-
le sürecinde 2886 say›l› Yasay› uygulayacakt›r15. 

‹flte bu Yasalar›n uygulama alan› konusundaki herhangi bir
karmafla, idarenin ihale sürecindeki ifllemlerini hukuka ayk›r› k›-
labilir. Bu durumda görüldü¤ü üzere belediyeler, mal al›m›, hiz-
met al›m›, yap›m ifllerinde 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununu uy-
gulayarak gerçeklefltirece¤i ihale süreci sonucunda özel hukuk
kiflileri ile sözleflme imzalayabilir. Belediyelerin mal sat›m›, kira,
trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine iliflkin sözleflme yap-
maya yönelik olarak açaca¤› ihale sürecinde uygulanacak kural-
lar ise 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu’nda yer almaktad›r.

IIIIII.. SSEERRMMAAYYEESS‹‹NN‹‹NN YYAARRIISSIINNDDAANN FFAAZZLLAASSIINNAA BBEELLEEDD‹‹YYEE--
NN‹‹NN SSAAHH‹‹PP OOLLDDUU⁄⁄UU BB‹‹RR fifi‹‹RRKKEETT KKAAMMUU ‹‹HHAALLEE RREEJJ‹‹MM‹‹NNEE
TTAABB‹‹ MM‹‹DD‹‹RR??

Sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na belediyenin sahip oldu¤u
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15) Günday, s. 179; Gözübüyük/Tan, ‹dare Hukuku,  s.560.
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Türk Ticaret Kanunu kapsam›nda kurulmufl flirket, bir özel hu-
kuk tüzel kiflisidir. 2886 say›l› D‹K m.1, bu tür flirketleri kapsa-
mamaktad›r. Ancak sermayesinin yar›s›ndan fazlas›n›n kamuya
ait olmas› dolay›s›yla AB Yönergeleri ile uyumlu olarak bu tür flir-
ketler, 4734 say›l› Yasa m.2/d uyar›nca  “(a), (b) ve (c) bentlerin-
de belirtilenlerin do¤rudan veya dolayl› olarak birlikte ya da ayr›
ayr› sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na sahip bulunduklar› her
çeflit kurulufl, müessese, birlik, iflletme ve flirketler” kapsama
al›nm›flt›r. Belediyeler, 4734 say›l› Yasa m.2/(a) bendi kapsa-
m›nda say›lmakta oldu¤una göre, belediyelerin sermayesinin
yar›s›ndan fazlas›na sahip oldu¤u flirketler (birlik, iflletme, mües-
sese, her çeflit kurulufl) de ayn› maddenin (d) bendi uyar›nca ya-
sa kapsam›ndad›r16. 

Sermayesinin yar›s›ndan fazlas› belediyeye ait flirketler; mal
sat›m, trampa, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ifllerinde ka-
mu ihale rejimine tabi midir? Çünkü bu tür ifller 4734 say›l› Ya-
sa kapsam›nda say›lmamaktad›r. O halde 4734 say›l› Yasa kap-
sam›ndaki belediye flirketinin mal veya hizmet al›m› ve yap›m ifli
ihalesi d›fl›ndaki konularda 4734 say›l› Yasaya tabi olmad›¤›n›
belirtebiliriz. Acaba 4734 say›l› Yasa kapsam›na girmeyen mal
veya hizmet al›m› ve yap›m ifli d›fl›ndaki belediye flirketinin iha-
leleri, 2886 say›l› Yasaya tabi tutulabilir mi? Bu tür belediye flir-
ketlerinin ise 2886 say›l› Yasa kapsam›nda yer alan idareler içe-
risinde yer almad›¤›n› hemen belirtmemiz gerekmektedir17. 

Sonuç olarak, belediyenin sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na
sahip oldu¤u flirketlerinin 4734 say›l› Yasa kapsam›na giren ko-
nular d›fl›nda, yasal düzeyde kamu ihale rejimine tabi oldu¤una
iliflkin herhangi bir kural bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla bu tür be-
lediye flirketlerinin konusunu 4734 say›l› Yasa kapsam› d›fl›nda
kalan ifllerin oluflturdu¤u  özel hukuk sözleflmelerinin haz›rl›k
aflamas›nda kamu ihale rejimine tabi olmad›¤› kanaatindeyiz.
Sözleflme özgürlü¤ü, özel giriflim özgürlü¤ü ancak yasa ile s›n›r-
land›r›labilir. Bu ba¤lamda da kat karfl›l›¤› inflaat ihalesinin 4734
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16) Örne¤in ‹zmir Fuarc›l›k Hizmetleri Kültür ve Sanat ‹flleri Ticaret A.fi. (‹ZFAfi)’›n
ço¤unluk hisselerinin ‹zmir Büyükflehir Belediyesine ait olmas› ve kamu kayna¤› kullan-
mas› dolay›s›yla 4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki kurulufllardan oldu¤u aç›kt›r. Bkz. UYM,
16.5.2005, E.2005/16, K.2005/36, R.G., 9.1.2006, S.26048.
17) Ayr›ca bkz. Gözübüyük /Tan, s.292.
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say›l› Yasa kapsam›ndaki bir yap›m ifli ihalesi olup olmad›¤›n›n
tart›fl›lmas› gerekmektedir.

IIVV-- KKAATT KKAARRfifiIILLII⁄⁄II ‹‹NNfifiAAAATT ‹‹HHAALLEESS‹‹ 44773344 SSAAYYIILLII KKAAMMUU
‹‹HHAALLEE KKAANNUUNNUU KKAAPPSSAAMMIINNDDAA BB‹‹RR ““YYAAPPIIMM ‹‹fifi‹‹”” ‹‹HHAALLEESS‹‹
MM‹‹DD‹‹RR??

‹darenin taraf oldu¤u “Kat karfl›l›¤› inflaat (eser) sözleflme-
si”ne konu iflin, 4734 say›l› Yasa ve 4735 say›l› Yasa ba¤lam›n-
da teknik olarak bir “yap›m ifli” olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilme-
si zorunludur. Örne¤in bir binan›n inflaas› ifli, idare taraf›ndan
farkl› yöntemlerle özel hukuk kiflisine gördürülebilir mi? 4734 sa-
y›l› K‹K, konusu yap›m olan her ifle uygulanmak zorunda m›d›r?
‹dare, konusu örne¤in bina yap›m› olan bir ifli kat karfl›l›¤› yap-
t›rmay› tercih ederse, bu sözleflmenin yap›l›fl yöntemi ve sözlefl-
menin tabi oldu¤u rejim nedir? ‹flte bu gibi sorular› yan›tlayabil-
mek için ihale hukuku ba¤lam›nda teknik olarak “yap›m ifli ihale-
si” ve ihale sonucunda imzalanan “sözleflmenin tabi oldu¤u hu-
kuki rejimi” incelememiz gerekmektedir. Daha sonra “kat karfl›l›-
¤› inflaat ihalesi” ve ihale sonucunda imzalanan sözleflmenin
hukuki niteli¤i incelenecektir. Her iki bafll›k alt›nda belediye ve
belediye flirketleri bak›m›ndan da durum ayr› ayr› analiz edile-
cektir.

11.. 44773344 SSAAYYIILLII YYAASSAA KKAAPPSSAAMMIINNDDAAKK‹‹ YYAAPPIIMM ‹‹fifi‹‹ ‹‹HHAALLEESS‹‹
VVEE ‹‹HHAALLEE SSOONNUUCCUUNNDDAA ‹‹MMZZAALLAANNAANN SSÖÖZZLLEEfifiMMEENN‹‹NN TTAA--
BB‹‹ OOLLDDUU⁄⁄UU HHUUKKUUKK‹‹ RREEJJ‹‹MM

“Yap›m ifli” ihalesi nedir? “Kat karfl›l›¤› inflaat (eser) sözlefl-
mesi”ne konu ifl   4734 say›l› Yasa kapsam›nda bir yap›m ifli mi-
dir? Di¤er bir deyiflle idarenin taraf oldu¤u kat karfl›l›¤› inflaat
sözleflmesi  “kamu ihale sözleflmesi” midir? 

Yap›m iflleri 4734 say›l› Yasa m.4’de say›lmaktad›r: “Bina,
karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman›, r›ht›m, liman tersane,
köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yap›, boru iletim hat-
t›, haberleflme ve enerji nakil hatt›, baraj, enerji santrali, rafineri
tesisi, sulama tesisi, toprak ›slah›, taflk›n koruma ve dekopaj gi-
bi her türlü inflaat iflleri ve bu ifllerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat,
nakliye, tamamlama, büyük onar›m, restorasyon, çevre düzen-
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lemesi, sondaj, y›kma, güçlendirme ve montaj iflleri ile benzeri
yap›m ifllerini” bu kapsamda de¤erlendirebiliriz.

Konusu yap›m ifli olan kamu ihale sözleflmesini, 4734 say›l›
Yasa kapsam›ndaki idareler yapar. Bir flirketin sermayesinin ya-
r›s›ndan fazlas›na belediye sahip ise, flirketin yap›m ifli ihalesi
4734 say›l› Yasa m.2/d uyar›nca 4734 say›l› Yasa’ya tabidir. Ör-
ne¤in, belediyenin bu flekilde ortak oldu¤u bir flirket bina yapt›r-
mak isterse 4734 say›l› Yasa’ya göre ihale aç›p, 4735 say›l› ya-
sa kapsam›na giren yap›m sözleflmesini imzalamak zorundad›r.

Acaba 4734 say›l› Yasa kapsam›na giren bir belediyenin ve-
ya belediye flirketinin “Kat karfl›l›¤› eser sözleflmesi” 4734 say›-
l› Yasa kapsam›nda bir tür yap›m ifli midir? 4734 say›l› Yasada
geçen yap›m ifli ihalesi teknik bir kavram olup, bu ihale sonucun-
da imzalanan sözleflmeler, 4735 say›l› yasaya tabidir. O neden-
le yap›m ifli ihale sözleflmesinin neyi ifade etti¤ini veya kat kar-
fl›l›¤› inflaat yap›m›n›n bir yap›m ifli ihale sözleflmesi olarak ka-
bul edilip edilemeyece¤ini Borçlar Kanunu, 4734 say›l› Yasa
m.5/5’deki kural› ve 4735 say›l› Yasa m.6’daki tan›mlar› bir ara-
da de¤erlendirip analiz ederek aç›klayabiliriz.

Yap›m iflini konu alan kamu ihale sözleflmesinin idare ve özel
hukuk kiflisi aras›nda yap›lmas› dolay›s›yla sözleflmenin imza-
lanmas›ndan önceki sürecin 4734 say›l› Yasaya tabi olmas›,
sözleflmeden do¤acak uyuflmazl›klarda 4735 say›l› Yasa’n›n uy-
gulanmas› ve bu yasada ihale süreci sonucunda imzalanan söz-
leflmenin “kamu ihale sözleflmesi” olarak nitelendirilmesi dikka-
te al›nd›¤›nda art›k konusu yap›m olan yeni bir sözleflme ile kar-
fl› karfl›ya oldu¤umuzu belirtmemiz gerekti¤i kanaatindeyiz.
4734 say›l› Yasa m.5/5 uyar›nca “Ödene¤i bulunmayan hiçbir ifl
için ihaleye ç›k›lamaz.” Bir idare 4734 say›l› Yasa kapsam›nda
bir mal al›m›, hizmet al›m› veya yap›m ifli ihalesine ç›km›flsa
mutlaka bu ihale için ödenek ay›rmak zorundad›r. Yani bu iflle-
rin karfl›l›¤› para ile ödenmek zorundad›r. De¤iflim arac› para-
dan baflka bir fley olamaz. Özel yasa niteli¤indeki 4735 say›l›
Kamu ‹hale Sözleflmesi Kanunu m.6’daki sözleflme tan›mlar›n-
da da yap›m ihalesinde de¤iflim arac›n›n para oldu¤u aç›kt›r.

4735 say›l› Yasa m.6 uyar›nca uygulama projeleri ve bunlara
iliflkin mahal listelerine dayal› olarak, iflin tamam› için isteklinin
teklif etti¤i toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel
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sözleflme düzenlenir. Yada ön veya kesin projelere ve bunlara
iliflkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet al›-
m› ifllerinde ise iflin ayr›nt›l› özelliklerine dayal› olarak, idarece
haz›rlanm›fl cetvelde yer alan her bir ifl kaleminin miktar› ile bu
ifl kalemleri için istekli taraf›ndan teklif edilen birim fiyatlar›n çar-
p›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlefl-
me düzenlenmektedir. 

Borçlar Yasas›’ndaki eser sözleflmesi ile konusu yap›m ifli
olan 4735 say›l› Yasa kapsam›ndaki kamu ihale sözleflmesinin
unsurlar›n›n genel olarak ayn› oldu¤unu belirtebiliriz18. Borçlar
Kanunu m.355 uyar›nca “istisna, bir akittir ki, onunla bir taraf
(müteahhit), di¤er taraf›n (ifl sahibi) verme¤i taahhüt etti¤i eyle-
di¤i semen mukabilinde bir fley imalini iltizam eder.” Bu ba¤lam-
da da 4734 say›l› Yasada yap›m sözleflmesinin tan›m› eser söz-
leflmesinin ö¤elerini içermektedir.  fiöyle ki, yap›lacak eserin
karfl›l›¤›nda ifl sahibi (idare) bir ücret (bedel) ödeme borcu alt›-
na girmektedir. 4735 say›l› Yasada yap›m iflini konu alan kamu
ihale sözleflmesi de, Borçlar Kanunundaki eser sözleflmesi de
karfl›l›kl› (ivazl›) bir  sözleflmedir. Burada önemli bir hususu vur-
gulamak gerekmektedir. 4735 say›l› Yasaya tabi sözleflme art›k
bir kamu ihale sözleflmesi olarak adland›r›lmak zorundad›r.
Borçlar Kanunundaki “eser sözleflmesi”nden farkl› yeni bir söz-
leflme türü hukuk sistemimize girmifltir. 4735 say›l› yasada hü-
küm bulunmayan hususlarda Borçlar Kanununun uygulanaca¤›-
na dair 4735 say›l› Yasada yer alan kuraldan hareket ederek,
4735 say›l› Yasa kapsam›ndaki konusu yap›m ifli olan kamu iha-
le sözleflmelerini, eser sözleflmesi olarak nitelendirmek yerinde
olabilir mi? Çünkü kamu ihale sözleflmelerinden do¤an uyufl-
mazl›klarda 4735 say›l› Yasa uygulanmak zorundad›r. Bu Yasa-
da hüküm  bulunmayan hususlarda Borçlar Kanununa at›f yap›l-
maktad›r. 4735 say›l› Yasa bu tür sözleflmeleri kamu ihale söz-
leflmesi olarak nitelendiren özel hükümler içerdi¤ine göre, art›k
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18) 4734 say›l› Yasa yürürlü¤e girmeden önce de konusu yap›m ifli olan ihale sonunda
imzalanan sözleflmeler eser sözleflmesi olarak nitelendirilmifltir. Türk Telekom A.fi. ile bir
özel hukuk kiflisi aras›nda A¤r› Diyadin-Esentepe ve ‹pek Geçidi ENH ve Transformatör
ifline iliflkin sözleflmeden do¤an uyuflmazl›klar sözleflmenin Borçlar Kanunu anlam›nda
eser sözleflmesi oldu¤u belirtilerek fiyat fark›n›n ödenmemesinden do¤an uyuflmazl›¤›n
çözümünün adli yarg›n›n görev alan›nda oldu¤una karar verilmifltir. Bkz. UYM,
11.7.2005, E.2005/26, K.2005/57, R.G., 9.1.2006, S.26048.
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konusu yap›m ifli olan bir kamu ihale sözleflmesini “eser sözlefl-
mesi” olarak nitelendirmek kanaatimizce isabetli olmamaktad›r.
Ancak ö¤retide ve içtihatlarda 4734 say›l› yasa kapsam›nda ya-
p›lan konusu yap›m ifli olan kamu ihale sözleflmeleri Borçlar Ka-
nunundaki “eser sözleflmesi” olarak kabul edilerek adeta 4735
say›l› Yasa gözard› edilmektedir19.

Öte yandan kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesinde yap›m iflinin
karfl›l›¤›nda ücret ödenmeyip, eserin bir fleyle de¤ifltirilmesi ha-
linde bu sözleflme art›k, karma sözleflme olarak nitelendirilmek-
tedir20. Kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesinde kat infla etme unsuru
nedeniyle eser sözleflmesi hükümleri uygulanmakta, idarenin
arsa pay› veya belli kat/katlar› devir borcu alt›na girmesi nede-
niyle de sözleflme karma sözleflme olarak de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca TMK m.1009 uyar›nca arsa pay› karfl›l›¤› inflaat hakk› ta-
pu kütü¤üne de flerh edilebilir.

Kamusal ihale rejimine tabi idarelerin kat karfl›l›¤› inflaat söz-
leflmesi, karma sözleflme olarak 2886 say›l› Yasa’ya tabi oldu-
¤undan Bay›nd›rl›k ‹flleri Genel fiartnamesinde21 yer alan kural-
lar bu konuda uygulanmaktad›r. O halde bir yap›m iflini idare,
karfl›l›¤›n› (bedelini) para ödeyerek yapt›racak ise, bu yap›m ifli
4734 say›l› Yasaya tabidir. Dolay›s›yla da yap›m ihalesi sonu-
cunda kamu ihale sözleflmesi imzalan›r. Bu sözleflmelere 4735
say›l› yasada belirtilen kurallar uygulan›r. 4734 say›l› Yasa kap-
sam›ndaki yap›m ifli bir kamu ihale sözleflmesine konu olur. 

Sonuç olarak, iki özel hukuk kiflisi aras›ndaki inflaat (eser)
sözleflmesi ile ilgili hukuki düzenleme Borçlar Yasas›nda yer
al›rken, 4734 kapsam›ndaki bir idarenin taraf oldu¤u konusu ya-
p›m ifli olan bir sözleflme 4735 say›l› yasaya tabidir. 

‹flte mal›n/hizmetin/yap›n›n karfl›l›¤›n›n idarenin bütçesinden
para olarak ödenmemesi nedeniyle, trampa, kat karfl›l›¤› inflaat
ihaleleri veya hizmet/sat›m, eser/sat›m gibi karma sözleflmelerin
yap›lma süreci 4734 say›l› yasa kapsam›nda teknik olarak bir
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19) Bu konuya örnek bir içtihat olarak bkz. UYM, 16.5.2005, E.2005/16, K.2005/36, R.G.,
9.1.2006, S.26048; 
20) Örnek olarak bkz. Yavuz Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, ‹stanbul
1997, s.458; Zevkliler Ayd›n, Borçlar Hukuku Özel Borç ‹liflkileri, Ankara 2007, s.308-
309; 
21) 29.8.1984 tarihli ve 84/8520 say›l› BK karar› ekidir. Bkz. R.G., 9.10.1984, S.18540.
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“yap›m ifli ihalesi”ne konu oluflturmaz. Bu ihalelerin sonucunda
imzalanan sözleflmeler de 4735 say›l› Yasa kapsam›na girme-
mektedir. Çünkü bu sözleflmelerde de¤iflim arac› para de¤ildir.

Nitekim Kamu ‹hale Genel Tebli¤i22 1. Bölüm 2.Bafll›k C alt
bafll›¤›nda da bu husus flu flekilde belirtilmektedir: “Kamuya ait
tafl›nmaz mallar›n kamu harcamas› yap›lmas›n› gerektirmeyen
ve bütçeden ödenek kullan›m› sözkonusu olmayan kat ve/veya
arsa karfl›l›¤› inflaat yap›m iflleri 4734 say›l› Kanun kapsam›nda
yer almamaktad›r.” Kamu harcamas› ve bütçeden ödenek kulla-
n›m› söz konusu de¤il ise 4734 kapsam›nda bir yap›m iflinden
söz etmek olana¤› bulunmamaktad›r.

Sonuç olarak 4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki yap›m ifli ihale-
si sonucunda imzalanan sözleflme, hukuk sistemimize 4735 sa-
y›l› Yasa ile giren “kamu ihale sözleflmesi”dir. 4735 say›l› yasa
kamu ihale sözleflmelerine özgü yeni bir hukuki rejim de öngör-
müfl bulunmaktad›r. “Kamu ihale sözleflmesi” terimi de sadece
4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki idarelerin ve yine bu yasa kap-
sam›ndaki konulardaki ihalelerinin sonucunda imzalanan söz-
leflmeler için kullan›labilir. Kamu ihale sözleflmesinin en önemli
unsuru özelli¤i sözleflmeye konu yap›m iflinin karfl›l›¤›nda, iha-
leyi kazanarak sözleflme imzalayan âkide, idarenin bütçesinden
belli bir bedel ödeme yükümlülü¤ünün bulunmas›d›r. E¤er ya-
p›m iflinin karfl›l›¤›nda, idare taraf›ndan belli bir bedel ödenmesi
sözkonusu de¤il ise, bu ifl 4734 say›l› Yasa kapsam›nda bir ya-
p›m ifli (ihalesi) olmad›¤› gibi 4735 say›l› Yasa kapsam›nda bir
yap›m sözleflmesi de de¤ildir. Örne¤in kat karfl›l›¤› inflaat söz-
leflmesi 4734 say›l› Yasa’ya tabi de¤ildir. Çünkü yap›m ihalesin-
de, ihale sonucunda ihaleyi kazanan›n teklif etti¤i bedelin idare-
nin bütçesinden ç›kmas› gerekmektedir. E¤er idare iflin karfl›l›-
¤›nda bir bedel ödemeksizin ifli yapt›rmak isterse, art›k bu 4734
say›l› Yasa kapsam›nda bir ihale olmayacakt›r. Çünkü 4734 sa-
y›l› Yasa kapsam›na giren ihalelerde idare, iflin karfl›l›¤› olan be-
deli ihaleyi kazanan istekliye para olarak ödemekle yükümlüdür. 
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22) R.G., 25.7.2005, S.25886. (Sözkonusu Tebli¤ de¤ifliklikleri için bkz. R.G.,
11.11.2005, S.25990; R.G., 2.12.2005, S.26011; R.G., 22.2.2006, S.26088; R.G.,
6.6.2006, S.26190; R.G., 15.10.2006, S.26320; R.G., 19.10.2006, S.26324; R.G.,
19.12.2006, S.26381; R.G., 14.8.2007, S.26613.)
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22.. KKAATT KKAARRfifiIILLII⁄⁄II ‹‹NNfifiAAAATT ‹‹HHAALLEESS‹‹ VVEE ‹‹HHAALLEE SSOONNUUCCUUNN--
DDAA ‹‹MMZZAALLAANNAANN SSÖÖZZLLEEfifiMMEENN‹‹NN TTAABB‹‹ OOLLDDUU⁄⁄UU HHUUKKUUKK‹‹
RREEJJ‹‹MM

Belediye veya belediye flirketlerinin kat karfl›l›¤› inflaat ihale-
sinin, teknik olarak 4734 say›l› yasa ba¤lam›nda “yap›m ifli iha-
lesi” olmad›¤›n› yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤›nda hemen belirtebi-
liriz. ‹darenin taraf› oldu¤u “Kat karfl›l›¤› eser sözleflmesi” de, ya-
p›m iflinin karfl›l›¤›n› oluflturan de¤iflim arac› para olmad›¤›ndan
gerek 4734 say›l› Yasa m.5/5, gerekse 4735 say›l› Yasa m.6
uyar›nca kamu ihale sözleflmesi olarak nitelendirilemeyecektir.
O halde belediye ve belediye flirketlerinin kat karfl›l›¤› inflaat iha-
leleri hangi ihale rejimine tabidir? Sözleflmelerden do¤acak
uyuflmazl›klar hangi hukuki rejime tabidir?

Kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi son y›llarda kaynak yetersizli-
¤i içindeki idarelerin s›kl›kla kulland›¤› bir yöntem olmaktad›r.
Mali kaynak yetersizli¤i çeken bir belediye, sözleflme konusu
yapt›raca¤› iflin karfl›l›¤›n› bütçesinden ödemeyip, kat karfl›l›¤›
sözleflme yapabilir. Çünkü kat karfl›l›¤› (inflaat) yap›m ifli de, bir
yap›m ifli olmakla birlikte, bu iflin karfl›l›¤›nda düzenlenecek söz-
leflmede; belediye, âkidine bütçesinden bir bedel (para) ödeme-
mekte ve fakat yap›m iflinin karfl›l›¤›nda belediyeye ait bir tafl›n-
maz üzerinde yap›lan inflaat›n belli ba¤›ms›z bölümlerini verme-
yi taahhüt etmektedir. ‹flte bu nedenledir ki, belediyelerin yap›m
ihalesi sözleflmesi 4735 say›l› Yasa’ya tabi iken, kat karfl›l›¤› in-
flaat sözleflmesi Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmaktad›r. 

Kat karfl›l›¤› inflaat bir tür trampa m›d›r? Borçlar Kanunu’nun
232. maddesine göre “Sat›m hükümleri trampa da da tatbik olu-
nur. fiöyle ki, trampa edenlerden her biri, itas›n› taahhüt etti¤i
fleye nazaran sat›c› ve kendisine verilmesi taahhüt olunan fleye
göre al›c› hükmünde tutulur.” O halde trampa sözleflmesinde
mal de¤iflimi sözkonusudur. Kat karfl›l›¤› yap›m (eser) sözlefl-
mesi de bir tür trampa gibi düflünülebilir ise de, de¤iflim konusu
fley bir mal olmad›¤› için trampa olarak nitelendirmenin yerinde
olmayaca¤› kanaatindeyiz. Çünkü belediye yap›lan inflaat›n kar-
fl›l›¤›nda para ödeme yükümlülü¤ü alt›na girmemekte ise de bi-
na yap›m› hizmetinin karfl›l›¤›n› yap›lan inflaat›n ba¤›ms›z bö-
lüm/bölümlerini devretmek suretiyle ödemektedir. Trampada sa-
t›n al›nan fleyin karfl›l›¤›nda BK m.182’de geçen al›c›n›n “se-
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men” yani sat›fl paras› yoktur. Onun yerine de¤iflim arac› olarak
mal kullan›lmaktad›r. Bu da trampa ile sat›fl aras›ndaki en önem-
li bir farkt›r. Sonuç olarak kat karfl›l›¤› eser sözleflmesinde tafl›n-
maz›n (arsan›n) mülkiyeti idareye ait oldu¤una göre ve idare,
âkidin inflaat› tamamlamas› durumunda tamamlanan inflaattan
sözleflmede kararlaflt›r›lan belli kat/katlar› devir borcu alt›na gi-
rece¤ine göre sözleflme karma sözleflme niteli¤inde olup, Borç-
lar Kanununa tabidir. Çünkü art›k sözleflme tam olarak bir tram-
pa, sat›fl, hizmet veya eser sözleflmesi niteli¤inde olmay›p, kar-
ma sözleflme niteli¤indedir.

Bu sözleflmelerin öncelikle ihale sürecinin hangi mevzuata
tabi oldu¤u hususunun aç›klanmas› zorunludur. Kat karfl›l›¤› in-
flaat sözleflmesinde ihale konusu ifli yapana, idare de inflaattan
ba¤›ms›z bölüm/bölümleri devir borcu alt›na girmektedir. Bu tür
ihaleler Kamu ‹hale Genel Tebli¤inde23 ve yukar›da aç›kça belir-
tildi¤i gibi, 4734 say›l› Yasaya tabi de¤ildir. 2886 say›l› Yasan›n
konusuna giren ifller de “al›m, sat›m, hizmet, yap›m, kira, tram-
pa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve tafl›ma iflleri” olarak say›l-
maktad›r. Mal veya hizmet al›m› ile yap›m iflleri 4734 say›l› Ya-
saya tabi oldu¤una göre geri kalan ifller de 2886 say›l› Yasa uy-
gulanmaktad›r. Kat karfl›l›¤› inflaat ihalesi sonucunda görüldü¤ü
üzere konusu itibariyle yap›m/hizmet ve sat›m unsurlar›n› kap-
sayan karma sözleflme imzalanmaktad›r. Bu nedenle kat karfl›-
l›¤› inflaat ihalesi, uygulamada 2886 say›l› Yasa kapsam›nda
de¤erlendirilmektedir. Nitekim 2886 say›l› Yasa kapsam›nda gi-
ren belediyeler, kat karfl›l›¤› inflaat ihalelerini 2886 say›l› Yasa-
ya göre yürütmektedirler24. Bununla birlikte 2886 say›l› Yasan›n
da kat karfl›l›¤› inflaat ihalelerini kapsad›¤›na dair aç›k hüküm
bulunmad›¤›n› önemle vurgulamak zorunday›z. 2886 say›l› Ya-
sa kapsam›na giren ifller s›n›rl› say›dad›r. S›n›rl› say›da olan ve
yasada say›lan bu ifllerin karma sözleflmeye konu olmas› halin-
de yine 2886 say›l› Yasan›n uygulanmas›n›n zorunlu oldu¤u ka-
naatindeyiz.

Nitekim Maliye Bakanl›¤› Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü’nün
Hazineye ait tafl›nmazlarla ilgili bir Tebli¤i, kat karfl›l›¤› inflaat

MELTEM KUTLU GÜRSEL

23) Bkz. yuk.  IV/1 bafll›k.
24) Örnek olarak bkz. Soma belediye baflkanl›¤›n›n kat karfl›l›¤› inflaat ifli ihale ilan› için
R.G.,14.12.2007, 26730. 
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ihalelerinin tabi oldu¤u hukuki rejimi aç›klamaya yard›mc› olabi-
lecek nitelikte olup, bu konuda somut bir kural içermektedir. 298
say›l› “Hazineye ait tafl›nmazlar›n pazarl›k usulü ile kat veya ar-
sa karfl›l›¤› inflaat yapt›r›larak de¤erlendirilmesine iliflkin” Milli
Emlak Genel Tebli¤ine25 göre kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesinde
hem yap›m hem de sat›fl ifllemlerinin birlikte gerçekleflti¤i kabul
edilmektedir. Bu nedenle de, 4734 say›l› Yasa kapsam›na giren
bir idare de olsa, ihale konusu iflin niteli¤i gere¤i 2886 say›l› Ya-
sa kapsam›nda ihalenin ilan edilece¤i belirtilmektedir. 298 say›-
l› Genel Tebli¤’den önce yürürlükte olan 152 say›l› Genel Teb-
li¤’de de benzer bir kural bulunmaktayd›.

Ayr›ca çok yak›n zaman önce bu konuyla ilgili olarak Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan “Hazine Tafl›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda
Yönetmelik”26 yürürlü¤e girmifltir. Sözkonusu Yönetmeli¤in 64.
maddesinde kat karfl›l›¤› inflaat ihalesinin 2886 say›l› D‹K
m.51/g’ye göre yap›laca¤› belirtilmektedir. Bu düzenleme sade-
ce Hazine Tafl›nmazlar›n› kapsamaktad›r. Ancak belediyelerin
veya di¤er idarelerin kat karfl›l›¤› inflaat iflinin de bu ba¤lamda
2886 say›l› Yasaya tabi oldu¤u ileri sürülebilir. Çünkü kat karfl›-
l›¤› inflaat sözleflmesi ile idare; hem yap›m iflini üçüncü bir kifli-
ye yapt›rmakta, hem de bu iflin karfl›l›¤›n› biten inflaat›n belli
kat/katlar›n› devir borcu alt›na girmektedir. Dolay›s›yla bu söz-
leflme, karma bir sözleflme olmaktad›r.  Hazine’nin yap›m iflleri
4734 say›l› Yasa kapsam›nda olsa da, 4734 d›fl›nda kalan iflle-
re iliflkin ihaleler ise 2886 say›l› Yasaya tabidir. Bu idarelerin kat
karfl›l›¤› yap›m (inflaat) ifli, iflin karfl›l›¤›n› belediye bütçesinden
ödemeyip, inflaat›n belli kat /katlar›n› devir borcu alt›na girdi¤i
için karma sözleflme konusu oldu¤undan  4734 say›l› Yasaya ta-
bi olmad›¤› da aç›kl›¤a kavuflmufl olmaktad›r. Çünkü sadece ya-
p›m ifli, mal veya hizmet al›m› 4734 say›l› Yasa kapsam›na gir-
mektedir. Oysa kat karfl›l›¤› inflaat ihalelerinde yap›m ifli ve be-
lirlenen kat/katlar›n devri tek bir ihaleye konu olmaktad›r. ‹hale
süreci sonucunda imzalanan sözleflme de, 4735 say›l› Yasa
kapsam›nda yer almayan ve fakat Borçlar Hukuku ba¤lam›nda

HAKEMLİ MAKALE

25) R.G., 3.8.2005, S.25895.
26) R.G., 19 Haziran 2007, S.26557.
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“karma sözleflme”27 niteli¤inde kabul edilebilir. Bu tür sözleflme-
lerin imzalanma süreci ile ilgili olarak, hernekadar hazine tafl›n-
mazlar› ile ilgili Yönetmelikte aç›k bir kural öngörülmüfl ise de,
2886 say›l› Yasan›n uygulama alan›n›n belirlenmesi bak›m›ndan
yasal düzeyde bu konunun aç›k bir flekilde düzenlenmesi gerek-
ti¤i kanaatindeyiz. Kald› ki, Hazine tafl›nmazlar›n›n kat karfl›l›¤›
inflaat ihalelerinde 2886 say›l› Yasa m.51/g’nin uygulanaca¤›na
göre, belediyeler de 2886 say›l› Yasa kapsam›ndaki idareler
aras›nda say›ld›¤›ndan belediyelerin kat karfl›l›¤› inflaat ihalele-
rinin de 2886 say›l› Yasaya uygun olarak yap›lmas› gerekmek-
tedir. Yani bir belediye, yap›m iflini para karfl›l›¤›nda yapt›rmay›p
da yapt›r›lan inflaat›n tamamlanmas›ndan sonra inflaat›n belli
ba¤›ms›z bölüm/bölümlerini ifli yapana devretmek suretiyle söz-
leflme yapmak isterse, 2886 say›l› Yasa kapsam›nda kamu iha-
lesi açmak zorundad›r. Belediyenin kat karfl›l›¤› eser sözleflme-
si Borçlar Yasas›na tabidir. 2886 say›l› Yasaya göre yap›lan iha-
le sonucunda imzalanan sözleflmeler 4735 say›l› Kamu ‹hale
Sözleflmeleri Yasas›’n›n 2. maddesi kapsam›nda de¤ildir.

Belediye ‹ktisadi ‹flletmelerinin veya flirketlerinin, “4734 say›-
l› Yasa kapsam›na girmeyen ifllerinde” hangi yasaya göre ihale
aç›lacakt›r? Yukar›da bu tür flirketlerin 2886 say›l› Yasa kapsa-
m›na giren idareler aras›nda say›lmad›¤›n› aç›klad›k28. 2886 sa-
y›l› Yasa’n›n uygulama alan› da kapsam›na giren idareler ile s›-
n›rl›d›r. Bu durumda belediyeler 4734 say›l› Yasa kapsam› d›fl›n-
daki ihale konusu ifllerde 2886 say›l› Yasaya tabi iken, belediye
flirketleri 4734 say›l› Yasada say›lan ifller d›fl›nda kalan ifllerinde
2886 say›l› Yasaya tabi de¤ildir. Çünkü 2886 say›l› Yasa’ya tabi
idareler “genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler,
özel idare, belediyeler”dir. Bu durumda belediye iktisadi iflletme-
leri veya flirketleri, 2886 say›l› Yasa’ya tabi de¤ildir.

Öte yandan 2886 say›l› yasa kapsam›na giren ifller kira, mal
sat›m›, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ifllerine iliflkin iha-
leler, konusu gere¤i 4734 say›l› Yasa kapsam› d›fl›nda oldu¤un-
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27) Borçlar Özel Hukuku ba¤lam›nda “karma sözleflme”; yasalarda yer alan çeflitli
sözleflme türlerinin ö¤elerini bir araya toplayarak oluflturulan ve yasada öngörülmeyen
sözleflmelerdir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Kuntalp, Erden, Kar›fl›k Muhteval› Akit, Ankara
1971.
28) Bkz. yuk. III. bafll›k
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dan, belediye flirketleri bu tür ifller için 4734 say›l› Yasaya göre
ihale açamayacakt›r. Çünkü 4734 say›l› Yasa kapsam›ndaki ifl-
ler 2. maddede “mal al›m›, hizmet al›m›, yap›m ifli” olmak üzere
s›n›rl› say›dad›r.

Sonuç olarak belediye iktisadi iflletmelerinin veya flirketleri-
nin, 4734 say›l› Yasa kapsam›na giren mal veya hizmet al›m› ve
yap›m iflleri d›fl›ndaki ifllerinde; örne¤in mal sat›m›, kira, trampa,
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi konularda sözleflme yapabil-
mesi için ihale açmak zorunda oldu¤una iliflkin yasada  aç›k hü-
küm yoktur. Çünkü bu iflletmeler 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanu-
nu’nun 1. maddesinde say›lan idare niteli¤inde olmay›p, birer
özel hukuk tüzel kiflisidir.

Belediye flirketlerinin sadece 4734 say›l› yasada belirtilen ko-
nudaki ihalelerinde bu (4734 say›l›) Yasaya tabi olmas›, bu ya-
sa kapsam› d›fl›nda kalan ifllerinde ise kamu ihale sürecine tabi
olaca¤›na iliflkin herhangi bir yasada aç›k bir kural bulunmama-
s› nedeniyle uygulamada belediyeler, flirket kurarak Belediye
Yasas› uyar›nca kendilerine verilmifl bulunan görevleri, bu flir-
ketler arac›l›¤›yla üçüncü bir özel hukuk kiflisine 2886 say›l› Ya-
saya göre ihale açmaks›z›n yapt›rma e¤ilimindedirler. Özellikle
belediyelerin, belediye flirketlerine mal sat›m ihaleleri bu aç›dan
analiz edilmek zorundad›r. 

Bir belediye tafl›nmaz›n› 2886 say›l› Yasa’ya göre ihaleye ç›-
kararak, ihaleyi kazanan bir özel hukuk kiflisine devredebilir. Be-
lediye flirketleri de, ihaleye rekabet ortam›nda kat›labilir. ‹flte bir
belediyenin açt›¤› mal sat›m ihalesini Belediye flirketi kazand›¤›
takdirde, art›k bu tafl›nmaz üzerinde flirket, bir inflaat yapt›rmak
isterse bu ifl 4734 say›l› Yasa kapsam›nda bir yap›m ifli ise be-
lediye flirketi taraf›ndan 4734 say›l› yasaya göre ihale aç›lmak
zorundad›r. Ancak sözkonusu flirket 4734 say›l› Yasaya göre
ihale açmak zorunlulu¤unu karma sözleflme olarak de¤erlendi-
rilen kat karfl›l›¤› inflaat yapt›rmak suretiyle bertaraf etmek iste-
yebilir. Çünkü kat karfl›l›¤› inflaat ihalesi, 4734 say›l› Yasa kap-
sam›nda yap›m ifli ihalesi olmad›¤› gibi belediye flirketi de 2886
say›l› Yasa’ya tabi de¤ildir. Bu durumda, belediye flirketi üçüncü
bir kifli ile özel hukuk kurallar›na göre ihale açmaks›z›n kat kar-
fl›l›¤› inflaat sözleflmesi imzalayabilir. 

Kat karfl›l›¤› inflaat iflinde, yap›m iflini konu olan kamu ihale
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sözleflmesinden farkl› olarak, iflin karfl›l›¤›nda bütçeden belli bir
bedel (para) ödenmemekte ve fakat kat verilmektedir. Dolay›s›y-
la burada bir tür karma iliflki mevcuttur. Bu tür karma sözleflme-
ler ise 4734 say›l› Yasa kapsam›nda yer almamakta, sat›m, hiz-
met ve eser sözleflmesinin karma bir flekilde unsurlar›n› tafl›yan
bu sözleflmeler 2886 say›l› Yasa kapsam›nda yer almaktad›r.
Bununla birlikte sermayesinin yar›s›ndan fazlas› belediyeye ait
flirketler, 2886 say›l› Yasada say›lan idareler aras›nda yer alma-
d›¤›ndan, art›k bu flirketlerin kat karfl›l›¤› eser (yap›m) iflleri 4734
say›l› Yasa kapsam›nda da say›lmad›¤›ndan kamusal ihale reji-
mine tabi olmad›¤› aç›kt›r.

‹hale mevzuat›m›zda, iki ayr› temel yasan›n bulunmas› ve iki
ayr› yasada kamusal kaynaklar›n kullan›m› ile ilgili farkl› yaklafl›-
m›n olmas› sonucunda günümüzde belediye flirketleri 4734 sa-
y›l› Yasa kapsam›nda yap›m sözleflmesi yapmak yerine, Borçlar
Kanuna tabi kat karfl›l›¤› eser sözleflmesi yapmay› daha s›kl›kla
tercih edebilir. Böylece belediye flirketleri, 4734 say›l› Yasa kap-
sam› d›fl›nda ifl yaparak, ihale açmaks›z›n sözleflme yapma yo-
luna gitmektedir. Bu durum 2886 say›l› Yasa ve 4734 say›l› Ya-
sa uygulamas›nda görünüflte ola¤an ve hukuka uygun bir durum
olarak de¤erlendirilebilir. Ancak 4734 say›l› Yasa, sermayesinin
yar›s›ndan fazlas›na belediyenin sahip oldu¤u flirketlerinin mal
veya hizmet al›m› ve yap›m ihalelerini kamusal kaynaklar›n kul-
lan›m› bak›m›ndan kapsam›na al›rken, sermayesinin yar›s›ndan
fazlas›na belediyenin sahip oldu¤u flirketlerin Yasa’da boflluk
bulunmas› dolay›s›yla, 2886 say›l› Yasa kapsam›ndaki ihaleleri
bak›m›ndan kapsam d›fl› b›rak›lmas› ihale hukuku sistemimizde-
ki ciddi bir sorundur. Önerimiz k›sa vadede bu tür belediye flir-
ketlerinin kat karfl›l›¤› inflaat ihalelerinin de halen yürürlükte bu-
lunan yasaya yeni bir kural eklenmek suretiyle kamu ihale reji-
mine tabi tutulmas›d›r. Olmas› gereken ise saydam, objektif,
sa¤l›kl› bir rekabet ortam› yaratmaya elveriflli, kamusal harca-
malar›n ekonomiye olumlu katk› yapmas›n› sa¤layan, yal›n bir
idari denetim usulünü öngören temel ilkelerin ortak oldu¤u ihale
yasas›n›n haz›rlanmas›d›r.

SSoonnuuçç

Belediye ve sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na belediyenin
sahip oldu¤u flirketlerin yap›m ihaleleri 4734 say›l› Yasaya tabi-
dir. Bununla birlikte konusu yap›m ifli olsa da kat karfl›l›¤› inflaat
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sözleflmesi 4735 say›l› Yasa kapsam›nda bir “kamu ihale söz-
leflmesi” de¤ildir. Çünkü 4735 say›l› Yasa m.6’ya göre kamu iha-
le sözleflmesinin en temel unsuru, idarenin yapt›rd›¤› yap›n›n
karfl›l›¤›n› bütçesinden ödemesidir. Oysa kat karfl›l›¤› eser söz-
leflmesinde idare yap›m iflinin karfl›l›¤›n› yap›dan belli kat/katla-
r› devretmek suretiyle ödemektedir.

Kat karfl›l›¤› eser sözleflmesi Borçlar Hukuku anlam›nda kar-
ma bir sözleflmedir. Kat infla etme unsuru nedeniyle sözleflmeye
eser (yap›m) sözleflmesi hükümleri uygulan›rken, idarenin infla-
attan belli kat/katlar› devir borcu alt›na girmesi nedeniyle sözlefl-
me karma sözleflme olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle de
idarelerin kat karfl›l›¤› inflaat ihaleleri 4734 say›l› Yasa kapsam›-
na giren anlamda bir “kamu ihale sözleflmesi” olarak nitelendiri-
lememektedir. Kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi yapmak isteyen
idare, 2886 say›l› Yasa kapsam›nda ihale açmak zorundad›r. 

Belediye tüzel kiflili¤i, 2886 say›l› Yasa kapsam›nda yer alan
bir idare oldu¤undan kat karfl›l›¤› inflaat ihalelerini bu yasaya uy-
gun olarak gerçeklefltirmekle yükümlüdür. Ancak sermayesinin
yar›s›ndan fazlas›na belediyenin sahip oldu¤u belediye flirketle-
ri 2886 say›l› Yasaya tabi de¤ildir. Bu tür flirketlerin kat karfl›l›¤›
ihaleleri uygulamada ciddi bir sorundur. Çünkü 4734 say›l› Ya-
saya tabi olan bu tür flirketlerin, 2886 say›l› Yasaya tabi olma-
mas› dolay›s›yla, belediyeler tafl›nmazlar›n› bu tür flirketlere iha-
le yoluyla devretmeyi tercih etmektedir. Böylece belediye, söz-
konusu flirket arac›l›¤›yla 2886 say›l› Yasaya tabi olmaks›z›n kat
karfl›l›¤› inflaat ifli yapt›r›labilmektedir.

2886 say›l› Yasa’daki bu boflluk uygulamada önemli sonuçlar
meydana getirmektedir. Kamunun zarara u¤ramamas› ve bele-
diye flirketlerinin flaibe alt›nda kalmamas› için, belediye flirketle-
rinin 4734 say›l› Yasa kapsam› d›fl›nda kalan konulardaki söz-
leflmelerinin de ihale hukuku kurallar›na göre yap›lmas› gerekti-
¤i kanaatindeyiz. Ancak belediye flirketlerinin 4734 say›l› Yasa
kapsam›na giren ifller d›fl›nda, ihale açmak zorunlulu¤u ne 2886
say›l› Yasada ne de bir baflka yasada bulunmaktad›r.  En k›sa
zamanda bu sorunun çözümlenebilmesi için önerimiz 4734 sa-
y›l› Yasa kapsam›ndaki idareler ile 2886 say›l› Yasa kapsam›n-
daki idarelerin ayn› olmas› yönünde Yasada düzenleme yap›l-
mas›d›r.

HAKEMLİ MAKALE
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Batı Trakya’da Mevcut Müftülükler
Sorununa İlişkin Yunanistan Danıştay
Kararlarının Tahlili

n TTuurrggaayy CC‹‹NN**

* Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hu-
kuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi.
1) Yunanistan makamları ve/veya Yunanlılar ana dilleri Türkçe olan bu Ortodoks Hıristi-
yan Gagavuz (Gökoğuz)’ların Yunanlı olduğunu iddia etmektedir. 
2) Yunanistan’da “rebetiko veya “zeybekiko (zeybek)”, “amanes veya amanedes (gazel,
uzun havalar)”, “karsilama (karşılama)”, “çiftetelli” ve bunların halk oyunlarının gerçek
sahipleri de işte bu Ortodoks Hıristiyan Türklerdir. Yunanistan’ın olarak bilinen “milli çal-
gısı buzuki” de esasen etimolojik olarak Türkçe’deki “bozuk” sözcüğünden gelmektedir.
Ancak Yunanlılar bu “Türkçe konuşan Yunanlıların” sazını yani “bozuk”u alıp, bütün dün-
yaya “milli” çalgıları olarak tanıtmayı başarmış gibi görünmektedir. “Buzuki” hiç tartışma-
sız Ortodoks Hıristiyan Türklerin, Yunanlıların deyimi ile “Türkçe konuşan Yunanlıların”
çalgısıdır. Daha doğru bir ifade ile etimolojik olarak Türkçe’deki “bozuk” teriminden ge-
len “buzuki”  bir Türk çalgısıdır. Yunanistan kıtasında “buzuki”, Türkiye’den Ortodoks Hı-
ristiyanların 1922 mübadelesi ile Yunanistan’a götürmesinden sonra görülmeye başlar.

GG‹‹RR‹‹fifi

Bat› Trakya, 1913 y›l›ndan itibaren Bulgaristan’›n iflgalindey-
ken, Karasu nehrini geçen Yunan ordular› önce 4 Ekim 1919 ta-
rihinde ‹skeçe’yi, ard›ndan da s›ras›yla Gümülcine, Dedea¤aç
ve bütün Trakya’y› iflgal etti. 1923 Lozan Bar›fl Antlaflmas›yla da
nüfusunun yüzde sekseni- doksan› Müslüman Türk olan Bat›
Trakya resmen ve hukuken Yunanistan ülkesine dâhil edildi. 

Bat› Trakya’da, Müslüman Türklerin yan› s›ra, ayr›ca Bat›
Trakya’n›n yerlisi olan Ortodoks H›ristiyan Gagavuz Türkleri1 ile
1923 tarihli Lozan Bar›fl Antlaflmas› sonucu Yunanistan’a göç
edip yerleflen, Türkçe konuflan ve o zamanlar hiç Yunanca bil-
meyen Ortodoks H›ristiyan Türkler de bulunmaktad›r2. Ortodoks
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H›ristiyan Türkler, Yunanistan’da “Türkçe konuflan Yunanl›lar”
olarak an›lmaktad›r3. Osmanl› döneminde Rum4 Ortodoks Kilise-
si (“Patrikhane”), 1821’den sonra da Yunan Devleti yöneticileri
ve Yunanistan Kilisesi, Yunanl›lar›n deyimi ile “Türkçe konuflan
Yunanl›lar›n” Ortodoks H›ristiyan olmalar›ndan ve Müslüman
Türklerin, bunlar›n dini inançlar›ndan dolay› “gâvur”5 olarak d›fl-
lanmalar›na ba¤l› olarak ve özellikle Osmanl› Devletindeki “mil-
let sistemi”6 gere¤i Müslüman olmayanlar›n Türk say›lmamala-

HAKEMLİ MAKALE

Bkz. Geniki egkiklopedia sighronon gnoseon İdria-Cambridge- İlios 8. Cilt, s. 2626.;  Bo-
zuk: Türk halk musikisinde bir çalgı türüdür. Uzun saplı, tanbura ve bağlama tipli Anado-
lu çalgılarının orta boydaki bu türüne Güney Batı Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve Kay-
seri ilinin köylerinde bozuk adı verilir. Makamdan makama geçişte, düzeninde değişiklik
yapıldığı için “bozuk düzen” olarak anılmaktadır. Yunanistan’da “buzuki” adlı tipi pek yay-
gındır. Bkz. Meydan – Larousse Ansiklopedisi s. 540. ; Ayrıca Yunanistan kıtasına müba-
dele ile Ortodoks Hıristiyanların (“Türkçe konuşan Yunanlıların” ) getirdiklerini iddia ettik-
leri “buzuki”nin yani bozuk sazın yanında bağlama ve cura da vardır. Ancak yine Yunan-
lıların iddialarına göre; “saz, eski Yunan çalgısıdır ve Arapların eline geçmiştir. Aynı şe-
kilde makamlar da esasen Yunanlılarındır. Ama Büyük Theodosios döneminde Araplara
geçmiştir. Osmanlılar, eski Yunan makamlarına Türk isimleri verdiler ve aynı şeyleri kul-
landıkları çalgılar için de yaptılar. Bugün Türkler bunların Türk olduklarını iddia ediyorlar
ve isimlerinin Türkçe olmasını da kanıt olarak gösteriyorlar...” Bkz.
http://66.249.93.104/search?q=cache:PCSSVSv Fob4J:portal.kithara. grmodu-
les.php%3Finame%3Dnew%26file%3Darticle%26sid%3D264++%22%CE%9C%CF%
80%Ce%BF%CF%85%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%22&hl=tr&gl=t
r&ct=cllnk&cd=9 (02.06.2006) 
3) Yunanistan’daki Ortodoks Hıristiyan Türkler, Yunanlıların deyimi ile “Türkçe konuşan
Yunanlılar” hakkında Yunanistan’da çok sayıda yazılmış gazete haberleri, kitap, makale
ve bilimsel çalışmalar vardır. Bu eserlerin –hatta akademik çalışmaların da- hemen he-
men hepsi bunların Türklüklerini ve Türk ulusal bilinçlerini örtbas etmeye çalışmaktadır.
Oysa her zaman olmasa bile, dil ve gelenek milli kimliği belirleyici en önemli unsurlardan
biridir. Biz burada Yunanistan’da yayınlanan Yunanca sadece iki bilimsel kaynağa atıfta
bulunmakla yetineceğiz ve Türkiye’de de Yunanca bilen Türk Akademisyenler tarafından
bu konuda çalışmaların daha çok yapılması gereğine inancımızı tekrarlayacağız. MA-
RANCİDİS, N. : Yasasın Millet (Not: Yunan harfleriyle Türkçe yazılı olup, ayrıca Yunan
harfleriyle Yunanca olarak da “Zito Ethnos”: Yaşasın Millet yazmaktadır. Yunanca’da “Ş”
harfi yoktur.), Prosfigia, katohi ke emfilios: ethniki taftotita ke politiki simberifora stus Tur-
kofonus Ellinorthodoksus tu Ditiku Pontu (Muhaceret, İşgal ve İç Savaş: Milli Kimlik ve
Türkçe Konuşan Yunan Ortodoks Hıristiyan Batı Pontuslularda Siyasi  Tavır), İraklio
2001.; HARAKOPULOS, M.: Romiyi tis Kappadokias (Kapadokiya Rumları), Apo ta vat-
hi tis Anatolis sto Thessaliko kampo (Anadolu Derinliklerinden Tesalya Ovalarına),  İ trav-
matiki ensomatosi sti mitera patrida (Anavatana Yaralı Katılma), Atina 2003.      
4) “Rum” terimi bugün Yunanlılıkla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa eskiden Rum
deyince Roma İmparatoprluğu yurttaşı olan Romalı anlaşılmaktaydı. Rumların esasen ırk
bakımından Greklerle (Helenlerle, Yunanlılarla) bir ilgisi yoktur. Ama “Rum” dediğimiz Ro-
malılar zamanımızda kültür –dil ve din (Ortodoksluk)- bakımından “Yunanlılaşmışlardır”
ve artık birçoğunun Yunan ulusal bilincine sahip oldukları gözlenmektedir diyebiliriz. 
5) İnanmayan, İslâm dinine inanmayanlar için söylenen bir deyimdir.
6) Osmanlı Devletinde yaşayan, Ortodoks Hıristiyan Araplar, Ortodoks Hıristiyan Arna-
vutlar, Ortodoks Hıristiyan Bulgarlar, Ortodoks Hıristiyan Sırplar, Ortodoks Hıristiyan
Türkler, Ortodoks Hıristiyan Yunanlılar (Helenler) ve diğer Milliyetlere, başka bir deyişle
ırklara sahip olup da Ortodoks Hıristiyan dinine mensup olan bu gruplar “Rum milleti”ni
oluşturmaktaydılar. Bunların “millet başı”ları olarak da İstanbul’daki Fener Rum Ortodoks
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r›ndan da yararlanarak, asimile etmeyi baflarm›fl gibi görünmek-
tedir. AB üyesi Yunanistan, Yunanistan uyruklu Gagavuz Türk-
lerinin ve Ortodoks H›ristiyan Türklerin, Yunanl›lar›n deyimi ile
“Türkçe konuflan Yunanl›lar›n” ana dillerinde kendi aralar›nda
dahi konuflmalar›n› yasaklam›fl, Türkçe lisanlar›nda, ana dille-
rinde e¤itim ve ö¤retimlerine izin vermemifl, bugün de verme-
mektedir7.

TURGAY CİN

Hıristiyan Patrikhanesi kabul edilmekteydi ve yine bu bağlamda bu gruplar İstanbul Rum
Patrikhanesinin yargısal, yönetsel ve ekonomik yetki ve kontrolü altındaydılar.  
7) Bugün (2006) Yunanistan’da yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşak Ortodoks Hıristiyan
Türklerin çoğu Türkçeyi unutmuş ve Yunan ulusal bilincine sahip olmuşlardır diyebiliriz.
Oysa 1981’den beri AB üyesi olan Yunanistan’da Ortodoks Hıristiyan Türkler de ana dil-
lerinde eğitim ve öğretim haklarından yararlanmalıydı ve bugün de yararlanmalıdır. İşte
yıllarca Yunanistan’da devam ede gelen “Türk” kimliğine karşı saldırganlığın, düşmanlı-
ğın –ki buna Yunanlılar “Türk fobisi” diyorlar- belki de en önemli nedenlerinden biri de bu
olsa gerek. Çünkü Yunanistan devleti de tek bir ırktan, tek bir dilden veya tek bir dinden
oluşan bir ulus devlet değildir. Yunanistan bu nedenle, Yunan ulusal bilincin ve ulus dev-
letinin gelişmesi ve gerçekleşmesi bakımından bir “öteki” kimliğe gereksinim duymaktay-
dı. Bu “öteki” kimlik de esasen tek başına yetersizdi. Ayrıca Yunanistan’ın bu “öteki” kim-
lik ve devlet tarafından –Kıbrıs, Ege Denizi ve Batı Trakya Türkleri bakımından-, tehdit al-
tında olduğu da ortaya konulmalıydı. İşte Türk kimliği ve Türkiye bu bakımdan tam da
aranan niteliklere sahipti. Yunanistan’da Türk kimliğine ve Türkiye’ye düşmanlıkla birlik-
te “Türkçe konuşan Yunanlılar”, 1920’lerde ve 1930’lu yıllarda kendi aralarında Türkçe
konuşmaya devam edecekler, hiç Yunanca konuşamayacaklar. Çünkü bunlar hiç Yunan-
ca bilmemekteydi ve sadece çocukları okullarda Yunanca öğreneceklerdir. Konuştukları
bu Türkçe lisanına Yunanlılar, “karamanlidiki glossa (karamanlıca lisanı, Karamanlı Türk-
çesi”) diyecekler, diğer taraftan yine söyledikleri veya dinledikleri Türkçe sözlü ve Türk
kültürüne ait müziklere şarkılara “Anatolitika tragudia (Anadolu veya Doğu şarkıları)” de-
nilecek ve zamanla da bu lisan Yunanistan’da yasaklanacaktır. Bununla birlikte “Türk” te-
rimi –Küçük Asya felâketi, katliamı, barbarlık, yerinden yurdundan eden, soykırım uygu-
layan, işgal eden gibi “olumsuzluk” çağrıştıran terimlerle birlikte anılacak-  kötülenmiş ve
bu şekilde belli bir sistematik propaganda –devlet politikası- çerçevesinde ifade edilince,
Türklere karşı bir olumsuzluğun (antipatinin) ve düşmanlığın zamanla gelişmesi böylece
kaçınılmaz olacaktır. Burada şu önemli noktanın altını çizmekte fayda görülmektedir. Yu-
nanistan’da, Bulgaristan’da, Makedonya’da, Kosova’da, Arnavutluk’ta veya dünyanın
herhangi bir yerinde bulunan ve anadili Türkçe olanlar eğer Ortodoks Hıristiyan dininden
iseler, bunların çoğu veya hemen hemen hepsi Türk kimliğini, ulusal bilincini koruyama-
dıkları veya korumakta güçlük çektikleri gözlemlenmektedir. Örneğin Yunanistan’da ana
dilleri Türkçe olan ve “benim ana dilim Türkçe” diyebilen birçok Ortodoks Hıristiyan (ör-
neğin Gagavuzlar) zamanla Yunan kimliğini benimseyebiliyorlar! Yunanistan’da ana dili
Türkçe olan ve İslâm dininden olanlar ise Türk kimliğini daha canlı bir biçimde devam et-
tirebiliyorlar. Burada önemli bir nokta da Atatürk’ün, Müslüman Türkleri Araplaşmaktan
kurtarmış, alıkoymuş olmasıdır. Eğer Atatürk olmasaydı, Müslüman Türkler de Bulgarlar
ve diğerleri gibi Türk kimliğinden uzaklaşıp, asimile olup, başka bir ulusmuş gibi –örne-
ğin Arap olarak- ortaya çıkacaklardı. Bu satırların yazarı Batı Trakya Türklerindendir. Ana
dili Türkçedir. Ancak ana dili Türkçe olmasaydı dahi dini “Müslüman” olduğu için Türki-
ye’ye gelecekti. Diğer taraftan Ortodoks Hıristiyan dininden olsaydı ve ana dili de Türkçe
olsaydı, Türkiye’ye gelmeyecekti veya gelemeyecekti. Balkan Türklerinin Türklüklerini,
Türk ulusal bilinçlerini koruyabilmelerinde İslâmiyet çok önemlidir. Fakat Yüce Atatürk ol-
masaydı. Müslüman Türkler de herhalde Araplaşacaklardı. Zaten dilimizin ne kadar Arap
dilinin etkisinde kaldığı herkesin malûmudur.             
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Osmanl›daki millet sistemi çerçevesinde “Müslüman Milleti
veya ‹slâm Milleti” daha do¤ru bir ifade ile “Millet-i ‹slâmi’ye”8 d›-
fl›nda kalan ve Ortodoks H›ristiyanlar› kapsayan “Rum Milleti”
vard›. Bugünkü Yunanistan co¤rafyas›nda ve Osmanl› Devleti-
nin genelinde, “Rum Milleti” d›fl›nda kalan ve ço¤unluk olan
Müslüman Türkler, 1821 y›l›ndan itibaren Yunanistan co¤rafya-
s›nda peyderpey az›nl›k durumuna düflmüfllerdir. Esasen bugün
Yunanistan genelinde az›nl›k olan Bat› Trakya Müslüman Türk
Cemaati, Bat› Trakya s›n›rlar› içersinde Ortodoks H›ristiyan nü-
fusla bafla bafl gelmektedir. E¤er Bat› Trakya Türkleri göçe zor-
lanmasalard› ve Bat› Trakya’ya d›flardan, Eski Yunanistan ve
son zamanlarda da oldu¤u gibi, da¤›lan eski Sovyetler Birli¤i
Cumhuriyetlerinden “Pontuslu” ad› alt›nda ço¤u Türkçe konu-
flan, fakat hiç Yunanca bilmeyen Ortodoks H›ristiyan göçmenler
getirilmeseydi, Bat› Trakya’da Müslüman Türkler hiç kuflkusuz
ço¤unlukta olacaklard›. Bizim burada inceleme konumuzu, bu-
günkü tabirimizle Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaati veya Ba-
t› Trakya Müslüman Türk Az›nl›¤›n kendi dini liderlerini daha
do¤ru bir ifade ile kendi Baflmüftüleri ile Müftülerini, özellikle
1913 Atina Bar›fl Antlaflmas› (11. maddesi) gere¤i kendi özgür
iradeleri ile seçebilmeleri meselesinin hukuki boyutu9, daha so-
mut olarak ifade etmemiz gerekirse; Yunan Dan›fltay’›n›n 2000
– 2003 y›llar›nda verdi¤i önemli kararlardan sadece iki tanesi
oluflturmaktad›r. Bu konuda bizim ulaflabildi¤imiz10 ve Yunan
Dan›fltay’›n›n vermifl oldu¤u 2339 say› ve 2000 tarihli
(2339/2000), 1333 say› ve 2001 tarihli (1333/2001), 466 say› ve
2003 tarihli (466/2003), 512 say› ve 2003 tarihli (512/2003), 467
say›l› ve 2003 tarihli (467/2003) birbirine benzer mevcut bu ka-
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8) “‘Millet-i İslâmiye’yi oluşturanların ortak özelliği, hepsinin Müslüman olmalarıdır. Etnik
kökenleri önemli değildir. Farklı ırktan olup ayrı dilleri konuşanlar eğer “Sünni Müslüman”
iseler, İslâm milletine dâhildiler. ... Diğer taraftan Rum ve Bulgarlar eğer Ortodoks iseler
Rum milletinin üyesi sayılırken, Ermeniler Protestan ya da Katolik oluşlarına göre farklı
milletlere bölünmüşlerdi. Hâkim ve yönetici sınıf olan Türkler, Araplar ve Arnavutlar gibi
Müslüman’lar ise kendilerini ‘Osmanlı’ olarak adlandırmışlardı.” Bkz. BOZKURT, G.: Al-
man İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayri Müslim Osmanlı Vatan-
daşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s. 9.  
9) Geniş bilgi için Bkz. CİN, T.: Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan
Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu), Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
10) Burada bu çalışmamın ortaya çıkabilmesi için Yunanistan Danıştay kararlarını bulup,
bana gönderen ve Türkçe’ye çevirme aşamalarında, kendisi ne kadar yoğun çalışma
içinde olursa olsun, bana zaman ayırıp ve hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen, naz-
lanmayan, her zaman yakın ilgi gösterip, yardımcı olan İskeçe Barosu Avukatlarından Or-
han MEHMETOĞLU’na ne kadar teşekkür etsem azdır.
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rarlardan sadece ikisinin Türkçe tercümelerinin tamam›n› afla¤›-
da veriyoruz. Bu örnek kararlarda, bir taraftan Bat› Trakya Müs-
lüman Türklerine özellikle 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11.
maddesinde özerklik tan›nd›¤›, baflka bir deyiflle kolektif hakla-
r›n kendilerine antlaflmalarla verilmifl ve güvence alt›na al›nm›fl
oldu¤unun kabul edilmesi di¤er taraftan da 1913 tarihli Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesinin “Baflmüftü ve Müftülerin Müs-
lümanlar taraf›ndan sand›k bafl›na giderek seçilmesine dair dü-
zenlemenin” 1923 tarihli Lozan Bar›fl Antlaflmas›yla fesih edildi-
¤ine iliflkin karar› dikkat çekicidir.

Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaatinin flehir ve köylerde
toplu halde, içe kapan›k, kendi e¤itim kurumlar›nda kendi dille-
rinde e¤itim görerek yaflamalar›, tamamen kendilerine ait kurum
ve kurulufllar›n›n bulunmas›, bunlar›n örgütlenmesi ve yönetil-
mesi ve yöneticilerini kendi cemaatleri içinden yine kendilerinin
özgür iradeleri ile seçmeleri ve cemaatin Yunan uyru¤una sahip
olmalar›na ra¤men, aile hukuku, velâyet, vesayet, nafaka, miras
hukuku gibi belli konularda kendi özel gelenek hukuklar›n›n ken-
dilerine uygulanmas›, bu bak›mdan Yunan hukukuna tabi olma-
malar› ve kendi gelenek görenek ve kurallar›yla yaflad›klar› ve
1881 ‹stanbul, 1913 Atina Antlaflmalar›ndan kaynaklanan özerk-
liklerinin bulunmas›, yaflamakta bulundu¤umuz 21. as›rda da
kültürel nitelikli özerkliklerin gündeme gelebilece¤ini ve buna
ba¤l› olarak devletlerden ayr›lmalar›n (bölünmelerin, parçalan-
malar›n) olabilece¤ini düflünen Yunanistan, Bat› Trakya Bölge-
sindeki Müslüman Türkleri her zaman milli bir “tehlike” mant›¤›
çerçevesinde de¤erlendirmifl, kayg› duymufltur. Bugün de Avru-
pa Birli¤i üyesi Yunanistan, bu kayg›y› hâlâ duymaya devam et-
mekte ve bu ba¤lamda kendince önlemler almaktad›r. Burada
Baflmüftü ve her ildeki –‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç- Müslü-
man Türklerin lideri durumundaki Müftünün, Yunanistan devleti-
ne ait olmayan, fakat Müslüman Türk Cemaatinin mülkiyetinde
bulunan okullardaki e¤itim ve ö¤retimi denetleme hakk›na sahip
olmas›, hem kural koyma, hem fetva verme, hem de kad› s›fa-
t›yla yarg›lama yetkisine sahip olmas› Baflmüftülük ve Müftülük
kurumlar›n›n Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaatinin hem ko-
lektif haklar› hem örgütlenmeleri hem de kültür ve kimliklerini ko-
ruyabilmeleri bak›m›ndan ne kadar önemli oldu¤unu göstermek-
tedir.  

TURGAY CİN
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Di¤er taraftan Yunanistan’da Müslüman Türk az›nl›k, sadece
Bat› Trakya’da bulunmamaktad›r. Say›lar› az da olsa, 19 fiubat
1947 tarihli Paris Antlaflmas›yla Yunanistan’a b›rak›lan ve Men-
tefle Adalar› olarak an›lan Rodos ve ‹stanköy’de de Müslüman
Türkler yaflamaktad›r. Bunlar›n da bugün Müftüleri olmas› gere-
kirken ve bu Müftülerin de bu bölgedeki Müslüman Türkler tara-
f›ndan özgür iradeleriyle ve demokratik yöntemlerle seçilen,
hem dini hem de cemaat liderleri olmas› gerekirken, yine Yuna-
nistan makamlar› bunu da “milli tehlike” ve “Helen Müslümanla-
r›” mant›¤› çerçevesinde de¤erlendirmifl ve birçok konuda Türk-
lerin haklar›n› bir taraftan gasp ederek, örgütlenmelerini ve kül-
türel geliflmelerini engellerken, di¤er taraftan da Yunanl›laflt›r-
maya (asimile etmeye) çal›flmaktad›r. Yunanistan, antlaflmalara
ayk›r› olarak Rodos ve ‹stanköy’de halen bofl bulunan Müslü-
man Türklerin Müftülük makamlar›na Müftü seçmelerine izin ver-
memektedir. Ayr›ca yine AB üyesi Yunanistan, Rodos ve ‹stan-
köy’deki vak›f ve cemaat yöneticilerinin seçimlerinin yap›lmas›-
na izin vermemektedir. 1972 y›l›nda Rodos ve ‹stanköy’de ka-
patt›¤› Müslüman Türk Cemaatinin okullar›n›n aç›lmas›na, Men-
tefle Adalar›ndaki Türklerin kendi ana dillerinde e¤itim ve ö¤re-
tim yapmalar›na da izin vermemektedir. Ama Yunanistan, her
f›rsatta Türkiye’de “ana dilde e¤itim yap›lmas›n›”, ‹stanbul Bafl-
piskoposunun “Ekümenik Patrik” statüsünün hukuken ve res-
men tan›nmas›n›n ve Heybeliada Ruhban Yüksek Okulunun
aç›lmas› konular›n› her zaman, her platformda dile getirmekte-
dir. Bu sebeple, AB üyeli¤i sürecinde Türkiye üzerinde çeflitli
yöntemlerle bask› uygulanmas› ve uygulat›lmas›, bask› meka-
nizmalar› oluflturulmas› oldukça düflündürücüdür. 

AB üyesi Yunanistan’da Baflmüftülük kurumunun aç›lmas›na
izin verilmezken, sadece ‹skeçe, Gümülcine ve Dedea¤aç’ta bi-
rer Müftülük makam› bulunmaktad›r. ‹skeçe ve Gümülcine’de
Yunanistan devletinin atad›¤› Müftü ile Müslüman Türk az›nl›¤›n
kendi özgür iradeleriyle antlaflmalara ve o gün yürürlükte bulu-
nan 2345 say›l› 1920 tarihli (2345/1920) yasaya11 uygun olarak
seçtikleri Müftüleri bulunmaktad›r. Bu da az›nl›kta bir ikilik ve bö-
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11) Burada 1913 tarihli Atina Barış Antlaşması çerçevesinde çıkarılan 2345 sayılı yasa-
nın 1920 yılına kadar bekletilmesi ve Yunan ordularının Türkiye’yi işgal etmesinden son-
ra bu yasal düzenlemenin yapılması da ayrıca dikkat çekici ve manidardır.   



HAKEMLİ MAKALE

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 164

lünmüfllük yaratmaktad›r. Bu durum da zaten öteden beri uygu-
lanan; “böl, yönet ve yoket” takti¤inin bir parças› ve gere¤i ola-
rak Yunanl›lar›n ifline gelmektedir.

Günümüzde yürürlükte bulunan uluslararas› az›nl›k haklar›-
n›n korunmas› hakk›nda antlaflma metinlerinin düzenledi¤i hak-
lar özel ve genel olmak üzere iki k›sma ayr›larak incelenebilir.
Bat› Trakya Müslüman Türk Cemaatine de antlaflmalarla hem
genel, hem de özel haklar birlikte tan›nm›fl ve garanti alt›na al›n-
m›flt›r. Genel k›sma dâhil olan haklar, genel olarak bütün az›n-
l›klara ve bütün az›nl›k üyelerine uygulama alan› bulan haklar-
d›r. Bunlar; az›nl›klar›n özerklik hakk›, kendi kimli¤ini tan›mlama
hakk›, tav›rlar›n›, davran›fllar›n› belirleme hakk›, toplu veya bi-
reysel olarak özel haklar›n› kullanma, nüfus terkibine ve az›nl›k
bölgeleri s›n›rlar›na sayg› hakk›, siyasi parti kurma hakk›, ülke
yaflam›na ve devlet yönetimine kat›lma hakk›, ayn› kültüre –dil,
din- sahip ve akraba olduklar› s›n›r ötesi komflu devlet insanla-
r›yla serbestçe iletiflim ve iliflki kurma hakk›, dernek kurma hak-
k›, az›nl›k insanlar›n› ilgilendiren kararlara kat›lma haklar› gibi
haklard›r. Özel k›sma dâhil olan haklar ise, sadece az›nl›k üye-
lerine uygulanan haklard›r. Bu tür az›nl›k haklar›na örnek olarak
ana dilde e¤itim haklar›, ulusal (etnik)12, kültürel haklar, dil ve di-
ni haklar›d›r. Sözü edilen, genel ve özel haklar olarak iki grupta
toplanabilen, yukar›da sayd›¤›m›z bu haklar›n hemen hemen ta-
mam› AB üyesi Yunanistan taraf›ndan –antlaflmalarla yükümlü-
lük alt›na girmifl oldu¤u halde- ihlâl edilmektedir. 

Yukar›da bahsetti¤imiz bu haklardan, biz bu çal›flmam›zda,
Bat› Trakya’daki Müslüman Türklerin dini haklar›n›n nas›l ihlâl
edildi¤ine bir örnek olarak, Yunanistan’daki Müslüman Türk
Az›nl›¤›n kendi dini liderini –Müftülerini- kendi özgür iradeleriyle
ve herhangi bir bask› alt›nda kalmadan seçme konusunu Yuna-
nistan Dan›fltay’› kararlar› çerçevesinde tahlil etmeye çal›flaca-
¤›z.

TURGAY CİN
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ait, ırksal, budunsal, kavmidir.
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II.. YYUUNNAANN DDAANNIIfifiTTAAYY KKAARRAARRLLAARRIINNIINN TTÜÜRRKKÇÇEE ÇÇEEVV‹‹RR‹‹LLEERR‹‹
AA.. 11333333 SSAAYYII VVEE 22000011 TTAARR‹‹HHLL‹‹ KKAARRAARRIINN TTÜÜRRKKÇÇEE ÇÇEEVV‹‹RR‹‹SS‹‹

“.................
“Dilekçe sahibi, bu dilekçe ile 20.8.1991 tarihli Hükümet Ga-

zetesinin13 143. Say›s›n›n 3. Fasikülünde yay›nlanan 20.8.1991
tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin iptalini istemektedir.

Davan›n görüflülmesine, rapor yaz›c› (raportör) yarg›ç P. N.
Floros’un raporunu okumas› ile baflland›.

“Mahkeme daha sonra, davac› vekillerini dinledi. Davac› ve-
killeri, ileri sürdükleri iptal sebeplerini sözlü olarak aç›klad›lar ve
dava dilekçesinin kabulünü istediler. Daha sonra Bakan temsil-
cisi dinlendi. O da dava dilekçesinin reddini talep etti.

“Duruflmadan sonra Mahkeme karar için topland›.
“Mahkeme belgeleri inceledi ve yasalara uygun olarak gere-

¤ini düflündü.
“1. Bu dava dilekçesinin iflleme konulmas› için gereken yasal

harçlar yat›r›lm›flt›r. (Atina Maliye Dairesinin 7937743,
7937744/1991 say›l› makbuzlar› ile 1240917, 4379387/1991 sa-
y›l› özel ödeme kuponlar›).

“2. Bu dilekçe ile, Faziletli Mehmet Emin fiiniko¤lu’nu ‹skeçe
Müftüsü olarak atayan 20.8.1991 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Ka-
rarnamesi’nin iptali istenmektedir.

“3. ‘Geçici Baflmüftü ve Ülkedeki Müftüler ve Müslüman
Mülklerinin Yönetimi Hakk›ndaki’ 2345 say› ve 1920 tarihli
(2345/1920) yasan›n 6. maddesi 7. paragraf› hükümlerine göre
‘Müftü atanan kifli, görevine bafllamazdan önce yetkili vali huzu-
runda, devlet memurlar›na özgü olan yemini eder’,  11. madde-
sine göre ise ‘Baflmüftü ve Müftüler resmi bir memur, makam
say›l›rlar ve di¤er Mercilerle devletin resmi dili ile yaz›fl›rlar ve
yaz›flmalar› posta ve telgraf harçlar›ndan muaft›r.’ 8. maddesine
göre ‘1. Müftüler bölgelerin önemine göre üç s›n›fa ayr›l›r. 2.
Devletteki Müftülüklerin s›n›f ve say›s› Kraliyet Kararnamesi ile
belirlenir.’ Bu son hükme göre ç›kar›lan 2 say›l› ve 17.01.1928
tarihli (2/17.01.1928) kararname ile devlette flu derecelerle on
adet Müftülük öngörülmüfltür: Yanya birinci s›n›f, ‹skeçe ikinci s›-
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HAKEMLİ MAKALE

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 166

n›f... Bundan baflka, ‘‹dari Devlet Memurlar›’ hakk›ndaki 1811
say› ve 1951 tarihli (1811/1951) yasan›n 203. maddesine istina-
den ç›kar›lan 09.12 / 09.1.1953 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile,
di¤erleri aras›nda ‹skeçe Müftülü¤ü’nün de, 2345 say› ve 1920
tarihli yasan›n ve 17.01.1928 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile ön-
görülen memur kadrolar› belirlenmifltir.  Di¤er taraftan 1920 sa-
y› ve 1991 tarihli (1920/1991) yasa ile onaylanan “Müslüman Din
Görevlileri” hakk›ndaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. mad-
desi ile 2345 say› ve 1920 tarihli yasa ve ilgili bütün di¤er hü-
kümler yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ayn› Kararnamenin 1. madde-
sinin 7. paragraf›nda, atanan Müftünün ‘görevine bafllamazdan
önce yetkili vali huzurunda devlet memuru yemini etmesi’, 4.
maddesinde ‘atanan Müftü ve Müftü Naiplerinin Genel Müdür
rütbesinde devlet memuru olduklar›’, 1505 say› ve 1984 tarihli
(1505/1984) yasa ile öngörülen en yüksek derece (1. derece)
Genel Müdür maafl› ald›klar› belirlenmektedir. Görevlerinin icra-
s› s›ras›nda Anayasa ve yasalarca devlet memurlar› için öngö-
rülen bütün yükümlülüklere sahiptirler.  7. maddede ise ‘Müftü-
lükler devlet mercileri telâkki edilir ve Devletin resmi dilinde ya-
z›fl›rlar. Müftülerce ç›kar›lan bütün kararlar, yap›lan ifllemler ve
belgeler de resmi dilde düzenlenir. Posta ve telgraf harçlar› üc-
retten muaft›r.’

“4. 239 say› ve 1994 tarihli (239/1994) Cumhurbaflkanl›¤› Ka-
rarnamesi ile de¤ifltirildi¤i flekilde yürürlükte olan 309 say› ve
1986 tarihli (309/1986) Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin 3.
maddesinin 1. paragraf›n›n (b.) bendine göre ‘‹dari, adli, askeri
devlet ve di¤er kamu tüzel kifli memurlar›n›n tayin ve idari du-
rumlar› hakk›ndaki iptal dilekçelerini muhakeme etmekle Dan›fl-
tay’›n 3. K›sm› yetkilidir.’ Ayn› kararnamenin 4. maddesine göre
‘Di¤er k›s›mlar›n yetkili olmad›¤› meselelerin yarg›lamas› ile 4.
k›s›m yetkilidir.’ 2721 say› ve 1999 tarihli (2721/1999) yasan›n
29. maddesi ile de¤ifltirildi¤i flekliyle yürürlükte olan 702 say›l› ve
1977 tarihli (702/1977) yasan›n 1. maddesinin14 1. ve 2. parag-
raflar›na göre ‘1. ‹dari, adli, askeri devlet, birinci ve ikinci derece
yerel yönetim ve di¤er kamu tüzel kifli memurlar›n›n tayin ve ida-
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14) Kanımca, Karar metninde “1. maddesinin” metni yoktur. Ancak, 1. maddenin içeriğin-
den anlaşıldığına göre, bahsedilen madde 1. maddedir ve bir hata neticesinde metinde
bulunmamaktadır.
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ri durumlar› hakk›ndaki iptal dilekçelerini muhakeme etmekle ilk
derecede ‹dari ‹stinaf Mahkemeleri yetkilidir.’ ‘2. Yarg›ç ve yük-
sek dereceli memurlar›n tayin ve idari durumlar› hakk›ndaki iptal
dilekçelerini muhakeme etmekle ilk ve son derecede Dan›fltay
yetkilidir.’ Son olarak, 2026 say› ve 1992 tarihli (2026/1992) ya-
san›n 15. maddesinin 5. paragraf› ile 1892 say› ve 1990
(1892/1990) yasan›n 78. maddesine eklenen 8. paragraf hük-
münde aç›k bir flekilde, Genel Müdürlerin yüksek dereceli me-
mur olduklar› belirtilmektedir.

“5. Yukar›daki yasa hükümleri ›fl›¤›nda, dava konusu dilekçe-
nin muhakemesi Dan›fltay’›n 3. K›sm›n›n yetkisi dâhilindedir.
Çünkü iptali istenen ifllem ile Müftü tayin edilmifl bulunmaktad›r.
Müftüler gerek yasada belirtildi¤i üzere gerekse görevleri gere¤i
devlet memurudurlar. Devlet dairesi (Müftülük) amiridirler ve bu
nedenle Genel Müdür rütbesine sahiptirler. Buna göre bu dava,
yasaya uygun olarak Dan›fltay’›n 3. K›sm›nda görüflülmektedir.

“6. Dilekçe sahibi, ‹slâm dinine mensup olup, yasal dini ve
manevi lideri olan ‹skeçe Müftüsünün yetki bölgesinde ikamet
etmekte ve kendi iddias›na göre, iptali istenen ifllemin yap›ld›¤›
zaman geçerli olan Türkiye ile Yunanistan aras›nda 1 Kas›m
1913 tarihinde Atina’da imzalan›p 14 Kas›m 1913 tarihli 4213
say›l› kanun ile onaylanm›fl bulunan Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n
11. maddesi hükümlerine göre ‹skeçe Müftüsünün seçmenlerin-
den oldu¤undan görüflülen dava dilekçesini vermeye ve dava
açmaya yasal ç›kar› vard›r.

“7. 20 Haziran 1881 tarihinde, Yunanistan ile Türkiye aras›n-
da ‹stanbul Antlaflmas› imzaland›. 837 say› ve 1882 tarihli
(837/1882) yasa ile de onayland›. Bu antlaflma, Türk-Yunan s›-
n›rlar›n› da tayin etti (Yunan Devletinin genifllemesi Tesalya ve
Arta’n›n Yunanistan’a ilhak› -1. ve 2. maddeler-). Bunun yan›nda,
antlaflma, Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda ikamet edenlerin
korunmas› hakk›nda hükümler de içermektedir. 1881 Antlaflma-
s›n›n 3. maddesine göre ‘Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda ika-
met eden ve Yunan yönetiminde kalanlar›n can, mal, onur, din,
örf ve adetlerine sayg› duyulacak ve bu haklar› ihlâl edilmeyecek-
tir. Do¤umdan Yunan vatandafllar› ile tam ve ayn› medeni ve si-
yasi haklara sahip olacaklard›r.’ Antlaflman›n 8. maddesine göre
ise, ‘Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda ikamet eden Osmanl›lara
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din özgürlü¤ü ve dinlerine göre ibadet ve dua etme hakk› tan›na-
cakt›r. Var olan veya oluflacak olan Müslüman Cemaatlerinin
özerkli¤i15, hiyerarflik örgütlenmeleri ile menkul ve gayrimenkul
mülklerinin yönetimine halel getirilmeyecektir. Bu cemaatlerin
manevi liderleri ile iliflkilerine hiçbir flekilde engel getirilemez. Ye-
rel dini mahkemeler, gelecekte de,  dini konularda yetkilerini kul-
lanacaklard›r.’ ‹stanbul Antlaflmas› uyar›nca ‘‹slâm Cemaatleri-
nin Manevi Liderleri Hakk›nda’ 138 say› ve 1882 tarihli
(138/1882) yasa ç›kar›ld›. Bu yasa Müftüler hakk›nda ilk uygula-
malar› getirmifl ve ‘Müftüleri ‹slâm Cemaatlerinin manevi liderleri
olarak nitelendirmifltir.’   Bu yasan›n hükümlerine göre ‘Müftüler,
devlet görevlisi olarak, E¤itim ve Din ‹flleri ile Adalet Bakanlar›n›n
teklifi üzerine, Kraliyet Kararnamesi ile atan›r ve azil edilirler ve
yetkili vali huzurunda devlet memuru yemini verirler.’ Bir Müftü-
nün ölümü veya azli halinde, ‹slâm Cemaati dini lider halefini
gösterme¤e davet edilir (madde 2). 138 say›l› yasan›n Müftülerin
yetkilerini (madde 4), Müftülerin görevlerini ve icra fleklini, Müslü-
man Cemaatlerin Müftü seçimine ifltirak fleklinin bütün incelikle-
riyle belirlenmesi için (madde 5) Kraliyet Kararnamesi ç›kar›lma-
s›n› da öngörmektedir. Bu ilk düzenleyici çerçeve Yeniflehir, Far-
sala, Trikala ve Volos Müftülükleri ile ilgiliydi (1. ve 6. maddeler).
Birinci Balkan Savafl›n›n sona ermesiyle Londra Antlaflmas› im-
zaland› (17/30 May›s 1913, Bkz. 14.11.1913 tarihli Hükümet
(Resmi) Gazetesinin 229. Say› A’ Fasikülü). Bu antlaflma ile Os-
manl› ‹mparatoru, Arnavutluk d›fl›nda, ‹mparatorlu¤un, Ege De-
nizi sahilinde bulunan Enez ile Karadeniz sahilinde bulunan Mid-
ye aras›ndaki çizginin bat›s›nda bulunan Avrupa topraklar›n› müt-
tefik hükümdarlara terk etmifltir (madde 4). ‹kinci Balkan savafl›-
n›n sona ermesiyle, bir taraftan Yunanistan, Karada¤, Romanya
ve S›rbistan, di¤er taraftan da Bulgaristan aras›nda (28 Temmuz
10 A¤ustos 1913) Bükrefl antlaflmas› imzalanm›flt›r. (Bkz.
28.10.1913 tarihli Hükümet Gazetesinin 217. Say›s› A’ Fasikülü).
Bükrefl Antlaflmas› ile Bulgaristan’›n Yunanistan (madde 5), S›r-
bistan (madde 3) ve Romanya (madde 2) ile s›n›rlar› belirlendi.
Neticede, Selanik, Halkidiki, Kavala liman› ve bütün iç kesimleri,
Güney Epir ile Yanya Yunanistan’a b›rak›ld›. Londra ve Bükrefl
Antlaflmalar›nda mutab›k kal›nan hususlar›n icras› için Türkiye ile
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Yunanistan aras›nda 1/14 Kas›m 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›
(Atina Antlaflmas›) imzaland›. Bu antlaflma 14 Kas›m 1913 tarih-
li ve 4213 say›l› (4213/1913) yasa ile onayland›. (14.11.1913 ta-
rihli Hükümet Gazetesinin 229. Say›s› A’ Fasikülü). Bu antlaflma-
n›n 11. Maddesi flu hususlar› düzenlemektedir: ‘Yunanistan’a ve-
rilen ve Yunanistan idaresinde kalacak olan bölgelerde yaflayan-
lar›n can, mal, haysiyet, din, örf ve adetlerine sayg› duyulacakt›r.
Do¤umdan Yunanistan uyru¤u olanlarla ayn› medeni ve siyasi
haklara sahip olacaklard›r. Din hürriyeti ve dinin gereksinimlerini
icra etme hakk› teminat alt›na al›nmaktad›r. Müslümanlar›n aleni
ibadetlerinde, Osmanl› ‹mparatoru Sultanlar›n adlar›n›n Halife
olarak an›lmas›na devam edilecektir. Var olan veya daha sonra
oluflacak olan ‹slâm Cemaatlerinin özerkli¤i ve hiyerarflik teflkilat-
lanmalar›na ve bu cemaatlere ait menkul ve gayrimenkul mülkle-
rin yönetimine dokunulmayacakt›r. Ayni zamanda ‹slâm Cemaat-
lerinin ve flahsen Müslümanlar›n manevi liderleri ile iliflkilerine hiç
bir engel getirilmeyecektir. Müslümanlar›n manevi liderleri ‹stan-
bul’daki fieyhülislâml›¤a ba¤l› olacak ve Baflmüftü’nün görevleri-
ni yerine getirmesi için fieyhülislâml›k makam›n›n manevi onay›
gerekmektedir. Her Müftü kendi bölgesindeki Müslüman seç-
menler taraf›ndan seçilecektir. Baflmüftü, Bütün devletteki Müftü-
ler toplant›s›n›n gösterece¤i 3 aday aras›ndan, Yunan Kral› tara-
f›ndan seçilecektir. Yunan hükümeti, ‹stanbul’daki Yunan elçisi
vas›tas›yla Baflmüftü seçimini fieyhülislâml›k makam›na bildire-
cek ve fieyhülislâml›k da seçilen Baflmüftü’ye ‘Mansur’ ve ‘Mür-
salen’ gönderip görevlerini icra etme ve Yunanistan’daki di¤er
Müftülere fetva ç›karma yetkisi vermesine izin verir. Müftüler, di-
ni görevleri ve vak›f mülklerinin yönetimini kontrol yetkilerinden
baflka, Müslümanlar aras›nda evlilik, boflanma, nafaka, velâyet,
‹slâm vasiyetnameleri ve vak›f yöneticileri tayin etme konular›n-
da da yetkilidirler. Müftülerce ç›kar›lan kararlar, yetkili Yunan ma-
kamlar›nca icra edilir. Miras konular›nda, ilgili Müslümanlar, ön-
ceden anlaflarak, hakem olarak Müftülü¤e baflvurabilirler. Bu fle-
kilde ç›kacak olan hakem kararlar› aleyhine bütün baflvuru usul-
leri serbesttir.’ Bu antlaflmaya eklenen 3 say›l› Protokolde, di¤er
hususlar yan›nda, flunlardan da bahsedilmektedir. ‘Baflmüftü ve
Müftüler... di¤er Yunan Devlet görevlileri ile ayn› hak ve zorunlu-
luklara sahiptirler.’ Müftüler sadece Yunan Krall›¤› anayasas›n›n
88. maddesine göre azil edilebilirler (Yarg›çlar›n azil fleklinden
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bahseden 1911 anayasas›n›n 88. maddesi)’ ve ‘‹slâm Cemaatle-
rinin tüzel kifli olduklar› kabul edilmektedir.’ Sevr Antlaflmas›n›n
imzalanmas›ndan az bir zaman önce, Hükümet Gazetesinde
(3.7.1920 tarihli 148. Say›s› A’ Fasikülü) ‘Devletteki Müslümanla-
r›n Geçici Baflmüftü’sü ve Müftüleri ‹le ‹slâm Cemaatlerinin Mülk-
lerinin Yönetimi Hakk›nda’ 2345 say› ve 1920 tarihli yasa yay›n-
land›. Bu yasa, Müslümanlar›n devletteki en yüksek dini mercii
olarak Baflmüftü’yü öngörmektedir. Baflmüftü, ödevlerini icrada,
devletteki Müftüleri denetler (1. ve 2. maddeler). Ayn› yasan›n 3.
maddesi Baflmüftü’nün seçim ve atanmas›na iliflkindir. 6. madde-
si ise Müftü seçimleri hakk›nda flu hükümleri içerir: ‘Devletteki
Müftülük makamlar›ndan birinin boflalmas›ndan itibaren, bir ay
içinde, yetkili Genel Vali veya Genel Valili¤in bulunmad›¤› bölge-
lerde, yetkili Vali, Müftü seçimi ilân eder. Seçim hakk›ndaki ifllem
cami ve Müslümanlar›n yaflad›¤› bölgelerdeki Belediye ve Nahi-
ye binalar›na as›l›r ve en az bir yerli bir de Atina Gazetesinde ilân
edilir. Bu ifllemle seçim günü ve seçim sand›klar› da belirlenir...
Adaylar, gazetedeki son ilân tarihinden itibaren on befl (15) gün
içinde, diplomalar› ve savc›l›klardan alacaklar› sab›ka kay›tlar› ile
Genel Valilik veya valili¤e adayl›klar›n› bildirirler. Genel Vali veya
vali, dilekçeleri, sunulmalar›ndan itibaren on (10) gün içinde, ken-
di mütalâalar›n› da ekleyerek Din (Diyanet) ‹flleri Bakanl›¤›na su-
nar. Bakan, onaylamad›klar›n› silip, dilekçeleri, on (10) gün için-
de, Baflmüftülü¤e gönderir. Baflmüftü, dilekçe sunan adaylar›n
yeterlili¤ini kontrol edip, yeterli¤i ve yetenekleri olan ile Bakan ta-
raf›ndan silinmemifl adaylar›n listesini, on (10) gün içinde, Valilik-
lere gönderir. Müftü seçimi yap›lan bölgedeki genel seçim listele-
rinde seçmen olarak kay›tl› bütün Müslümanlar›n seçme hakk›
vard›r. Seçim, belirlenmifl seçim sand›klar›nda, oy pusulas› kulla-
n›larak, gizli usulle yap›l›r. K›smi ço¤unluk elde eden aday seçi-
mi kazan›r. Asliye Hukuk Mahkemesi seçimi kazanan aday› Müf-
tü ilân eder. On befl (15) gün içinde, her seçmen seçime itiraz
edebilir. Seçim onaylan›nca belgeler Asliye Hukuk Mahkemesi
Baflkan›nca Din ‹flleri Bakanl›¤›na gönderilir. Müftünün tayini
hakk›nda Kraliyet Kararnamesi yay›nlan›r ve Baflmüftü’ye tebli¤
edilir. Baflmüftü de atama ifllemini atanan Müftüye tebli¤ eder.
Müftü olarak atanan kifli, görevine bafllamadan önce vali huzu-
runda, devlet memurlar›na özgü olan yemini eder. 2345 say› ve
1920 tarihli yasa, Baflmüftü ve Müftülerin seçimi d›fl›nda, Müftü-
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lerin yetkilerini de (10. madde) düzenlemektedir. 2345 say› ve
1920 tarihli yasan›n yürürlü¤e girmesi ile ve bu yasan›n 15. mad-
desi gere¤i 138 say› ve 1882 tarihli yasa yürürlükten kald›r›ld›.
2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n 1. maddesi hükümlerinden ve
bu yasan›n bafll›¤›ndan, yasa koyucunun hiç olmazsa Baflmüftü
atanmas›na geçici bir nitelik vermek istedi¤i anlafl›lmaktad›r.
Çünkü Sevr Antlaflmas›n›n imzalanmas› ile ülkedeki ‹slâm Ce-
maatlerinin teflkilat ve yönetimi hakk›nda özel bir yasa ç›kar›lma-
s› beklenilmekteydi. Böyle bir özel yasa ç›kar›lmad›. 2345 say› ve
1920 tarihli yasa kesin olarak 1920 say› ve 1991 tarihli yasan›n
9. maddesi ile yürürlükten kald›r›ld›. Birinci Dünya Savafl›n›n so-
na ermesi ile 10 A¤ustos 1920’de, bir tarafta Büyük Britanya,
Fransa, ‹talya ve Japonya (‹ttifak Kuvvetleri), di¤er tarafta da Yu-
nanistan aras›nda ‘Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas› Hak-
k›nda’ bir antlaflma imzaland›. Antlaflman›n ilk k›sm›nda söz edil-
di¤ine göre, taraflar ‘1 Ocak 1913 tarihinden itibaren genifl top-
raklar elde eden Yunan Krall›¤›n›n, topraklar›nda yaflayan nüfus-
lara, milli köken, dil, din fark› gözetmeksizin eflit haklar tan›d›¤›
dikkate al›narak, bu haklar›n varl›¤›n› ve bunlar›n Krall›¤a eklene-
cek olan ülkeler nüfuslar›na da geniflletmek, kendilerine özgürlük
ve adalet ilkeleri ile yönetileceklerinin taahhüt edilmesi hakk›nda,
Yunanistan’›n, baz› kuvvetlere karfl› üstlendi¤i zorunluluklardan
ar›nmas›, bu zorunluluklar› Milletler Cemiyetine karfl› üstlenmesi’
gerekti¤inden söz edilmektedir. Böylece, Sevr Antlaflmas› ile
Fransa ve Büyük Britanya ‘Yunanistan’›n dini özgürlükler taahhü-
dünü Milletler Cemiyetine karfl› üstlenmesini kabul eder’ ve 3 fiu-
bat 1830 tarihinde gerçekleflen Londra toplant›s›n›n 3 Nolu Pro-
tokolünde, dini özgürlüklerin korunmas› konusunda, kendilerine
karfl› al›nan taahhütlerden feragat etmifl oldular. Antlaflman›n 1.
[kapsad›¤› hükümlerin üstün tipik güce sahip olmas›], 2. [köken,
milliyet, dil, ›rk veya din fark› gözetmeksizin Yunanistan nüfusu-
nun can, mal ve özgürlüklerinin korunmas›], 7. ve 8. [yasa huzu-
runda eflitlik, dillerini özgürce kullanma, dini, yard›mlaflma veya
e¤itim vak›flar› kurma haklar›], 9. [kamu e¤itiminde az›nl›k dilleri-
nin ö¤retimi], 14. [‘Yunanistan, Müslümanlarla ilgili olarak, ailevi
ve flahsi durumlar› hakk›nda, Müslüman örf ve adetlerine uygun
olarak gerekli tedbirleri almay› kabul eder. Yunanistan cami, me-
zarl›k ve di¤er dini Müslüman kurumlar›n›n korunmas›n› taahhüt
eder’] maddeleri çok önemlidir. Antlaflman›n 16. maddesine göre
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‘milli, dini veya dil az›nl›klar› ile ilgili hükümler ‘Milletler Cemiyeti
taahhüdü alt›nda bulunan uluslararas› menfaat sa¤layan zorun-
luluklard›r.’ Sevr Antlaflmas›, Lozan Antlaflmas› ile birlikte 25/25
A¤ustos 1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile (25.8.1923
tarihli Hükümet Gazetesinin 238. Say›s› A’ Fasikülünde yay›nlan-
d›) ayr›ca da 29.9.1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile
(30.10.1923 tarihli Hükümet Gazetesinin 311. Say›s› A’ Fasikülü)
onayland›. Bu arada, 10 A¤ustos 1920 tarihinde ‹ttifak Kuvvetle-
ri ile Yunanistan aras›nda Trakya Antlaflmas› imzaland›. Bu Ant-
laflman›n 1. maddesine göre ‘‹ttifak Kuvvetleri, 27 Kas›m 1919
tarihinde Bulgar Monarflisine ait olan Trakya topraklar› hakk›nda
Neilly Sur Seine’de Bulgaristan ile imzalad›klar› Bar›fl Antlaflma-
s›n›n 48. maddesine göre sahibi olduklar› bütün haklar› Yunanis-
tan’a devretmektedir. Trakya Antlaflmas› 29.9.1923 tarihli Kanun
Hükmünde Kararname (15.11.1923 tarihli Hükümet Gazetesinin
330. Say›s› A’ Fasikülü) ile onayland›. Ancak, Bat› Trakya’n›n Yu-
nanistan’a kesin verilmesi, savafl halinin sona ermesiyle, 1923
y›l›nda gerçekleflti. Daha sonra, 24 Temmuz 1923 tarihinde, Lo-
zan’da bir tarafta Büyük Britanya, Fransa, ‹talya, Japonya, Yuna-
nistan, Romanya, S›rp, H›rvat ve Sloven Krall›¤›, di¤er tarafta da
Türkiye aras›nda bar›fl Antlaflmas› imzaland›. (Bu Antlaflma
23.8.1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile onayland›
[25.8.1923 tarihli Hükümet Gazetesinin 238. Say›s› A’ Fasikülü]).
Antlaflman›n 2 – 22 maddeleri toprak meselelerini düzenlemek-
te, 37 – 45 maddeleri ise az›nl›klar› koruma hükümlerini içermek-
tedir. Özel olarak bu hükümler flu hususlar› düzenlemektedir:
‘Türkiye, 38 – 44. maddelerdeki hükümlerin temel kanun olarak
kabul etmeyi ve hiç bir kanun, yönetmelik veya resmi ifllemin bu
hükümlere ayk›r› olmayaca¤›n› ve hiç bir kanun, yönetmelik veya
resmî ifllemin bu hükümlerden üstün olmayaca¤› zorunlulu¤unu
üstlenir (madde 37)’. ‘Türk hükümeti, do¤um, milliyet, dil, ›rk ve-
ya din fark› gözetmeksizin, Türkiye’nin bütün vatandafllar›n›n can
ve özgürlüklerini koruma zorunlulu¤unu kabul eder. Bütün Türk
vatandafllar›, alenen veya özel hayatlar›nda, uygulanmas› kamu
düzeni veya ahlâk›na ayk›r› düflmeyen diledikleri inanç, din veya
mezheplere sahip olabilirler. Türk Hükümeti taraf›ndan Milli Sa-
vunma veya kamu düzenini koruma sebepleri ile al›nacak ve bü-
tün Türk vatandafllar› için geçerli olacak bölge veya k›s›mlar›n
yasaklanmas› hakk› mahfuz tutulmak üzere, Müslüman olmayan
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az›nl›klar serbest dolafl›m ve göç hakk›ndan istifade edeceklerdir
(Madde 38). Müslüman olmayan az›nl›klara mensup Türk vatan-
dafllar›, Müslümanlarla ayni medeni ve siyasi haklara sahip ola-
caklard›r. Bütün Türk vatandafllar›, din fark› gözetilmeksizin, ka-
nun huzurunda eflit olacaklard›r. Din, mezhep veya inanç fark›
hiç bir Türk vatandafl›n›n medeni ve siyasi haklar›n›n istifadesin-
de ve özel olarak devlet makam ve mevkilerine kabul edilme ve
flereflendirilmesine veya çeflitli meslek veya sanayicilik icra et-
mesine engel teflkil edemez. Bütün Türk vatandafllar›n›n, özel
veya ticari iliflkilerinde, dini konularda, bas›nda, her çeflit yay›nc›-
l›kta veya aleni toplant›larda diledi¤i dili kullanmas›na hiç bir k›-
s›tlama getirilemez. Resmi dilin varl›¤›na ra¤men, Türkçe d›fl›n-
da dil konuflan Türk vatandafllar›n›n, mahkemelerde, sözlü ola-
rak, kendi dillerini kullanmalar›na gereken kolayl›klar sa¤lanacak-
t›r. (madde 39)’. Müslüman olmayan az›nl›klara mensup Türk va-
tandafllar›,  hukuken ve esasen di¤er Türk vatandafllar› ile ayn›
koruma ve taahhütlerden istifade edecekler ve özel olarak kendi
masraflar› ile her çeflit yard›mlaflma, dini, sosyal kurumlar, okul-
lar ve baflka e¤itim kurumlar› kurma, yönetme ve kontrol etme ve
bunlarda kendi dillerini kullanma ve dinlerinin gereklerini icra et-
me hakk›na sahip olacaklard›r.’ (madde 40). Türk Hükümeti, cid-
di oranda Müslüman olmayan vatandafllar›n yaflad›¤› flehir ve
bölgelerde, kamu e¤itimiyle ilgili olarak, ilkokullarda, bu Türk va-
tandafllar› çocuklar›n›n kendi dillerinde e¤itim yapmalar› için ge-
reken kolayl›klar› sa¤layacakt›r. Bu hüküm, Türk hükümetinin bu
okullarda Türkçe ö¤renimini mecbur etmesini engellemez. Ciddi
oranda Müslüman olmayan Türk vatandafllar›n›n yaflad›¤› flehir
ve bölgelerde, bu az›nl›klara devlet, belediye ve di¤er bütçeler-
den e¤itim, din veya hay›r iflleri için tahsis edilen paralardan adil
pay verilmesi taahhüt alt›na al›nacakt›r... (madde 41). Türk Hükü-
meti, Müslüman olmayan az›nl›klar›n ailevi ve flahsi durumlar›-
n›n, bu az›nl›klar›n örf ve adetlerine göre düzenlenmesi için ge-
rekli tedbirleri almay› kabul eder.... Türk hükümeti, ad› geçen
az›nl›klar›n kilise, havra, mezarl›k ve di¤er dini kurulufllar›n› hi-
maye etmek zorundad›r. Ayn› az›nl›klar›n halen Türkiye’de bulu-
nan hay›r ve dini kurulufllar›na her kolayl›k ve izin verilecek ve
Türk hükümeti, ayn› az›nl›klar›n yeni kurulacak hay›r ve dini ku-
rulufllar›na, ayni cinsten olan di¤er özel kurulufllara sa¤lanm›fl
gerekli kolayl›klar›n gösterilmesine itiraz etmeyecektir (madde
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42)’. ‘Müslüman olmayan Az›nl›klara mensup olan Türk vatan-
dafllar›, inanç, din ve adetlerine ayk›r› ifller yapmak mecburiye-
tinde olmayacaklar, ne de haftal›k istirahat gününde mahkeme
huzuruna ç›kmay› veya baflka yasal ifllem yapmay› reddetmele-
ri halinde herhangi bir ma¤duriyete maruz kalmayacaklard›r. Bu
hüküm, gayri Müslim az›nl›klara mensup Türk vatandafllar›n›,
kamu düzenini sa¤lamak için bütün Türk vatandafllar›na yükle-
nen zorunluluklardan muaf tutmaz’ (madde 43). ‘Türkiye, bu bö-
lümün daha önceki maddelerinde Müslüman olmayan az›nl›klar
için söz konusu edilen hükümlerin, uluslararas› menfaat yarat-
makta olup Milletler Cemiyetinin taahhüdünde oldu¤unu kabul
eder. Bu hükümler, Milletler Cemiyeti Meclisinin ço¤unlu¤unun
muvafakati olmad›kça de¤ifltirilemez...’ (madde 44). ‘Bu bölüm
hükümleri ile Türkiye’deki Müslüman olmayan az›nl›klara tan›-
nan haklar› Yunanistan taraf›ndan kendi topraklar›nda bulunan
Müslüman az›nl›klar için de kabul eder’ (madde 45). 23/25
A¤ustos 1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile 30 Ocak
1923 tarihinde imzalanm›fl olan Türk ve Yunan Nüfuslar›n›n Mü-
badelesi Hakk›ndaki Sözleflme onayland›. Bu sözleflmeye göre,
Türk topraklar›nda yerleflik Yunan Ortodoks dinine mensup Türk
uyruklar› ile Yunan topraklar›nda yerleflik Müslüman dinine men-
sup Yunanistan uyruklar› 1 May›s 1923’ten itibaren zorunlu mü-
badeleye tabi tutulacak (madde 1). Fakat a) ‹stanbul’da ikamet
eden Yunanl›lar ile b) Bat› Trakya’da ikamet eden Müslümanlar
bu mübadeleye dâhil de¤ildir.

“8. Osmanl› Devletinin teflkilatlanmas›nda ‘millet’ sistemi
önemli rol oynam›flt›r. Millet, Osmanl› Devletinin imtiyazlar, mu-
afiyetler ve yavafl yavafl k›smi özerklik verdi¤i milli ve dini toplu-
luklara denirdi. Millet sisteminin kurumsal rolü, Türk tarihinde
“Tanzimat” olarak adland›r›lan 1839 – 1876 devresinde daha
fazla kuvvetlendi. Tanzimat dönemi reformlar› çerçevesinde
Hatt-› Hümayun yay›nland› ve böylece, tipik olarak da, gayri
Müslim toplumlar içinde reformlar bafllat›ld›. Her dini toplumda,
din adamlar› ile halk temsilcilerinin kat›lmas› ile gerçekleflen top-
lant›lar teflkilat tasar›lar› haz›rlad›lar ve bunlar Bab-› Ali taraf›n-
dan onaylan›p yasa haline geldiler. ‹slâm devletinde, Ortodoks
Toplumu bu yönetmeliklerle yönetildi. Yunanistan ile Osmanl›
‹mparatorlu¤u aras›nda Atina Antlaflmas› imzalan›rken (1913),
Osmanl› Devleti’nin teflkilat› ‘millet’ sistemine dayanmaya de-
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vam ediyordu. Bu antlaflman›n 11. maddesi hükümlerinde sözü
edilen, Yunanistan’daki Müslüman toplumlar›n özerkli¤i ve dini
lider olarak, Müftülerin bölgelerindeki Müslüman seçmenler tara-
f›ndan seçilmesi, bu millet sistemi esaslar›na dayanmaktayd›.
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan (Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 308 say› ve 1/2 Kas›m 1922 tarihli Kanun Hükmünde
Kararnamesine bak›n›z16), ‹ttifak Kuvvetleri ile Türkiye (Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti temsilcileri ile temsil edildi) ara-
s›nda Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan (24.07.1923) ön-
ce, ‘millet’ sistemi yeni Milli Türk Devletinin yap› ve ideolojisi ile
ters düfltü.

“9. 1920 say› ve 1991 tarihli yasan›n tek maddesi ile  ‘Müslü-
man Din Görevlileri Hakk›ndaki’ 24.12.1990 tarihli Kanun Hük-
münde Kararname onayland› (4.2.1991 tarihli Hükümet Gazete-
sinin 11. Say›s› A’ Fasikülü). Bu Kararnamenin 1. maddesi flu
konular› düzenlemektedir: ‘1. Müftülük makam›n›n boflalmas›n-
dan itibaren üç ay içinde, Bölge Valisi bir ifllemle adaylar› dilek-
çe sunmaya davet eder. Valinin bu ifllemi il merkezinde ç›kan en
az bir gazetede veya böyle bir gazete yoksa bir Atina Gazetesin-
de ilân edilir ve valilik binas› ile ildeki camiler ile Müslümanlar›n
ikamet etti¤i Belediye ve Nahiye binalar›na as›l›r. 2. Müftülük
makam›na, Memurluk Kanununun (611 say› ve 1977 tarihli
Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi)  21 – 23 maddelerinde sözü
edilen atanma engeli olmayan, Yüksek ‹slâm ‹lâhiyat Fakültesi
mezunlar›, icazetname sahipleri veya en az on y›l imaml›k yap-
m›fl ve dini bilgi ve ahlâklar› yönünden dikkat çeken, Yunan uy-
ruklu Müslümanlar seçilebilir. 3. Adaylar, il binas›na ilân›n as›l-
mas›ndan itibaren iki ay içinde, 1. maddede sözü edilen dilekçe-
lerini bölge valisine sunarlar. Yabanc› devletlerden al›nan diplo-
malar D›fliflleri Bakanl›¤›nca yap›lan tercümeleri ile birlikte,
imaml›k hakk›ndaki görevini gösterir belge, sab›ka kay›t sureti,
as›ll›l›k17 belgesi ve devlet memuriyetine atanmak için gerekli
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16) Yunanca metinden Türkçeye çeviriyi yaparken, Yunancadaki anlamına ve metindeki
aslına sadık kalarak Yukarıdaki gibi tercüme etmek zorunda kaldık. Yunanca metinde:
“TBMM kararı” veya “Heyet-i Umumiye kararı” denilmemektedir. İstenseydi Yunan Danış-
tay kararındaki metinde bu anlama gelebilecek şekilde yazılabilirdi.    
17) Yunancadaki “ithagenis” teriminin Türkçedeki karşılığı “asıllılıktır. Ancak bunun bizim
Türk hukuk sistemindeki anlayışa göre (‘vatandaşlık’) olarak algılanması gerekir. Bu ko-
nuda geniş bilgi için bkz. CİN, T.: “Yunan Vatandaşlık Yasasına Göre Yunan Asıllılığının
(Vatandaşlığının) Kazanılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5,
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her çeflit belge ve adaylar›n yeteneklerini göstermeye yarayan
her çeflit belge dilekçeye eklenir. 4. Bir önceki paragrafta sözü
edilen sürenin sona ermesinden itibaren on gün içinde, vali, di-
lekçe ve evraklar›, aday listesi ile birlikte Bölge Genel Sekreteri-
ne sunar. 5. Bölge Genel Sekreteri, bu belgeleri almas›ndan iti-
baren bir ay içinde, yetkili valinin baflkanl›¤›nda, Genel Sekreter-
lik Bölgesindeki Yunanl› Müslüman din görevlileri ile seçkin Yu-
nanl› Müslümanlardan oluflan on bir (11) kiflilik bir komisyon
oluflturur, toplant› tarih ve yerini belirler ve üyelere bu ifllemi teb-
li¤ eder.  Kâtiplik görevi, valinin tayin edece¤i bir il memuru tara-
f›ndan icra edilir. Komisyon belirlenen gün ve saatte belirlenen
yerde toplan›r. Her üye, adaylar›n yetenekleri hakk›ndaki görüfl-
lerini tutanaklara yazarlar. Komisyon, ço¤unlu¤a bak›lmadan,
toplant›ya gelen üyelerle yasal olarak toplan›r. Hiç bir üye gel-
mez ise, Komisyon Baflkan› olan vali, kâtip ile birlikte, bir rapor
düzenler. Adaylar›n yetenekleri hakk›ndaki görüfllerini ve di¤er
üyelerin toplant›ya gelmediklerini belirtirler. 6. Bölge Genel Sek-
reteri, Komisyon tutana¤› veya vali raporunu ve seçime yaraya-
cak di¤er belgelerle birlikte, Milli E¤itim ve Din ‹flleri Bakan›na
sunar. Tercih için, adaylar›n ahlâklar›, dini bilgileri ve genel ola-
rak dini etkinlikleri esas al›n›r. 7. Müftü, on y›ll›k bir süre için, Mil-
li E¤itim ve Din ‹flleri Bakan›n›n teklifi neticesinde ç›kar›lan Cum-
hurbaflkanl›¤› Kararnamesi ile atan›r. Bu sürenin yenilenmesi
mümkündür. Müftü olarak atanan kifli, görevine bafllamazdan
önce, yetkili vali huzurunda devlet memurlar› and›n› içer ...’ Ay-
n› Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi flu konular› dü-
zenlemektedir: ‘1. Müftü, bölgesinde, bu Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede bahsedilen yetkilerle Kutsal ‹slâm Hukukundan kay-
naklanan dini görevleri icra eder. Müslüman din görevlilerini
atar, denetler ve azil eder, Müslümanlar aras›nda dini nikâhlar›
k›yar veya onaylar. Kutsal ‹slâm Hukuku ile ilgili konularda gö-
rüfl beyan eder. 2. Müftü, bölgesindeki, Yunan uyruklu Müslü-
manlar aras›nda, Kutsal ‹slâm Hukukunun geçerli oldu¤u evlilik,
boflanma, nafaka, velâyet, vesayet, ‹slâm vasiyetnameleri ve
miras konular›nda yetkilidir. 3. Nizal› davalarda Müftülerin ç›kar-
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d›¤› kararlar, Müftünün bölgesindeki Tek Üyeli Asliye Hukuk
Mahkemesince onaylanmad›kça icra edilemez. Mahkeme, kara-
r›n Müftünün yetki çerçevesinde ç›kar›ld›¤›n› ve uygulanan hü-
kümlerin anayasaya uygun olup, olmad›¤›n› denetler. Tek Üyeli
Asliye Hukuk Mahkemesi karar› aleyhine Çok Üyeli Asliye Hu-
kuk Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Çok Üyeli Asliye Hu-
kuk Mahkemesi karar› aleyhine hiç bir müracaat usulü yoktur’.
Yukar›da konu edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. mad-
desi 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n ve bu konularla ilgili bü-
tün yasa hükümlerini yürürlükten kald›rd›. Yukar›da sözü edilen
1920 say› ve 1991 tarihli yasa ile onaylanan 24.12.1990 tarihli
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi hükümleri ve bun-
larda öngörülen düzenlemeler do¤rultusunda 20.8.1991 tarihli
Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi ç›kar›ld›. (20.08.1991 tarihli Hü-
kümet Gazetesinin 143. Say›s› 3. Fasikülünde yay›nland›.) Bu
kararname ile faziletli Mehmet Emin fiiniko¤lu ‹skeçe Müftüsü
olarak atand›. ‹ptal dilekçesinde ileri sürülen tek sebep Türkiye
ile Yunanistan aras›nda 1 Kas›m 1913 tarihinde Atina’da imza-
lan›p, 14 Kas›m 1913 tarihli 4213 say›l› yasa ile onaylanan ant-
laflmad›r. Bu Bar›fl Anlaflmas›n›n 11. maddesi hükümlerinin
onaylanmas›ndan itibaren, Anayasan›n 28. maddesi gere¤i yük-
sek tipik güce sahip olmas› ve bunlar› yürürlükten kald›ran veya
ayk›r› düzenlemeler getiren her yasa, kanun gücünde de¤ildir.
Bu yasalara dayan›larak yap›lan ifllemler de geçersizdir. Dilekçe
sahibi, bu hususlar ›fl›¤›nda, yukar›da sözü edilen Kanun Hük-
münde Kararnamenin, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinde dü-
zenlenmifl bulunan ‘her Müftü kendi bölgesindeki Müslüman
seçmenler taraf›ndan seçilir’ hükmünü yürürlükten kald›ran ve
halk ifltiraki olmayan de¤iflik atama yöntemi getiren düzenleme-
lerin, kanun üstü güce sahip Atina Antlaflmas›n›n 11.  maddesi
ile Anayasan›n 28. maddesine ayk›r› ve yukar›da sözü edilen
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile öngörülen mev-
zuata göre, ‹skeçe’ye Müftü atanmas› hakk›ndaki Cumhurbafl-
kanl›¤› Kararnamesinin iptali gerekti¤ini iddia etmektedir. 

“10. Anayasan›n 28. maddesinde flunlar düzenlenmektedir:
‘Genellikle kabul gören uluslararas› hukuk kurallar› ve uluslara-
ras› antlaflmalar kanunla onaylanmas› ve her birinin usulüne uy-
gun olarak yürürlü¤e girmesiyle Yunan iç hukukunun ayr›lmaz
bir parças› olurlar ve di¤er her aleyhe hukuk düzenlemelerine
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üstün olur. Uluslararas› hukuk ve uluslararas› antlaflmalar›n ya-
banc›lara uygulanmas› da her zaman karfl›l›kl›l›k koflulu ile yeri-
ne getirilir.’ Bu hüküm, daha önceden imzalanm›fl ve 1975 Ana-
yasas›n›n yürürlü¤e girdi¤i zaman geçerli olan bütün uluslarara-
s› antlaflmalar için de geçerlidir. (Bkz. Dan›fltay kararlar›;
455/1996, 1975/1991). 

“11. Uluslararas› hukukun genel kurallar›ndan biri de, ulusla-
raras› iliflkilerde ‘pacta sunt servanda (ahde vefa ilkesi olarak,
anlafl›lan hususlara sad›k kal›nmas›)’ ilkesinin geçerli olmas›d›r.
Uluslararas› hukukun temel ilkelerinden bir di¤eri de devletin
uluslararas› antlaflmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinden
tek tarafl› olarak kurtulamayacak olmas›d›r. Devletin, bu yüküm-
lülüklerden kurtulabilmesi için antlaflma yap›lmas› gereklidir. Fa-
kat antlaflma, ayn› konudaki daha sonraki antlaflman›n içeri¤in-
den de anlafl›labilir. Bu durumda, daha sonraki antlaflma hü-
kümleri bir önceki ile uymayabilir veya antlaflma taraflar›n›n bun-
dan sonraki yükümlülüklerinin daha sonra yap›lan antlaflma ko-
flullar›na göre geçerli olmas›n› istedikleri aç›kça belli oluyorsa,
eski antlaflma geçersizdir. Aksi takdirde, yeni antlaflma hüküm-
lerinin ayk›r› olmad›¤› eski antlaflma hükümleri de geçerlidir.
(Bkz. 23.5.1969 tarihli Viyana Antlaflmalar Hukuku Sözleflmesi-
nin 59 ve 30. maddeleri, Yunanistan taraf›ndan bu antlaflma 402
say› ve 1974 tarihli (402/1974) Kanun Hükmünde Kararname ile
onayland› ve Hükümet Gazetesinin 141. Say›s›n›n A’ Fasikülün-
de yay›nland›). Bu antlaflman›n, 4. maddesine göre, yürürlü¤e
girmesinden önce yap›lan antlaflmalar için geçerli de¤ildir. Fakat
daha önceden geçerli olan gelenek hukukunun genel ilkelerini
yasallaflt›rmaktad›r. 

“12. Yunanistan ile Türkiye, Lozan antlaflmas›n›n 45. madde-
si ile devletlerinde ikamet eden bütün vatandafllar›n, do¤um,
milliyet, dil, ›rk veya din fark› gözetmeksizin, can ve özgürlükle-
rini koruma teminat› vermifller, kamu düzeni ve genel ahlâka ay-
k›r› düflmemek koflulu ile alenen veya özel hayatlar›nda, diledik-
leri inanç, din veya mezhebe mensup olma (madde 38) ve din
fark› gözetmeden yasa önünde eflitlik hakk› tan›m›fllard›r. (Bkz.
39, 40 ve 43. maddeler). Antlaflman›n az›nl›klar›n korunmas›
hakk›ndaki maddeleri (Bkz. Lozan Antlaflmas›n›n 37 – 45. mad-
deler) art›k eflit muameleye ve az›nl›k mensuplar›n›n, bireysel
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ve siyasi haklar›n›n icras›nda, Yunanistan ile Türkiye’nin di¤er
uyruklar›yla özdeflleflmesine dayanmaktad›r. Buna ra¤men, uy-
gulamada da eflit muamelenin gerçekleflmesi için, baz› madde-
ler, taraflara az›nl›klar›n özel muameleye tabi tutma mecburiye-
ti yaratmaktad›r. Mahkemeler huzurunda Türkçe veya Yunanca
dillerinin kullan›lmas›, ciddi oranda Ortodoks veya gayri Müslim
nüfusun oturdu¤u kent ve bölge ilkokullar›nda Türkçe veya Yu-
nanca ö¤retilmesi, kiflisel ve ailevi durumlar›n›n düzenlenmesi
için tedbirler al›nmas›. (Bkz. Lozan Antlaflmas›n›n 39, 41 ve 42.
maddeleri). Lozan Antlaflmas›nda, Müslümanlar›n dini liderleri
hakk›nda herhangi bir düzenleme yoktur. Böyle bir düzenleme-
nin eksikli¤i rastlant› de¤ildir. Fakat istek dâhilindedir. Taraflar›n,
Müslümanlar›n dini liderlerinin seçimine Atina Antlaflmas› ile ge-
tirilen düzenlemenin kald›r›lmas› hakk›ndaki iste¤ini belirtmekte-
dir. Gerçekten, Lozan Antlaflmas›n›n yukar›da sözü edilen hü-
kümlerinden (37 – 45. maddeler), Yunanistan ile Türkiye’nin
bundan böyle Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin geçerli olma-
mas›n› istedikleri anlafl›lmaktad›r. Çünkü Atina Antlaflmas›n›n
11. maddesi ile teminat alt›na al›nan ‹slâm Cemaatlerinin özerk-
li¤idir. Bunun en özel flekli de, manevi liderlerinin bu cemaatle-
rin üyeleri taraf›ndan seçilmesidir. Bu konu Lozan Antlaflmas› ile
getirilen düzenlemelere uymamaktad›r. Çünkü daha önce de
bahsedildi¤i gibi, Lozan Antlaflmas›, bireysel ve siyasi haklar ko-
nusunda, az›nl›klar›n korunmas›n›, eflit muamele ve az›nl›k fert-
lerinin taraflar›n (Yunanistan ile Türkiye) di¤er uyruklar› ile tam
özdefllefltirme esas›na dayand›rmaktad›r.  Özel olarak, Müftüle-
rin seçimini bölgelerinde ikamet eden Müslümanlar taraf›ndan
gerçekleflmesini öngören Atina Antlaflmas›, taraflar›n bütün uy-
ruklar›n›n eflit muamele görme ilkesine ayk›r›d›r. Çünkü Yunan
uyruklu Ortodoks H›ristiyanlar›n dini liderleri (Baflpiskopos ve
Piskoposlar), Yunanistan’daki, yasalara göre, halk ifltiraki ol-
maks›z›n, kilise organlar› taraf›ndan seçilmekteydi ve seçilmek-
tedir (Bkz. 100 say› ve 1872 tarihli (100/1872) yasa, Hükümet
Gazetesinin 25. Say›s› A’ Fasikülü, 1923 y›l› Teflkilat Yasas›n›n
24. maddesi, Hükümet Gazetesinin 287. Say›s› A’ Fasikülü,
5187 say› ve 1931 tarihli (5187/1931) yasan›n 10. maddesi, Hü-
kümet Gazetesinin 110. Say›s› A’ Fasikülü, 1493 say› ve 1938
tarihli (1493/1938) yasan›n 2 – 11. maddeleri, Hükümet Gazete-
sinin 455. Say› A’ Fasikülü, 2170 say› ve 1940 tarihli
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(2170/1940) yasan›n 16 – 18. maddeleri, Hükümet Gazetesinin
5. Say›s› A’ Fasikülü, 671 say› ve 1943 tarihli (671/1943) yasa-
n›n 15 – 17. maddeleri, Hükümet Gazetesinin 324. Say›s› A’ Fa-
sikülü ve 590 say› 1977 tarihli (590/1977) yasan›n 12 – 13. mad-
deleri, Hükümet Gazetesinin 146. Say›s› A’ Fasikülü). Di¤er ta-
raftan, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesi, 2345 say› ve 1920 ta-
rihli yasan›n 10. maddesi, 1920 say› ve 1991 tarihli yasayla
onaylanm›fl olan 24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararna-
menin 5. maddesinin 2. ve 3. paragraflar› hükümlerine göre Müf-
tüler, esas olarak, din görevlisidir. Fakat di¤er taraftan da, böl-
gelerindeki Müslümanlar›n aile ve miras hukuku ile ilgili baz› me-
selelerde, Yunan Devletinin adalet da¤›tan organlar›d›r.  Ayn›
zamanda, Atina Antlaflmas›na eklenen 3 Nolu Protokol, 2345
say› ve 1920 tarihli yasan›n 6. maddesinin 7. ve 11. f›kralar› ve
yukar›da sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. mad-
desinin 7. f›kras› ile 4. maddesi hükümleri gere¤i Müftüler yük-
sek devlet memuru olarak atan›rlar. Fakat Yunan hukuk düze-
ninde ve bütün anayasalar›n ›fl›¤› alt›nda (1844 Anayasas›n›n
27. ve 86. maddeleri, 1864 Anayasas›n›n 34. ve 87. maddeleri,
1911 Anayasas›n›n 34. ve 87. maddeleri, 1925 Anayasas›n›n
78. ve 91. maddeleri, 1927 Anayasas›n›n 81. ve 94. maddeleri,
1952 Anayasas›n›n 34. ve 87. maddeleri ve 1975 Anayasas›n›n
87. ve 103. maddeleri), kiflisel ve görevsel ba¤›ms›zl›klar›n›n
önemli olmas› bak›m›ndan, yarg›çlar›n siyasi tarafs›zl›¤›n›n da
sa¤lanmas› için devlet memurlar› Yunan vatandafllar› taraf›ndan
seçilmezler, atama yolu ile göreve bafllat›l›rlar. Devlet memuru,
hatta yüksek devlet memuru olan ve baz› konularda yarg›ç gö-
revi gören Müftülerin, Yunan uyruklu Müslümanlar taraf›ndan
seçilmesi, di¤er taraftan baz› yarg›ç ve memurlar›n atanmas› ko-
nusu, Yunan Anayasa sisteminde ciddi çatlaklar oluflturaca¤› gi-
bi, Müslüman az›nl›¤a mensup Yunan uyruklar›n›n bireysel ve
siyasi haklar›n›n icras› konusunda, yukar›da bahsedilen eflit mu-
amele ve tam özlefltirme ilkesine de ayk›r› olacakt›r. 

“13. Daha önce de söylendi¤i üzere, Atina Antlaflmas›n›n 11.
maddesinde, di¤er konular yan›nda, ‘‹slâm Cemaatlerinden’
bahsedilmektedir. Bunlar›n özerkli¤i teminat alt›na al›nmaktad›r
(Hatta 3. Nolu Protokol bu cemaatlere tüzel kiflilik tan›maktad›r).
Ayn› maddeye göre, ‘Müftüler bölgelerindeki Müslüman seç-
menler taraf›ndan seçilirler ve ‹slâm Cemaatlerinin manevi lider-
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leri olarak, ‹stanbul’daki fieyhülislâml›¤a (fieyhülislâm, Halife
olan Padiflahtan sonra en yüksek manevi lider olup, Din ‹flleri ve
Dini E¤itim Bakan›d›r) ba¤l› olup, Baflmüftü’nün görevini icra et-
mesi için fieyhülislâml›¤›n manevi onay› gerekmektedir. fieyhü-
lislâm, Baflmüftü’ye ‘Mansur’ (yani Padiflah›n Halife, yani bütün
Müslümanlar›n dini lideri özelli¤i ile mevki verdi¤i diploma) ve
‘Mürsalen’ (fieyhülislâml›k taraf›ndan ataman›n gerçekleflti¤ini
gösteren resmi mektup) gönderip, görevlerini icra etmesine ve
Yunanistan’daki di¤er Müftülere fetva verme yetkisi konusunda
izin verir. (Fetvalar, Kutsal ‹slâm kanunundaki konular hakk›nda
görüfl bildirmedir). Baflmüftü, bütün Yunanistan’daki Müftüler
toplant›s›n›n gösterece¤i üç aday aras›ndan, Yunan Kral› tara-
f›ndan seçilir. Fakat Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesi düzenle-
meleri do¤rudan iki sisteme, yani yukar›da sekizinci (8.) gerek-
çede sözü edilen ‘millet’ sistemi ile ‘Halifelik’ sistemine ba¤l›d›r.
Bu müesseseler yeni Milli Türk Devletinin mant›¤›na tamamen
ayk›r›d›r. Bunlardan, aç›k olarak, yeni Milli Türk Devletinin, Lo-
zan Antlaflmas›n›n imzalanmas› ile, bundan böyle, Atina Antlafl-
mas›n›n yukar›da konu edilen hükümlerinin geçerli olmamas› is-
te¤i anlafl›lmaktad›r. Çünkü bu hükümler, Osmanl›’dan kaynak-
lanan ve Türkiye’deki yeni yap›lanmaya uymayan, yani bir taraf-
tan ‘millet’ sistemi ile teflkilatlanmaya, di¤er taraftan da teokratik
anlay›fllara ba¤l›d›r ki bu unsurlar yeni Türk Devletinin siyasi re-
jimi taraf›ndan kesin olarak reddedilmektedir.  

“14. Yukar›daki iki gerekçede, Lozan Antlaflmas›n›n imzalan-
mas› ile Yunanistan ile Türkiye’nin, Atina Antlaflmas›n›n 11.
maddesinin Yunanistan’da Müftülerin bölgelerindeki Müslüman
seçmenler taraf›ndan seçilmesini öngören hükümlerinin bundan
böyle geçersiz olmas›n› istediklerinden söz edilmektedir. Afla¤›-
daki düflüncelerden de taraflar›n bu iste¤i anlafl›lmaktad›r: a) 11.
madde hükümlerinin, Yunanistan ve Türkiye’deki az›nl›k men-
suplar› taraf›ndan bireysel ve siyasi haklar›n›n kullan›lmas›nda,
bu devletlerin di¤er uyruklar›yla eflit muamele ve tam özdefllefl-
me ilkesine ayk›r›l›¤› ki Lozan Antlaflmas›’n›n az›nl›klar›n korun-
mas› hakk›ndaki 37 – 45 maddelerindeki düzenlemeler bu ilke-
ye dayanmaktad›r ve b) Lozan Antlaflmas›n› imzalayan yeni
Türk Devletinin yap› ve ideolojisine ters düflen Osmanl› Devleti-
nin ‘millet’ sistemine dayanmaktad›r. Di¤er taraftan, Lozan Ant-
laflmas›n›n imzalanmas› ile Yunanistan ile Türkiye’nin, Atina
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Antlaflmas›n›n 11. maddesi hükümlerinin bundan böyle geçersiz
olmas›n› istedikleri flu hususlardan da anlafl›lmaktad›r: a) Lozan
Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan iptali istenen ifllemin ç›kar›lma-
s›na kadar, Müslüman seçmenler taraf›ndan Müftü seçimini ön-
gören Atina Antlaflmas›’n›n 11. maddesi ile 2345 say› ve 1920
tarihli yasan›n (bu yasan›n, 1920 say› ve 1991 tarihli yasayla
onaylanan 24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin
9.18 maddesi ile tipik olarak yürürlükten kald›r›lm›flt›r.) 6. madde-
si hükümleri hiç bir zaman uygulanmam›flt›r ve aradaki zaman
zarf›nda Müslüman az›nl›¤›n Müftüleri bölgelerindeki Müslüman
seçmenler taraf›ndan seçilmeyip, atanm›fllar ve atama ifllemleri-
ne yerli ve uluslararas› mahkemelerde itiraz edilmemifltir, b) Tür-
kiye ve di¤er ‹slâm devletlerinde (M›s›r, Fas, Cezayir vs.) Müftü-
ler, eskiden beri atanmaktad›r. Müslüman seçmenler taraf›ndan
seçilmemektedir. c) Atina Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan
(1–14.11.1913) Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas›na
(24.7.1923) kadar geçen zaman zarf›nda yaflanan önemli olay-
lar (Birinci Dünya Savafl›, Anadolu hezimeti, Yunan Türk nüfus-
lar›n›n mübadelesi, yeni Türk Devletinin oluflmas›) nedenleriyle,
Yunanistan ve Türkiye’de s›n›rlar, nüfus, az›nl›klar ve devlet ya-
p›s› ile ilgili tahmin edilmesi mümkün olmayacak kadar köklü de-
¤ifliklikler yafland›. Bu olaylar ve yukar›da bahsedildi¤i gibi, Yu-
nanistan ile Türkiye, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin, Müf-
tülerin bölgelerindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilme-
sini öngören hükümlerinin bundan böyle geçersiz olmas›n›, da-
ha sonra imzalanan Lozan Antlaflmas›nda kabul ettiklerinden,
bu hükümler, on birinci (11.) gerekçede bahsedildi¤i gibi, iptal
edilmifllerdir. Onuncu (10.) gerekçede belirtildi¤i gibi, Lozan Ant-
laflmas› ile Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesi hükümleri iptal
edildiklerinden ve 1975 Anayasas›n›n yürürlü¤e girdi¤i zaman
yürürlükte olmad›klar›ndan, normal yasaya göre üstün tipik bir
güce sahip olmam›fllard›r. Buna göre, Yunanistan’da Müftülerin
seçimi ve atanmas› konular›nda yasada üstü kapal› hükümler
bulunmad›¤›ndan, 1920 say›l› ve 1991 tarihli yasa ile onaylanan
24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde-
leri ile 2345 say›l› ve 1920 tarihli yasan›n yürürlükten kald›r›lma-
s›, Müftülerin, Müslümanlar›n dini liderleri ve seçkin Müslüman
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uyruklar›n›n ifltiraki (bkz. sözü edilen Kanun Hükmünde Karar-
namenin 1. maddesi) ile yap›lmas› yani Müslüman seçmenler
taraf›ndan seçilmemesi, Anayasan›n 28. maddesini ihlâl etme-
mektedir ve bu hükümlere göre Mehmet Emin fiiniko¤lu’nun
Müftü olarak atanmas› yasald›r. Bu sebeplerden, dava dilekçe-
sinde ileri sürülen tek iptal sebebi dokuzuncu (9.) gerekçede
bahsedildi¤i üzere dayanaks›z oldu¤undan,  dava dilekçesinin
tümünün iptali gerekmektedir. 

Bu sebeplerden

Dava dilekçesinin reddedilmesine, 

Yat›r›lan harçlar›n iade edilmemesine, 

Ve davac›n›n, Devlete yüz otuz bin (130.000) drahmi mahke-
me masraf› ödemeye mahkûm edilmesine karar verildi. 

Mahkeme karar için 5 Aral›k 2000 tarihinde topland›. Karar 11
Nisan 2001 tarihinde ilân edildi. ...”

BB..  446666 SSAAYYII vvee 22000033 TTAARR‹‹HHLL‹‹ KKAARRAARRIINN TTÜÜRRKKÇÇEE ÇÇEEVV‹‹RR‹‹SS‹‹

“...........

“Dava konusu: 28.12.2001 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararna-
mesinin iptali (Bkz. Hükümet (Resmi) Gazetesinin 3. nüshas›
2/9.01.2001). 

“ .............

“Duruflmaya, rapor yaz›c› (raportör) yarg›ç A. Goçis’in rapo-
runun okunmas› ile baflland›, davac› avukat›n›n iptal davas› di-
lekçesinde sözünü etti¤i sebepleri ve iptâl davas› dilekçesinin
kabulünü isteyen sözlü savunmas›n›n yan› s›ra, daval› avukat›-
n›n da iptâl davas› dilekçesinin reddini talep eden görüfl ve dü-
flünceleri dinlendi ve yap›lan aleni duruflma neticesinde; 

“GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ

“1. ‹ptal davas› dilekçesinin mevzuata uygun olarak ikame
edilebilmesi için gerekli mahkeme harçlar›n›n yat›r›lm›fl oldu¤u
görüldü;

“2. Davac›lar, iptal davas› dilekçeleriyle Gümülcine Müftüsü
Meço Cemali’nin19 görev süresinin yenilenmesine iliflkin
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28.12.2001 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin iptalini ta-
lep etmektedirler. 

“3. ‘Geçici Baflmüftü ve Ülkedeki Müftüler ve Müslüman Ce-
maatin Mülklerinin Yönetimi’ hakk›nda 2345 say› ve 1920 tarihli
yasan›n 6/7. maddesi hükümlerine göre ‘Müftü olarak atanan ki-
fli, göreve bafllamazdan önce yetkili vali huzurunda, devlet me-
muru yemini eder’; yine ayn› yasan›n 11. maddesine göre de
‘Baflmüftülük ile Müftülükler resmi makam say›l›rlar ve di¤er res-
mi daire ve müesseselerle devletin resmi dili ile yaz›fl›rlar ve ya-
z›flmalar› posta ve telgraf harçlar›ndan muaft›r.’,  ayn› yasan›n 8.
maddesine göre ‘1. Müftüler, tayin edildikleri bölgelerin önemine
göre üç s›n›fa ayr›l›rlar. 2. Devletteki Müftülüklerin s›n›f ve say›-
s› Kraliyet Kararnamesi ile belirlenir’. Bu son hükme göre ç›kar›-
lan 2/17.1.1928 tarihli kararname ile ülkede flu derecelerle on
(10) Müftülük öngörülmektedir: Yanya ve Gümülcine birinci s›-
n›f... Bundan baflka, ‘‹dari Devlet Memurlar›’ hakk›ndaki 1811
say› ve 1951 tarihli yasan›n 203. maddesine istinaden ç›kar›lan
9.12 / 9.1.1953 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile di¤erleri aras›nda
Gümülcine Müftülü¤ü’nün de, 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n
(A’5) ve 17. 01. 1928 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile öngörülen
memur kadrosu belirlenmektedir.  Di¤er taraftan 1920 say›l› ve
1991 tarihli yasa ile onaylanan ‘Müslüman Din Görevlileri’ hak-
k›ndaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi ile 2345
say› ve 1920 tarihli yasa ve ilgili bütün di¤er hükümler iptal edil-
mifltir. Ayn› kararnamenin 1/7. maddesi hükümlerine göre tayin
edilen Müftü ‘göreve bafllamazdan önce yetkili vali huzurunda
devlet memuru yemini eder’, söz konusu yasan›n 4. maddesin-
de ‘atanan Müftü ve Müftü Naipleri, Bakanl›k Müsteflar› derece-
sinden devlet memuru olduklar›ndan, 1505 say› ve 1984 tarihli
yasa ile öngörülen en yüksek derece (1. derece) müsteflar maa-
fl› ald›klar› belirtilmektedir. Görevlerinin icras› s›ras›nda Anaya-
sa ve yasalarca devlet memurlar› için öngörülen tüm yükümlü-
lüklere sahiptirler.  7. madde de ise; ‘Müftülükler devlet mercile-
ri telâkki edilir ve Devletin resmi dilinde yaz›fl›rlar. Müftülerce or-
taya konulan bütün ifllem ve belgeler de resmi dilde tanzim edi-
lir. Posta ve telgraf harçlar›ndan muaft›r.’ denilmektedir.

“4. 239 say› ve 1994 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi
ile de¤ifltirildi¤i flekliyle yürürlükte olan 309 say› ve 1986 say›l›
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Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin 3. maddesinin 1. f›kras›n›n
(b) bendine göre, ‘‹dari, adli, askeri, devlet ve di¤er kamu tüzel
kifli memurlar›n›n atama ve idari durumlar› hakk›ndaki iptal di-
lekçelerini muhakeme etmekle Dan›fltay’›n 3. Dairesi yetkilidir’.
Ayn› kararnamenin 4. maddesine göre ‘Di¤er k›s›mlar›n yetkili
olmad›¤› meselelerin muhakemesi ile 4. k›s›m yetkilidir’. 2721
say› ve 1999 tarihli yasan›n 29. maddesi ile de¤ifltirildi¤i flekilde
yürürlükte olan 702 say› ve 1977 tarihli yasan›n 1. maddesinin
1. ve 2. f›kralar›na göre ‘1. ‹dari, adli, askeri devlet, birinci ve
ikinci derece yerel yönetim ve di¤er kamu tüzel kifli memurlar›-
n›n tayin ve idari durumlar› hakk›ndaki iptal dilekçelerini muha-
keme etmekle ilk derecede ‹dari ‹stinaf Mahkemeleri yetkilidir’.
2. ‘Yarg›ç ve yüksek dereceli memurlar›n tayin ve idari durumla-
r› hakk›ndaki iptal dilekçelerini muhakeme etmekle ilk ve son de-
recede Dan›fltay yetkilidir’. Son olarak, 2026 say› ve 1992 tarih-
li yasan›n 15. maddesinin 5. f›kras› ile 1892 say› ve 1990 tarihli
yasan›n 78. maddesine eklenen 8. f›kra hükümlerinde aç›k bir
flekilde, Genel Müdürlerin yüksek dereceli memur olduklar› be-
lirtilmektedir. Yukar›daki yasa hükümleri ›fl›¤›nda, dava konusu
dilekçenin görüflülmesi Dan›fltay 3. Dairesinin yetkisindedir.
Çünkü iptali istenen ifllem ile Müftü atand›. Müftüler gerek yasa-
da belirlendi¤inden, gerekse görev ve yetkilerine binaen devlet
memurudurlar. Devlet dairesi (Müftülük) amiridirler ve bu neden-
le Genel Müdür rütbesine sahiptirler. Buna göre bu dava yasa-
ya uygun olarak Dan›fltay’›n 3. Dairesine getirilmifltir.

“5. Davac›lar, ∆ΣΙΙ (4213) say› ve 1913 tarihli yasa ile onay-
lanan ve Yunanistan ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u aras›nda Ati-
na’da imzalanan 1/14.11.1913 tarihli antlaflman›n 11. maddesi
hükümleri muvacehesinde ‹slâm dinine mensup kifliler, Gümül-
cine Müftüsü Meço Cemali’nin seçmenleri ve yetki bölgesi dâhi-
linde ikamet etmeleri nedeniyle yasal menfaatlerinin oldu¤unu,
iptalini istedikleri Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin yay›nland›-
¤› s›rada yukar›da sözü edilen Atina Antlaflmas› hükümlerinin
geçerli ve de yürürlükte olmalar› nedeniyle iptal davas› açt›klar›-
n› iddia etmektedirler. 

“6. Yunanistan ile Türkiye aras›nda 20 Haziran 1881 tarihin-
de20 ‘‹stanbul Antlaflmas›’ imzaland› ve 837 say› ve 1882 tarihli
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yasa ile onayland›. Bu antlaflma ile Türk - Yunan s›n›rlar› da be-
lirlendi (Bkz. Yunan Devletinin genifllemesi, Tesalya ve Arta’n›n
Yunanistan’a ilhak›, 1. ve 2. maddeler). Bunun yan› s›ra sözlefl-
me, Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda kalan halk›n korunmas›
hakk›nda hükümler de içermektedir. Antlaflman›n 3. maddesine
göre; ‘Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda ikamet eden ve Yunan
idaresinde kalan halk›n can, mal, onur, din, örf ve adetlerine
(ananelerine) sayg› duyulacak ve bu haklar› ihlâl edilmeyecek,
do¤um nedeniyle Yunan vatandafllar› ile eflit medeni ve siyasi
haklara sahip olacaklard›r’.  Antlaflman›n 8. maddesi gere¤i ise,
‘Yunanistan’a b›rak›lan topraklarda ikamet eden Osmanl›lara di-
ni özgürlük ve dinlerine göre dua etme hakk› tan›nmaktad›r. Var
olan veya oluflacak olan Müslüman cemaatlerin özerkli¤ine, hi-
yerarflik teflkilâtlanmalar›na ve menkul ile gayrimenkul mülkleri-
nin yönetimine kati surette zarar gelmeyecektir. Bu Cemaatlerin
manevi liderleri ile olan iliflkilerine hiçbir engel getirilemeyecek-
tir. Yerel Dini Mahkemeler, gelecekte de dini konularda yarg›la-
ma yetkilerini kullanacaklard›r’. ‹stanbul Antlaflmas› uyar›nca ‘‹s-
lâm Cemaatlerinin Manevi Liderleri Hakk›nda’ 138 say› ve 1882
tarihli yasa ç›kar›ld›. Bu yasa, Yunanistan’daki Müftüler hakk›n-
da ilk uygulamalar› getirdi. Müftüleri ‹slâm Cemaatlerinin mane-
vi liderleri olarak tan›mlad›. Yine bu yasa hükümlerine göre ‘Müf-
tüler, devlet görevlisi olarak, E¤itim ve Din ‹flleri ile Adalet Ba-
kanlar›n›n teklifi üzerine, Kraliyet Kararnamesi ile atan›r ve azil
edilirler, yetkili vali huzurunda devlet memuru yemini ederler.’
Bir Müftünün ölümü veya azli durumunda, ‹slâm Cemaati halefi-
ni gösterme¤e davet edilir (madde 2). 138 say›l› ve 1882 tarihli
yasa, Müftülerin yetkilerini (madde 4), Müftülerin görevlerini ve
icra fleklini, Müslüman cemaatlerin Müftü seçimine ifltirak flekli-
ni incelikli olarak belirlenmesi (madde 5) için Kraliyet Kararna-
mesi ç›kar›lmas›n› da öngörmektedir. Bu ilk düzenleyici çerçeve
Yeniflehir, Farsala, Trikala ve Volos Müftülükleri ile ilgiliydi (1. ve
6. maddeler). Birinci Balkan Savafl›n›n sona ermesiyle, Londra
Antlaflmas› imzaland›. (17/30 May›s 1913, Bkz. 14.11.1913 ta-
rihli Hükümet Gazetesinin 229. Say›s› A’ Fasikül). Bu antlaflma
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ile Osmanl› ‹mparatoru, Arnavutluk d›fl›nda, ‹mparatorlu¤un Ege
Denizi sahilinde bulunan Enez ile Karadeniz sahilinde bulunan
Midye aras›ndaki çizginin bat›s›ndaki Avrupa topraklar›n› mütte-
fik devletlere terk etti (madde 4). ‹kinci Balkan savafl›n›n sona
ermesiyle, bir tarafta Yunanistan, Karada¤, Romanya ve S›rbis-
tan, di¤er tarafta da Bulgaristan aras›nda (28 Temmuz / 10
A¤ustos 1913’te) Bükrefl Antlaflmas› imzaland›. (Bkz.
28.10.1913 tarihli Hükümet Gazetesinin 217. Say›s› A’ Fasikül).
Bükrefl Antlaflmas› ile Bulgaristan’›n Yunanistan (madde 5), S›r-
bistan (madde 3) ve Romanya (madde 2) ile s›n›rlar› belirlendi.
Neticede, Selanik, Halkidiki, Kavala liman› ve iç kesimleri, Gü-
ney Epir ve Yanya Yunanistan’›n eline geçti. Londra ve Bükrefl
Antlaflmalar›nda mutab›k kal›nan hususlar›n icras› için Türkiye
ile Yunanistan aras›nda 1/14 Kas›m 1913 Atina Bar›fl Antlaflma-
s› imzaland› ve 4213 say›l› 14 Kas›m 1913 tarihli yasa ile de
onayland› (14.11.1913 tarihli Hükümet Gazetesinin 229. Say›s›
A’ Fasikül). Bu antlaflman›n 11. maddesi flu konular› düzenle-
mektedir: ‘Yunanistan’a b›rak›lan ve Yunanistan idaresinde ka-
lacak olan bölgelerde yaflayan halk›n can, mal, onur, din, örf ve
adetlerine sayg› duyulacakt›r. Do¤umdan Yunan vatandafl›
olanlarla eflit medeni ve siyasi haklara sahip olacaklard›r. Din
hürriyeti ve dinin gereksinimlerini icra etme hakk› teminat alt›na
al›nacakt›r. Müslümanlar›n aleni ibadetlerinde, Osmanl› ‹mpara-
toru Sultanlar›n adlar›n›n Halife olarak an›lmas›na devam edile-
cektir. Var olan veya daha sonra oluflacak olan ‹slâm Cemaat-
lerinin özerkli¤i ve hiyerarflik teflkilâtlanmas›na ve bu cemaatle-
re ait menkul ve gayrimenkul mülklerin yönetimine dokunulma-
yacakt›r. Ayni zamanda ‹slâm Cemaatlerinin ve Müslümanlar›n
manevi liderleri ile olan iliflkilerine hiç bir engel getirilmeyecektir.
Müslümanlar›n manevi liderleri ‹stanbul’daki fieyhülislâml›¤a
ba¤l› olacak ve Baflmüftü’nün görevlerini icra etmesi için fieyhü-
lislâml›k makam›n›n manevi onay› gerekecektir. Her Müftü ken-
di bölgesindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilecektir.
Baflmüftü, bütün ülkedeki Müftüler toplant›s›n›n gösterece¤i 3
aday aras›ndan, Yunan Kral› taraf›ndan seçilecektir. Yunan Hü-
kümeti, ‹stanbul’daki Yunan elçisi vas›tas› ile Baflmüftü seçimini
fieyhülislâml›k makam›na bildirecek ve fieyhülislâml›k da seçi-
len Baflmüftü’ye ‘Mansur’ ve ‘Mürsalen’ gönderip görevlerini ic-
ra etme ve Yunanistan’daki di¤er Müftülere fetva ç›karma yetki-
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si vermesine izin verecektir. Müftüler, dini görevleri ve vak›f
mülklerinin yönetimini kontrol yetkilerinden baflka, Müslümanlar
aras›nda evlilik, boflanma, nafaka, velâyet, ‹slâm-i vasiyetname-
ler ve vak›f yöneticileri tayin etme konular›nda da yetkilidirler.
Müftülerce ç›kar›lacak kararlar, yetkili Yunan makamlar›nca icra
edilecektir. Miras konular› ile ilgili olarak Müslümanlar, önceden
anlaflarak, hakem olarak Müftülü¤e baflvurabilirler. Bu flekilde
ç›kacak olan hakem kararlar› aleyhine Müslümanlar, öngörülen
kanun yollar›na müracaat ederek, itiraz edebilecekler.’ Bu ant-
laflmaya eklenen 3 Nolu Protokolde, di¤er hususlar yan›nda
flunlardan da bahsedilmektedir; ‘Baflmüftü ve Müftüler... di¤er
Yunan Devlet görevlileri ile eflit hak ve sorumluluklara sahiptir-
ler’. Müftüler sadece Yunan Krall›¤› Anayasas›n›n 88. maddesi-
ne göre azil edilebilirler (yarg›çlar›n azil fleklinden söz eden
1911 Anayasas›n›n 88. maddesi kastedilmektedir) ve ‘‹slâm Ce-
maatlerinin tüzel kiflili¤e sahip olduklar› kabul edilmektedir’. Sevr
Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan az bir zaman önce (Hükümet
Gazetesinin 03.07.1920 tarihli 148. Say› A’ Fasikül) “Ülkedeki
Müslümanlar›n Geçici Baflmüftü’sü ve Müftüleri ve ‹slâm Cema-
atlerinin Mülklerinin Yönetimi” hakk›nda 2345 say› ve 1920 tarih-
li yasa yay›nland›. Bu yasa, Müslümanlar›n Devlet indindeki en
yüksek dini mercii olarak Baflmüftüyü öngörmektedir. Baflmüftü,
ülkedeki Müftüleri denetler (1. ve 2. maddeler). Ayn› kanunun 3.
maddesi Baflmüftü’nün seçim ve atanmas›n› düzenler. 6. mad-
de ise Müftü seçimleri hakk›nda flu hükümleri içerir; ‘Ülkedeki
Müftülük makamlar›ndan birinin boflalmas›ndan itibaren, bir ay
içinde, yetkili Genel Vali veya Genel Valili¤in bulunmad›¤› bölge-
lerde, yetkili vali, Müftü seçimini ilân eder. Seçim hakk›ndaki ifl-
lem cami ve Müslümanlar›n yaflad›¤› bölgelerdeki belediye ve
nahiye binalar›na as›l›r ve en az bir yerli bir de Atina Gazetesin-
de ilân edilir. Bu ifllemle seçim günü ve seçim sand›klar› da be-
lirlenir. Adaylar, gazetedeki son ilân tarihinden itibaren on befl
(15) gün içinde, diplomalar› ve savc›l›klardan alacaklar› adli sicil
kay›tlar› ile Genel Valilik veya valili¤e adayl›klar›n› bildirirler. Ge-
nel Vali veya vali, dilekçelerin sunulmalar›ndan itibaren on (10)
gün içinde, kendi mütalâalar›n› da ekleyerek Kilise ‹flleri Bakan-
l›¤›na baflvurular› sunar. Bakan, onaylamad›klar›n› silip, dilekçe-
leri on (10) gün içinde Baflmüftülü¤e gönderir. Baflmüftü, dilek-
çede sunulan adaylar›n yeteneklerinin tam olup, olmad›¤›n› kon-
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trol edip yetenekleri olan ve Bakan taraf›ndan silinmemifl aday-
lar›n listesini, on (10) gün içinde Valiliklere gönderir. Müftü seçi-
mi yap›lan bölgedeki genel seçim listelerinde seçmen olarak ka-
y›tl› bulunan bütün Müslümanlar›n seçme hakk› vard›r. Seçim,
belirlenmifl seçim sand›klar›nda, oy pusulas› kullan›larak ve giz-
li olarak yap›l›r. K›smi ço¤unluk elde eden aday, seçimi kazan›r.
Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimi kazanan aday› Müftü olarak
ilân eder. On befl (15) gün içinde, her seçmen seçime itiraz ede-
bilir. Seçim onaylan›nca belgeler Asliye Hukuk Mahkemesi Bafl-
kan›nca Kilise (Diyanet) ‹flleri Bakanl›¤›na gönderilir ve Müftü-
nün atanmas› hakk›nda Kraliyet Kararnamesi yay›nlan›r. Bu du-
rum Baflmüftü’ye tebli¤ edilir. Baflmüftü de atama ifllemini ata-
nan Müftüye tebli¤ eder. Müftü olarak atanan, göreve bafllamaz-
dan önce vali huzurunda devlet memurlar› yemini eder. 2345 sa-
y› ve 1920 tarihli yasa, Baflmüftü ve Müftülerin seçimi d›fl›nda,
Müftülerin yetkilerini de (10. madde) düzenlemektedir. 2345 sa-
y› ve 1920 tarihli yasan›n yürürlü¤e girmesi ile bu yasan›n 15.
maddesi gere¤i 138 say› ve 1882 tarihli yasa yürürlükten kald›-
r›ld›. 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n 1. maddesi hükümlerin-
den ve bu yasan›n bafll›¤›ndan, kanun koyucunun hiç olmazsa
Baflmüftü atanmas›na geçici bir nitelik vermek istedi¤i anlafl›l-
maktad›r. Çünkü Sevr Antlaflmas›n›n imzalanmas› ve ülkedeki
‹slâm Cemaatlerinin teflkilât ve yönetimi hakk›nda özel kanun ç›-
kar›lmas› beklenmekteydi. Böyle bir özel yasa ç›kar›lmad›. 2345
say› ve 1920 tarihli yasa, kesin olarak, 1920 say› ve 1991 tarih-
li yasan›n 9. maddesi ile iptal edildi. Birinci Dünya Savafl›n›n so-
na ermesi ile, 10 A¤ustos 1920’de, bir tarafta Büyük Britanya,
Fransa, ‹talya ve Japonya (‹ttifak Kuvvetleri), di¤er tarafta da
Yunanistan aras›nda ‘Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Korunmas›na
Dair’ bir antlaflma imzaland›. Antlaflman›n ilk k›sm›nda bahsedil-
di¤i üzere, taraflar ‘1 Ocak 1913 tarihinden itibaren genifl toprak-
lar elde eden Yunanistan Krall›¤›n›n, topraklar›nda yaflayan nü-
fuslara, milli köken, dil, din fark› gözetmeksizin eflit haklar tan›-
d›¤› dikkate al›narak, bu haklar›n varl›¤›n› ve bunlar›n Krall›¤a
eklenecek olan ülkeler nüfuslar›na da geniflletmek ve kendileri-
ne özgürlük ve adalet ilkeleri ile yönetileceklerini taahhüt edilme-
si hakk›nda Yunanistan’›n, baz› kuvvetlere karfl› üstlendi¤i zo-
runluluklardan ar›nmas› ve bu zorunluluklar› Milletler Cemiyeti-
ne karfl› üstlenmesi’ gerekti¤inden söz edilmektedir. Böylece,
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Sevr Antlaflmas› ile Fransa ve Büyük Britanya ‘Yunanistan’›n di-
ni özgürlükler konusundaki taahhüdünü Milletler Cemiyetine kar-
fl› üstlenmesini kabul ediyor’ ve 3 fiubat 1830 tarihinde gerçek-
leflen Londra toplant›s›n›n 3 Nolu Protokolünde, dini özgürlükle-
rin korunmas› konusunda, kendilerine karfl› üstlenilen taahhüt-
lerden feragat etmifl oldular. Antlaflman›n 1. (kapsad›¤› hüküm-
lerin üstün tipik güce sahip olmas›), 2. (köken, milliyet, dil, ›rk ve-
ya din fark› gözetmeksizin Yunanistan nüfusunun can ve özgür-
lüklerinin korunmas›), 7. ve 8. (kanun önünde eflitlik, dillerini öz-
gürce kullanma, dini, yard›mlaflma veya e¤itim vak›flar› kurma
haklar›), 9. (kamu e¤itiminde az›nl›k dillerinin ö¤retimi), 14. (Yu-
nanistan, Müslümanlarla ilgili olarak, ailevi ve flahsi durumlar›
hakk›nda, Müslüman örf ve adetlerine uygun olarak gerekli ted-
birleri almay› kabul eder. Yunanistan cami, mezarl›k ve di¤er di-
ni Müslüman kurumlar›n›n korunmas›n› taahhüt eder’) maddele-
ri çok önemlidir. Antlaflman›n 16. maddesine göre ‘milli, dini ve-
ya dil az›nl›klar› ile ilgili hükümler Milletler Cemiyeti taahhüdü al-
t›nda bulunan uluslararas› menfaat sa¤layan zorunluluklard›r’.
Sevr Antlaflmas›, Lozan Antlaflmas› ile birlikte 25/25 A¤ustos
1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname (25.8.1923 tarihli Hü-
kümet Gazetesinin 238. Say›s› A’ Fasikül) ve ayr›ca 29.9.1923
tarihli Kanun Hükmünde Kararname (30.10.1923 tarihli Hükü-
met Gazetesinin 311. Say›s› A’ Fasikül) ile onayland›. Bu arada,
10 A¤ustos 1920 tarihinde ‹ttifak Kuvvetleri ile Yunanistan ara-
s›nda Trakya Antlaflmas› imzaland›. Bu Antlaflman›n 1. madde-
sine göre ‘‹ttifak Kuvvetleri, 27 Kas›m 1919 tarihinde Bulgar Mo-
narflisine ait olan Trakya topraklar› hakk›nda Neilly Sur Seine’de
Bulgaristan ile imzalad›klar› Bar›fl Antlaflmas›n›n 48. maddesine
göre sahibi olduklar› bütün haklar› Yunanistan’a devrettiler.
Trakya Antlaflmas› 29.9.1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararna-
me (15.11.1923 tarihli Hükümet Gazetesinin 330. Say›s› A’ Fa-
sikül) ile onayland›. Fakat Bat› Trakya’n›n Yunanistan’a kesin
olarak verilmesi, 1923 y›l›nda savafl halinin sona ermesiyle ger-
çekleflti. Daha sonra, 24 Temmuz 1923 tarihinde, Lozan’da bir
tarafta Büyük Britanya, Fransa, ‹talya, Japonya, Yunanistan,
Romanya ve S›rp, H›rvat ve Sloven Krall›¤›, di¤er tarafta da Tür-
kiye olmak üzere Bar›fl Antlaflmas› imzaland›. (Bu Antlaflma
23.8.1923 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile onayland›
[25.8.1923 tarihli Hükümet Gazetesinin 238. Say›s› A’ Fasikül]).
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Lozan Antlaflmas›n›n 2 – 22. maddeleri toprak meselelerini dü-
zenlemekte olup, 37 – 45. maddeleri ise az›nl›klar›n korumas›
konular›n› düzenlemektedir. Bu hükümler özellikle flu konular›
kapsamaktad›r: ‘Türkiye 38 – 44. maddelerdeki hükümleri temel
kanun olarak kabul etmeyi ve hiç bir kanun, yönetmelik veya
resmi ifllemin bu hükümlere z›t olmayaca¤›n› ve hiç bir kanun,
yönetmelik veya resmi ifllemin bu hükümlerden üstün olamaya-
ca¤› zorunlulu¤unu üstlenir’ (madde 37). ‘Türk Hükümeti, do-
¤um, milliyet, dil, ›rk veya din fark› gözetmeksizin Türkiye’nin bü-
tün vatandafllar›n›n can ve özgürlüklerini koruma zorunlulu¤unu
kabul eder. Bütün Türk vatandafllar›, alenen veya özel hayatla-
r›nda, uygulanmas› kamu düzeni veya kamu ahlâk›na ayk›r› ol-
mayan diledikleri inanç, din veya mezheplere sahip olabilirler.
Türk Hükümeti taraf›ndan Milli Savunma veya kamu düzenini
koruma sebepleri ile al›nacak ve bütün Türk vatandafllar› için
geçerli olacak, bütün bölge veya bir k›s›m bölgelerin yasaklan-
mas› hakk› mahfuz tutulmak üzere, gayri Müslim az›nl›klar ser-
best dolafl›m ve göç hakk›ndan yararlanacaklard›r’ (Madde 38).
‘Gayri Müslim az›nl›klara mensup Türk vatandafllar›, Müslüman-
larla eflit medeni ve siyasi haklara sahip olacaklard›r. Bütün Türk
vatandafllar›, din fark› gözetilmeksizin, kanun huzurunda eflit
olacaklard›r. Din, mezhep veya inanç fark› hiç bir Türk vatanda-
fl›n›n medeni ve siyasi haklar›n›n istifadesinde ve özel olarak
devlet makam ve mevkilerine kabul edilme ve flereflendirilmesi-
ne veya çeflitli meslek veya sanayicilik icra etmesine engel tefl-
kil edemez. Bütün Türk vatandafllar›n›n, özel veya ticari iliflkile-
rinde, dini konularda, bas›nda, her çeflit yay›nc›l›kta veya aleni
toplant›larda diledi¤i dili kullanmas›na hiç bir k›s›tlama getirile-
mez. Resmi dilin varl›¤›na ra¤men, Türkçe d›fl›nda dil konuflan
Türk vatandafllar›n›n, mahkemelerde, sözlü olarak, kendi dilleri-
ni kullanmalar›na gereken kolayl›klar sa¤lanacakt›r’ (Madde 39).
‘Gayri Müslim az›nl›klara mensup Türk vatandafllar›,  hukuken
ve esasen di¤er Türk vatandafllar› ile ayn› koruma ve taahhüt-
lerden yararlanacaklar ve özel olarak masraflar›n› kendileri kar-
fl›lamak üzere her türlü yard›mlaflma, dini, sosyal kurumlar,
okullar ve baflka e¤itim kurumlar› kurma, yönetme ve kontrol et-
me ve bunlarda kendi dillerini kullanma ve dinlerini icra etme
hakk›na sahip olacaklard›r’ (madde 40). ‘Türk Hükümeti, ciddi
oranda gayri Müslim vatandafllar›n yaflad›¤› flehir ve bölgelerde,
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kamu e¤itimiyle ilgili olarak, ilkokullarda, bu Türk vatandafllar›
çocuklar›n›n kendi dillerinde e¤itim almalar› için gereken kolay-
l›klar› sa¤layacakt›r. Bu hüküm, Türk Hükümetinin bu okullarda
Türkçe ö¤renimini mecbur etmesini engellemez. Ciddi oranda
gayri Müslim Türk vatandafllar›n›n yaflad›¤› flehir ve bölgelerde,
bu az›nl›klara devlet, Belediye ve di¤er bütçelerden e¤itim, din
veya hay›r iflleri için tahsis edilen paralardan adil pay verilmesi
konusunda taahhüt alt›na girer...’ (madde 41). ‘Türk Hükümeti,
gayri Müslim az›nl›klar›n ailevi ve kiflisel durumlar›n›n, bu az›n-
l›klar›n örf ve adetlerine göre düzenlenmesi için gerekli tedbirle-
ri almay› kabul eder... Türk Hükümeti, ad› geçen az›nl›klar›n ki-
lise, havra, mezarl›k ve di¤er dini kurulufllar›n› korumak zorun-
dad›r. Ayn› az›nl›klar›n, hâlen Türkiye’de bulunan hay›r ve dini
kurulufllar›na bütün kolayl›klar gösterilecek, izin verilecek ve
Türk Hükümeti, ayn› az›nl›klar›n yeni kurulacak hay›r ve dini ku-
rulufllar›na, ayn› cinsten olan di¤er özel kurulufllara sa¤lanm›fl
olan gerekli kolayl›klar›n gösterilmesine itiraz etmeyecektir’
(madde 42). ‘Gayri Müslim az›nl›klara mensup olan Türk vatan-
dafllar›, inanç, din ve adetlerine ayk›r› ifller yapmak mecburiye-
tinde olmayacaklar, ne de haftal›k istirahat gününde mahkeme
huzuruna ç›kmay› veya baflka yasal ifllem yapmay› reddetmele-
ri halinde herhangi bir ma¤duriyete maruz kalacaklard›r. Bu hü-
küm, gayri Müslim az›nl›klara mensup Türk vatandafllar›n›, ka-
mu düzenini sa¤lamak için bütün Türk vatandafllar›na yüklenen
yükümlülüklerden kurtarmaz’ (madde 43). ‘Türkiye, bu bölümün
daha önceki maddelerinde gayri Müslim az›nl›klar için sözü edi-
len hükümlerin, uluslararas› menfaat yaratmakta olup, Milletler
Cemiyetinin taahhüdünde oldu¤unu kabul eder. Bu hükümler,
Milletler Cemiyeti Meclisinin ço¤unlu¤unun r›zas› olmad›kça de-
¤ifltirilemez....’ (madde 44). ‘Bu bölüm hükümleri ile Türkiye’de-
ki gayri Müslim az›nl›klara tan›nan haklar, Yunanistan taraf›ndan
kendi topraklar›nda bulunan Müslüman az›nl›klar için de kabul
edilir’ (madde 45). 23/25 A¤ustos 1923 tarihli Kanun Hükmünde
Kararname ile 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanm›fl olan Türk ve
Yunan nüfuslar›n›n mübadelesi Sözleflmesi onayland›. Bu Söz-
leflmeye göre, ‘Türk topraklar›nda yerleflik Yunan Ortodoks dini-
ne mensup Türk vatandafllar› ile Yunan topraklar›nda yerleflik
Müslüman dinine mensup Türk vatandafllar› 1 May›s 1923’ten
itibaren zorunlu mübadeleye tabi tutulacaklar’ (madde 1). Fakat

TURGAY CİN



TURGAY CİN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 193

a) ‹stanbul’da ikamet eden Yunanl›lar ile b) Bat› Trakya’da ikâ-
met eden Müslümanlar bu mübadeleye dâhil de¤ildir.

“7. Osmanl› Devletinin teflkilâtlanmas›nda ‘millet sistemi’
önemli rol oynad›. Millet, Osmanl› Devletinin imtiyaz ve muafi-
yetler ve yavafl yavafl k›smi özerklik verdi¤i milli ve dini topluluk-
lara denirdi. Milletlerin rolü, Türk tarihinde ‘Tanzimat’ olarak ad-
land›r›lan 1839 – 1876 devresinde daha da güçlendi. Tanzimat
devri reformlar› çerçevesinde Hatt-› Hümayun yay›nland› ve
böylece, tipik olarak da, gayri Müslim toplumlar içinde reformlar
bafllat›ld›. Her dini toplumda, din adamlar› ve halk temsilcilerinin
kat›lmas› ile gerçekleflen toplant›lar teflkilât tasar›lar› haz›rlad›-
lar ve bunlar Bab-› Ali taraf›ndan onaylan›p, kanun haline getiril-
diler. ‹slâm devleti içinde, Ortodoks Cemaati bu yönetmeliklerle
yönetildi. Yunanistan ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u aras›nda Atina
Antlaflmas› imzalan›rken (1913 y›l›), Osmanl› Devleti’nin teflkilâ-
t› ‘millet sistemine’ dayanmaya devam etmekteydi. Bu antlaflma-
n›n 11. maddesi hükümlerinde bahsedilen, Yunanistan’daki
Müslüman Cemaatlerinin özerkli¤i ve dini lider olarak Müftülerin
bölgelerindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilmesi, bu
sistem esaslar›na dayanmaktad›r. Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan (Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 308/1 say› ve 2
Kas›m 1922 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamesi),  ‘‹ttifak Kuv-
vetleri’ ve Türkiye (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti temsil-
cileri ile temsil edildi) aras›nda Lozan antlaflmas›n›n imzalanma-
s›ndan (24.7.1923) önce, millet sistemi yeni Milli Türk Devletinin
yap› ve ideolojisi ile ters düfltü.

“8. 1920 say› ve 1991 tarihli yasan›n tek maddesi ile ‘Müslü-
man Din Görevlileri’ hakk›ndaki 24.12.1990 tarihli Kanun Hük-
münde Kararname onayland›. (04.02.1991 tarihli Hükümet Ga-
zetesinin 11. Say›s› A’ Fasikül). Bu Kararnamenin 1. maddesi flu
konular› düzenlemektedir: ‘1. Müftülük makam›n›n boflalmas›n-
dan itibaren üç ay içinde, Bölge Valisi bir ifllemle adaylar› dilek-
çe sunmaya davet eder. Valinin bu ifllemi il merkezinde ç›kan en
az bir gazetede, e¤er böyle bir gazete yoksa Atina gazetelerin-
den birinde ilân edilir ve valilik binas› ile ildeki camiler ve Müslü-
manlar›n ikâmet etti¤i belediye ve nahiye binalar›na as›l›r. 2.
Müftülük makam›na, Devlet Memurlar› Kanununun (611 say› ve
1977 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi)  21 – 23. maddele-
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rinde sözü edilen atama engeli olmayan, yurt içinde veya d›fl›n-
da ‹lâhiyat Fakültesi mezunlar›, icazetname sahipleri veya en az
on y›l imaml›k yapm›fl olup, dini bilgi ve tecrübesi ile ahlâk yö-
nünden toplum içinde sivrilmifl, Yunan uyruklu Müslümanlar se-
çilebilir. 3. Adaylar, il binas›na ilân›n as›lmas›ndan itibaren iki ay
içinde, 1. maddede sözü edilen dilekçelerini Bölge Valisine su-
narlar. Yabanc› Devletlerden al›nan diplomalar D›fliflleri Bakan-
l›¤›nca yap›lacak tercümeleri ile birlikte, imaml›k yapt›¤›na dair
vazifesini gösteren belge, sab›ka kay›t sureti, as›ll›l›k21 belgesi
ve devlet memuriyetine atanmak için gerekli her çeflit belge ve
adaylar›n yeteneklerini göstermeye yarayan her türlü doküman,
dilekçeye eklenir. 4. Bir önceki f›krada bahsedilen sürenin sona
ermesinden itibaren on (10) gün içinde, vali, dilekçe ve evrakla-
r›, aday listesi ile birlikte Bölge Genel Sekreterine sunar. 5. Böl-
ge Genel Sekreteri, bu dokümanlar› almas›ndan itibaren bir ay
içinde, yetkili valinin baflkanl›¤›nda, Genel Sekreterlik Bölgesin-
deki Yunanl› Müslüman din görevlileri ile seçkin Yunanl› Müslü-
manlardan oluflan on bir (11) kiflilik bir komisyon oluflturur. Top-
lant› tarih ve yerini belirler. Ard›ndan da üyelere bu ifllemi tebli¤
eder. Kâtiplik görevi, valinin atayaca¤› bir il memuru taraf›ndan
icra edilir. Komisyon, belirlenen gün ve saatte belirlenen yerde
toplan›r. Her üye, adaylar›n yetenekleri ve görevi baflar›yla ya-
p›p, yamayaca¤› konusundaki görüfllerini tutanaklara yazar. Ko-
misyon, ço¤unlu¤a bak›lmadan, toplant›ya gelen üyelerle yasal
olarak toplan›r. Hiçbir üye gelmez ise,  Komisyon Baflkan› olan
vali, kâtip ile birlikte, bir rapor düzenler ve adaylar›n yetenekleri
hakk›ndaki görüflleri ile di¤er üyelerin toplant›ya gelmediklerini
belirtir. 6. Bölge Genel Sekreteri, Komisyon tutana¤› veya vali
raporunu ve seçime yarayacak di¤er dokümanlarla birlikte, Milli
E¤itim ve Din ‹flleri Bakan›na sunar. Tercih için, adaylar›n ahlâk-
lar›, dini bilgileri ve genel olarak dini etkinlikleri esas al›n›r. 7.
Müftü, on (10) y›ll›k bir süre için, Milli E¤itim ve Din iflleri Baka-
n›n›n teklifi üzerine ç›kar›lan Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi ile
atan›r. Bu sürenin yenilenmesi mümkündür. Müftü olarak atanan
kifli, göreve bafllamazdan önce, yetkili vali huzurunda devlet
memurlar› yemini eder...’. Ayn› Kanun Hükmünde Kararnamenin
5. maddesi flu konular› düzenlemektedir: ‘1. Müftü, bölgesinde,
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bu Kanun Hükmünde Kararnamede bahsedilen yetkilerle Kutsal
‹slâm Kanunundan kaynaklanan dini görevleri icra eder. Müslü-
man din görevlilerini tayin eder, denetler ve azleder, Müslüman-
lar aras›nda dini nikâhlar k›yar veya onaylar ve Kutsal ‹slâm Ka-
nunu ile ilgili konularda görüfl bildirir. 2. Müftü, bölgesinde, Yu-
nan uyruklu Müslümanlar aras›nda kutsal ‹slâm Kanununun ge-
çerli oldu¤u evlilik, boflanma, nafaka, velâyet, vesayet ve ‹slâm
vasiyetnameleri ile miras konular›nda yetkilidir. 3. Nizal› kazalar-
da Müftülerin ç›kard›¤› kararlar bölgesindeki Tek Hâkimli Asliye
Hukuk Mahkemesince onaylanmad›kça, icra edilemez. Mahke-
me, karar›n Müftünün yetki çerçevesinde ç›kar›ld›¤›n› ve uygula-
nan hükümlerin anayasaya uygunlu¤unu kontrol eder. Tek Hâ-
kimli Asliye Hukuk Mahkemesi karar› aleyhine Çok Hâkimli Asli-
ye Hukuk Mahkemesi indinde itiraz edilebilir. Çok Hâkimli Asliye
Hukuk Mahkemesi karar› aleyhine kanun yollar›ndan herhangi
birine müracaat etme imkân› yoktur. Yukar›da sözü edilen Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesi 2345 say› ve 1920 ta-
rihli kanun ve bu konularla ilgili bütün kanun hükümlerini iptal et-
ti. Yukar›da sözü edilen ve 1920 say› ve 1991 tarihli kanun ile
onaylanan 24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin
1. maddesi hükümleri ve bunlarda öngörülen düzenlemeler uya-
r›nca 20.8.1991 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi ç›kar›ld›.
(20.08.1991 tarihli Hükümet Gazetesinin 143. Say›s› 3. Fasikül)
Bu kararname ile Meço Cemali Gümülcine Müftüsü olarak atan-
d›. ‹ptal dilekçesinde ileri sürülen tek sebep Türkiye ile Yunanis-
tan aras›nda 1 Kas›m 1913 tarihinde Atina’da imzalan›p, 4213
say› ve 14 Kas›m 1913 tarihli yasayla onaylanm›fl olan Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesi hükümleri, onaylanmas›ndan iti-
baren, Anayasan›n 28. maddesi gere¤i yüksek tipik güce sahip
oldu¤u ve bunlar› iptal eden veya z›t düzenlemeler getiren bir
kanun gücü yoktur. Bu nedenle söz konusu yasalara dayanarak
yap›lan ifllemler de geçersizdir. Dilekçe sahibi, bu hususlar ›fl›-
¤›nda, yukar›da sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin,
Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinde düzenlenen ‘her Müftü
kendi bölgesindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilir’ hük-
münü iptal eden ve halk ifltiraki olmayan de¤iflik atama yöntemi
getiren k›sm›n›n, kanun üstü güce sahip Atina Antlaflmas›n›n
11. maddesi ile Anayasan›n 28. maddesine ayk›r› ve yukar›da
bahsedilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile ön-
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görülen düzenleme gere¤i ç›kar›lan Gümülcine22 Müftüsünün
atanmas› hakk›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesinin iptali
gerekti¤ini iddia etmektedir.

“9. Anayasan›n 28/1. maddesi flunlar› öngörmektedir;  ‘Ulus-
lararas› hukukun kabul etti¤i normlar ile kanun ile onaylanan
uluslararas› antlaflmalar, Yunan iç hukukunun ayr›lmaz birer
parças›d›r. Aksi hüküm ihtiva eden her türlü yasadan üstündür.
Yabanc›larla ilgili uluslararas› antlaflmalarda mütekabiliyet esas-
t›r’. Bu hüküm, daha önceden imzalanm›fl ve 1975 Anayasas›-
n›n yürürlü¤e girdi¤i zaman geçerli olan bütün uluslararas› ant-
laflmalar için de geçerlidir. (Bkz. Dan›fltay 4555/1996,
1975/1991). 

“10. Uluslararas› hukukun genel prensiplerinden olan, ulusla-
raras› iliflkilerde “pacta sunt servanda (anlafl›lan konulara sad›k
kal›nmal›d›r)” kural› geçerlidir. Uluslararas› hukukun temel ka-
idesi, devletin tek tarafl› olarak uluslararas› antlaflmalardan kay-
naklanan sorumluluklar›ndan kaç›namaz. Kaç›nabilmesi için,
özellikle iki tarafl› sözleflmelerde, taraflar›n anlaflmas› gereklidir.
Tek tarafl› bir ifllem hüküm ifade etmez. Ancak antlaflma, ayn›
konudaki daha sonraki antlaflman›n içeri¤inden de anlafl›labilir.
Bu durumda, daha sonraki antlaflma hükümleri bir önceki ile uy-
mayabilir veya akit taraflar›n, bundan sonraki mecburiyetlerinin
daha sonra yap›lan antlaflma koflullar›na göre geçerli olmas›n›
istedikleri aç›kça belli olmakta ise, eski antlaflma geçersizdir.
Aksi takdirde, yeni antlaflma hükümlerinin z›t olmad›¤› eski ant-
laflma hükümleri de geçerlidir. 23.5.1969 tarihli Viyana Antlafl-
malar Hukuku Sözleflmesinin 59 ve 30. maddeleri. (402 say› ve
1974 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile onayland› ve Hü-
kümet Gazetesinin 141. Say›l› A’ Fasikülünde yay›nland›). Bu
Sözleflmenin 4. maddesine göre, yürürlü¤e girmesinden önce
yap›lan sözleflmeler için geçerli de¤ildir, fakat daha önceden ge-
çerli olan teamül hukukunun genel ilkelerini yasallaflt›rd›. 

“11. Yunanistan ile Türkiye Lozan Antlaflmas›n›n 45. madde-
si gere¤i, ülkelerinde ikamet eden bütün uyruklara, do¤um, mil-
liyet, dil, ›rk veya din fark› gözetmeksizin, can ve özgürlüklerini
koruma teminat› verdiler, kamu düzeni veya ahlâk›na ayk›r› düfl-
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memek koflulu ile alenen veya özel hayatlar›nda, diledikleri
inanç, din veya mezhebe mensup olma (madde 38) ve din fark›
gözetmeden yasalar önünde eflitlik hakk› tan›nd›. (39, 40. ve 43.
maddeler). Antlaflman›n az›nl›klar›n korunmas› hakk›ndaki mad-
deleri (bkz. 37 – 45. maddeler) art›k eflit muameleye ve az›nl›k
mensuplar›n›n, flahsi ve siyasi haklar›n›n icras›nda, Yunanistan
ile Türkiye’nin di¤er vatandafllar›yla özdeflleflmelerine dayan-
maktad›r. Buna ra¤men, uygulamada da eflit muamelenin ger-
çekleflmesi için, baz› hükümler, taraflara az›nl›klar›n özel mu-
ameleye tabi tutulma mecburiyeti yaratmaktad›r (mahkemeler
huzurunda Türkçe veya Yunanca dillerinin kullan›lmas›, ciddi
oranda Ortodoks veya gayri Müslim nüfusun oturdu¤u flehir ve
bölgelerin ilkokullar›nda Türkçe veya Yunanca ö¤retilmesi ve ki-
flisel ve ailevi durumlar›n›n düzenlenmesi için tedbirler al›nmas›.
(Bkz. Lozan Antlaflmas›n›n 39., 41. ve 42. maddeleri). Lozan
Antlaflmas› Müslümanlar›n din liderlerinden söz etmemekte ve
herhangi bir hüküm de içermemektedir. Böyle bir düzenlemenin
eksikli¤i tesadüf de¤ildir. Fakat akit taraflar›n istekleri do¤rultu-
sundad›r. Müslümanlar›n dini liderlerinin seçimine Atina Antlafl-
mas› ile getirilen düzenlemenin kald›r›lmas› hakk›ndaki istekleri-
ni belirtmektedir. Gerçekten, Lozan Antlaflmas›n›n yukar›da
bahsedilen hükümlerinden (37 – 45. maddeler), Yunanistan ile
Türkiye’nin bundan böyle Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin
geçerli olmamas›n› istedikleri anlafl›lmaktad›r. Çünkü Atina Ant-
laflmas›n›n 11. maddesi ile teminat alt›na al›nan ‹slâm Cemaat-
lerinin özerkli¤idir. Bu özerkli¤in en özel flekli de, manevi liderle-
rinin bu cemaatlerin üyeleri taraf›ndan seçilmesidir. Bu konu Lo-
zan Antlaflmas› ile getirilen düzenlemelere uymamaktad›r. Çün-
kü daha önce de bahsedildi¤i gibi, Lozan Antlaflmas›, medeni ve
siyasi haklar konusunda, az›nl›klar›n korunmas›n› eflit muamele
ve az›nl›k bireylerinin, taraflar›n (Yunanistan ile Türkiye) di¤er
vatandafllar› ile tam özdefllefltirme esas›na dayand›rmaktad›r.
Özel olarak, Müftülerin seçimini bölgelerinde ikamet eden Müs-
lümanlar taraf›ndan gerçekleflmesini öngören Atina Antlaflmas›,
taraflar›n bütün vatandafllar›n›n eflit muamele görme ilkesine ay-
k›r›d›r. Çünkü Yunanistan vatandafl› Ortodoks H›ristiyanlar›n di-
ni liderleri (Baflpiskopos ve piskoposlar›), Yunanistan’da, kanun
gere¤i, halk ifltiraki olmadan kilise organlar› taraf›ndan seçilmek-
teydi ve seçilmektedir. (Bkz. ∑ (100) say› ve 1852 tarihli yasas›,
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Hükümet Gazetesinin 25. Say›s› A’ Fasikülü, 1923 y›l› Teflkilât
Kanununun 24. maddesi, Hükümet Gazetesinin 287. Say›s› A’
Fasikülü, 5187 say› ve 1931 tarihli yasan›n 10. maddesi, Hükü-
met Gazetesinin 224. Say›s› A’ Fasikülü, 5438 say› ve 1932 ta-
rihli yasan›n 10. ve 12. maddeleri, Hükümet Gazetesinin 110.
Say›s› A’ Fasikülü, 1493 say› ve 1938 tarihli yasan›n 2 - 11.
maddeleri, Hükümet Gazetesinin 455. Say›s› A’ Fasikülü, 2170
say› ve 1940 tarihli yasan›n 16-18. maddeleri, Hükümet Gazete-
sinin 5. Say›s› A’ Fasikülü, 671 say› ve 1943 tarihli yasan›n 15 -
17. maddeleri, Hükümet Gazetesinin 324. Say›s› A’ Fasikülü ile
590 say› ve 1977 tarihli yasa 12 -13. maddeleri, Hükümet Gaze-
tesinin 146. Say›s› A’ Fasikülü). Di¤er taraftan, Atina Antlaflma-
s›n›n 11. maddesi, 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n 10. madde-
si, 1920 say› ve 1991 tarihli yasayla onaylanm›fl olan
24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi-
nin 2. ve 3. paragraflar› düzenlemelerine göre Müftüler, esas
olarak, din görevlisidir, fakat di¤er taraftan, bölgelerindeki Müs-
lümanlar›n aile ve miras hukuklar› ile ilgili baz› meselelerinde,
Yunan Devletinin adalet da¤›tan organlar›d›r.  Ayn› zamanda,
Atina Antlaflmas›na eklenen 3 say›l› Protokol, 2345 say› ve 1920
tarihli yasan›n 6. maddesinin 7. ve 11. paragraflar› ile yukar›da
sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin 7.
paragraf› ile 4. maddesi hükümleri gere¤i Müftüler, yüksek dev-
let memuru olarak atan›rlar. Fakat Yunan hukuk düzeninde ve
bütün anayasalar›n ›fl›¤› alt›nda (1844 Anayasas›n›n 27. ve 86.
maddeleri, 1864 Anayasas›n›n 34. ve 87. maddeleri, 1911 Ana-
yasas›n›n 34. ve 87. maddeleri, 1925 Anayasas›n›n 78. ve 91.
maddeleri, 1927 Anayasas›n›n 81. ve 94. maddeleri, 1952 Ana-
yasas›n›n 34. ve 87. maddeleri ve 1975 Anayasas›n›n 87. ve
103. maddeleri), kiflisel ve görevsel ba¤›ms›zl›klar›n›n sa¤lan-
mas› yan›nda yarg›çlar›n siyasi tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› bak›-
m›ndan da devlet memurlar› Yunan vatandafllar› taraf›ndan se-
çilmemektedir. Atama yöntemi ile  göreve bafllat›lmaktad›rlar.
Devlet memuru, hatta yüksek devlet memuru olan ve baz› konu-
larda yarg›lama görevi gören Müftülerin, Yunan vatandafl› Müs-
lümanlar taraf›ndan seçilmesi, yarg›ç ve memurlar›n atanmas›
konusunda, Yunan Anayasa sisteminde ciddi çatlak yarataca¤›
gibi, Müslüman az›nl›¤a mensup Yunan vatandafllar›n›n kiflisel
ve siyasi haklar›n›n icras› konusunda, yukar›da bahsedilen eflit
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muamele ve tam özlefltirme ilkesine ters düflecektir.

“12. daha önce de ifade edildi¤i üzere, Atina Antlaflmas›n›n
11. maddesinde, di¤er hususlar yan›nda, ‘‹slâm Cemaatlerin-
den’ de söz edilmektedir. Bunlar›n özerkli¤i teminat alt›na al›n-
maktad›r. (Hatta 3. Protokol bu cemaatlere tüzel kiflilik kazand›r-
maktad›r). Ayn› maddeye göre ‘Müftüler bölgelerindeki Müslü-
man seçmenler taraf›ndan seçilirler ve ‹slâm Cemaatlerinin ma-
nevi liderleri olarak, ‹stanbul’daki fieyhülislâml›¤a (fieyhülislâm,
Halife olan, Padiflahtan sonra en yüksek manevi lider olarak Din
‹flleri ve Dini E¤itim Bakan›d›r) ba¤l› olup, Baflmüftü’nün görevi-
ni icra etmesi için fieyhülislâml›¤›n manevi onay› gerekmektedir.
fieyhülislâm, Baflmüftü’ye ‘Mansur’ (Padiflah›n, Halife yani tüm
Müslümanlar›n dini lideri özelli¤i ile mevki verdi¤i diploma) ve
‘Mürsalen’ (fieyhülislâml›k taraf›ndan ataman›n gerçekleflti¤ini
gösteren resmi mektup) gönderip görevlerini icra etmesine ve
Yunanistan’daki di¤er Müftülere fetva verme yetkisi konusunda
izin verir. (Fetvalar, Kutsal ‹slâm kanunundaki konular hakk›nda
görüfl aç›klamalar›d›r). Baflmüftü,  bütün Yunanistan’daki Müftü-
ler toplant›s›nda seçilen üç aday aras›ndan, Yunan Kral› taraf›n-
dan seçilir. Ancak, Atina Antlaflmas›n›n 11 maddesi düzenleme-
leri do¤rudan iki sisteme, yani sekizinci (8.) gerekçede sözü edi-
len ‘millet’ sistemi ile ‘Halifelik’ sistemine ba¤l›d›r. Bu sistemler
yeni Milli Türk Devletinin mant›¤›na tamamen terstir. Bunlardan,
aç›k olarak, yeni Milli Türk Devletinin, Lozan Antlaflmas›n›n im-
zalanmas› ile bundan böyle, Atina Antlaflmas›n›n yukar›da bah-
sedilen hükümlerinin geçerli olmamas› iste¤i anlafl›lmaktad›r.
Çünkü bu hükümler, Osmanl›’dan kaynaklanan ve Türkiye’deki
yeni yap›lanma unsurlar›na uymayan, yani bir taraftan millet sis-
temi ile teflkilâtlanmaya, di¤er taraftan da teokratik anlay›fllara
ba¤l›d›r ki bu unsurlar yeni Türk Devletinin siyasi rejimi taraf›n-
dan kesin olarak reddedildi.  

“13. Yukar›da arz edilen iki gerekçede de, Lozan Antlaflmas›-
n›n imzalanmas› ile Yunanistan ile Türkiye’nin, Atina Antlaflma-
s›n›n 11. maddesinin Yunanistan’da Müftülerin bölgelerindeki
Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilmesini öngören düzenle-
melerin bundan böyle geçersiz olmas›n› istediklerinden söz edil-
mektedir. Afla¤›daki düflüncelerden de taraflar›n bu iste¤i anla-
fl›lmaktad›r: a) 11. madde hükümlerinin, Yunanistan ve Türki-
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ye’deki az›nl›k mensuplar› taraf›ndan medeni ve siyasi haklar›-
n›n icras›nda, bu devletlerin di¤er vatandafllar›yla eflit muamele
ve tam özdeflleflme ilkesine ayk›r›l›¤› ki Lozan Antlaflmas›n›n
az›nl›klar›n korunmas› hakk›ndaki 37 – 45 maddelerindeki dü-
zenlemeler bu ilkeye dayanmaktad›r ve b) Lozan Antlaflmas›n›
imzalayan yeni Türk Devletinin yap› ve ideolojisine ters düflen,
Osmanl› Devletinin millet sistemine dayanmaktad›r. Di¤er taraf-
tan, Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas› ile Yunanistan ile Türki-
ye’nin, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesi hükümlerinin bundan
böyle geçersiz olmas›n› istedikleri ayr›ca flu hususlardan da an-
lafl›lmaktad›r: aa) Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan iptali
istenen ifllemin ç›kar›lmas›na kadar, Müslüman seçmenler tara-
f›ndan Müftü seçimini öngören Atina Antlaflmas›n›n 11. madde-
si ile 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n (bu yasa, 1920 say› ve
1991 tarihli kanunla onaylanan 24.12.1990 tarihli Kanun Hük-
münde Kararnamenin 9. maddesi ile tipik olarak yürürlükten kal-
d›r›ld›) 6. madde hükümleri hiç bir zaman uygulanmad›lar ve
aradaki zaman zarf›nda Müslüman az›nl›¤›n Müftüleri bölgele-
rindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçilmeyip, atand›lar ve
bu atama ifllemlerine karfl› yerli ve uluslararas› mahkemelerde
itiraz edilmedi, bb) Türkiye ve di¤er ‹slâm Devletlerinde (M›s›r,
Fas, Cezayir vs.) Müftüler, eskiden beri atanmaktad›r. Müslü-
man seçmenler taraf›ndan seçilmemektedir ve cc) Atina Antlafl-
mas›n›n imzalanmas›ndan (1/14.11.1913) Lozan Antlaflmas›n›n
imzalanmas›na (24.07.1923) kadar geçen zaman zarf›nda yafla-
nan önemli olaylar (Birinci Dünya Savafl›, Anadolu felâketi, Yu-
nan Türk nüfuslar›n›n mübadelesi, yeni Türk Devletinin oluflma-
s›) sebepleriyle, Yunanistan ile Türkiye’de s›n›rlar, nüfus, az›n-
l›klar ve devlet yap›lar› ile ilgili  tahmin edilemeyecek köklü de¤i-
fliklikler yafland›. Bu olaylar ve yukar›da bahsedilen nedenlerle,
Yunanistan ile Türkiye, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin,
Müftülerin bölgelerindeki Müslüman seçmenler taraf›ndan seçil-
mesini öngören hükümlerinin bundan böyle geçersiz olmas›n›,
daha sonra imzalanan Lozan Antlaflmas›nda kabul ettiklerinden,
bu hükümler, on birinci (11.) gerekçede sözü edildi¤i gibi, iptal
edildiler. Onuncu (10.) gerekçede belirtildi¤i gibi, Lozan Antlafl-
mas› ile Atina Antlaflmas›n›n 11. madde hükümleri fesih edildi-
¤inden ve 1975 tarihli Anayasas›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihte yü-
rürlükte olmad›klar›ndan, normal kanuna göre üstün, tipik güce
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sahip olmam›fllard›r. 

“Buna göre, Yunanistan’da Müftülerin seçimi ve atanmas› ko-
nusunda kanun üstü hükümler bulunmad›¤›ndan, 1920 say› ve
1991 tarihli kanun ile onaylanan 24.12.1990 tarihli Kanun Hük-
münde Kararnamenin ilgili maddeleri ile 2345 say› ve 1920 ta-
rihli kanunun iptali, Müftülerin, Müslümanlar›n dini liderleri ile
seçkin Müslüman vatandafllar›n ifltiraki (Bkz. sözü edilen Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi) ile yap›lmas› ve Müslü-
man seçmenler taraf›ndan seçilmemesi, Anayasan›n 28. mad-
desini ihlâl etmemekte ve bu hükümlere göre, Gümülcine Müftü-
sü Meço Cemali’nin, yeniden Müftü olarak atanmas› ifllemleri
yasal düzenlemelere uygundur. Bununla birlikte Müftü atamas›-
na iliflkin ifllemlerin iptal edilmesini talep eden dava dilekçesin-
de ileri sürülen tek iptal sebebi dokuzuncu (9.) gerekçede bah-
sedildi¤i gibi dayanaks›z oldu¤undan,  dava dilekçesinin tama-
m›n›n iptali gerekmektedir. (Bkz. 1333 say› ve 2001 tarihli Da-
n›fltay karar›).

“14. Anayasan›n 13. maddesi flunlar› tanzim etmektedir: ‘1.
Din ve vicdan özgürlü¤ü dokunulmazd›r. Bireysel ve siyasal
haklar›n (temel hak ve hürriyetlerin) kullan›lmas› kiflinin dini
inançlar›na ba¤l› de¤ildir. 2. Her bilinen din serbesttir ve bu di-
nin gerektirdi¤i bütün ibadet ve buna ba¤l› yükümlülükler hiç en-
gelsiz olarak ve yasalar›n himayesinde ifa edilir. ‹badet hakk›n›
kullanmak, kamu düzenini veya genel ahlâk kurallar›n› ihlâl et-
me hakk›n› vermez. Dini telkin yasakt›r. 3. Bilinen bütün dinlerin
din görevlileri ile hakim dinin görevlileri devletin denetimi alt›nda
ve devlete karfl› sorumludurlar. 4. Hiç kimse, dini inançlar›ndan
ve vicdani kanaatlerinden dolay›, devlete karfl› olan sorumluluk-
lar›n› yerine getirmekten kaç›namaz veya kanunlara uymaktan
kaç›namaz. 5. ...’. Anayasan›n bu maddesi ile din özgürlü¤ü te-
mel hakk› garanti alt›na al›nmaktad›r. Bu temel hak konusunda,
sadece Anayasada öngörülen durumlarda s›n›rland›rmalara gi-
dilebilir. Anayasan›n 13. maddesinin 1. f›kras›; ‘din ve vicdan öz-
gürlü¤ü’, 2. f›kras›; ‘dini inançlar› aç›klama ile her bilinen din ve
bunlar›n ibadetlerine iliflkin seremoniler serbesttir” fleklinde ka-
leme al›nm›flt›r.

“15. Dava dilekçesi, 1920 say› ve 1991 tarihli yasa ile onay-
lanan 24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararname gere¤i
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dava konusunu teflkil eden atama ifllemine, kararnameye itiraz
etmekte ve iptalini istemektedir. Çünkü yukar›da belirtti¤imiz ya-
sa ve Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Müftülerin yetki
bölgeleri çevresinde ikamet eden bütün Müslümanlar taraf›ndan
do¤rudan seçilmelerini ortadan kald›ran bu düzenlemeler, Ana-
yasan›n 13/2. ‘maddesinde, bilinen bütün dinler ve dinin ödevle-
rini engelsiz yerine getirmek serbesttir’ hükmüne ayk›r›d›r. Bu ip-
tal gerekçesi, dayanaktan yoksun oldu¤u için reddedilmelidir.
Çünkü 11. gerekçede ortaya konuldu¤u gibi, Müftüler sadece
din görevlisi de¤ildirler, ayn› zamanda yüksek derecede kamu
görevlisi niteli¤ine ve üstelik baz› konularda yarg›lama yetki ve
görevlerine de sahiptirler. Kald› ki, Müftülerin yetki alan›nda ika-
met eden Yunanistan uyruklu bütün Müslümanlar taraf›ndan se-
çilmesi, di¤er kamu görevlileri (memur) ile yarg›lama görevlilerin
(yarg›çlar›n) seçilme ve atanma yöntemlerine iliflkin Yunanistan
anayasal düzenlemelerine ayk›r› olacakt›r. Çünkü bütün Yuna-
nistan Anayasalar›na göre, (Bkz. flimdiye kadar 83. madde ve
yürürlükteki 1975 tarihli Anayasan›n 103. maddeleri) Yunanis-
tan’da kamu görevlileri ile yarg›lama görevlileri Yunanistan va-
tandafllar› taraf›ndan seçilmemektedir. Fakat özel bir seçim yön-
teminden sonra atanmaktad›rlar. Sonuç olarak, 24.12.1990 ta-
rihli Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde düzenlen-
mifl bulunan Müftülerin atanmas› yöntemi, Müftülerin yukar›da
belirtti¤imiz bileflik (din görevlisi, memur ve yarg›ç) özelliklerine
sahip olmas› nedeniyle genel olarak Anayasaya ve özelde de
din özgürlü¤ünün düzenlendi¤i 13. maddesine ayk›r› de¤ildir.

“16. Çünkü 53 say› ve 1974 tarihli Kanun Hükmünde Karar-
name ile onaylanan (256. Say› A’ Fasikül), Avrupa ‹nsan Hakla-
r› Sözleflmesinin 9. maddesi flunlar› ifade etmektedir: ‘1. Herkes
düflünce, vicdan ve din özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak, din veya
inanç de¤ifltirme özgürlü¤ü ile aç›kça veya özel tarzda ibadet,
ö¤retim, uygulama ve tören yapmak sureti ile tek bafl›na veya
toplu olarak dinini ve inanc›n› aç›klama özgürlü¤ünü de içerir. 2.
Din veya dini inanc›n› aç›klama özgürlü¤ü, demokratik bir top-
lumda ancak kamu güvenli¤inin, kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n
veya ahlâk›n, ya da baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korun-
mas› için gerekli olan tedbirler ve yasayla s›n›rlanabilir.’ Ayn›
Sözleflmenin 14. maddesinde de flunlar öngörülmektedir: ‘Bu
Sözleflmede tan›nan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsi-
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yet, ›rk, renk, dil, din, siyasal veya di¤er kanaatler, ulusal ve sos-
yal köken, ulusal bir az›nl›¤a mensupluk, servet, do¤ufl veya
herhangi bir baflka durum bak›m›ndan hiçbir ay›r›m yap›lmadan
sa¤lan›r.’

17. Çünkü burada de¤erlendirilen dava dilekçesi iddias›na
göre ve yukar›da ifade edilen Kanun Hükmünde Kararname hü-
kümleri temel al›narak, dava dilekçesine konu teflkil eden ifllem,
yani Müftülerin yetki alan› çevresinde ikamet eden bütün Müslü-
manlar taraf›ndan genel ve do¤rudan seçilmemesi yöntemi hak-
k›ndaki düzenlemeler Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 9. ve
14. maddelerine ayk›r›d›r. Bu görüfl dayanaktan yoksun oldu¤u
için reddedilmelidir. Bunun da nedeni, Yunanistan’daki Müftüler
kamu iktidar› icra etmektedirler. Din görevlileri özellikleri d›fl›nda,
ayn› zamanda yüksek kamu memuru özelli¤ine de sahip olup,
bununla birlikte yasa taraf›ndan Yunanistan vatandafl› Müslü-
manlar›n belli baz› meselelerinde, aile ve miras hukuku gibi ko-
nularda yarg›lama yetkisine de sahiptirler. Müftülerin atanmas›,
yasada öngörüldü¤ü flekliyle Müslüman unsurlar›n din görevlile-
ri ile bölgenin tan›nm›fl Müslümanlar›n kat›l›m› ve Müftü adayla-
r›n özel baz› nitelikleri temel al›narak gerçekleflmektedir. Bu da
çok ciddi olarak kamu yarar› amac›na hizmet etmektedir. Ayr›ca
siyasi tarafs›zl›¤› ve genel olarak Müftülerin ba¤›ms›zl›¤›n›, yurt-
tafllar›n korunmas›n› sa¤lamakta ve güvence alt›na almaktad›r.
Di¤er taraftan devletin kamu organlar› taraf›ndan bu eylem veya
ihmal edilenlerle yasal iliflkileri etkilenebilirdi. Sonuç olarak, yu-
kar›da ifade edilen 1920 say› ve 1991 tarihli yasa ile onaylanan
24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararname, Müftülerin
atanmas› konusunda yukar›da belirtilen kamu yarar› amac›n›
gütmektedir ve demokratik bir toplumda zorunlu bir tedbir olufl-
turmaktad›r. Daha önce ifade edilen ve güvence alt›na al›nan
din özgürlü¤ü konusunu düzenleyen uluslararas› Sözleflmenin
9. maddesine ayk›r› de¤ildir. 

“Son olarak, yukar›da ortaya konulanlar do¤rultusunda, Müf-
tüler kamu iktidar› icra etmektedirler. Müftülerin yetki alanlar›
çevresinde ikamet eden bütün Müslümanlarca do¤rudan seçil-
melerine imkân vermeyen bir yöntemle yasa taraf›ndan öngörü-
len atama hükümleri, dava dilekçecilerinin iddia ettikleri gibi, yu-
kar›da da belirtilen uluslararas› sözleflmenin 14. maddesini ihlâl
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etmemektedir. Yine ifade edildi¤i üzere, Ortodoks H›ristiyan Yu-
nan vatandafllar›n›n dini ve manevi liderleri (Baflpiskopos ve
Metropolitler) Yunanistan’da yasan›n öngördü¤ü flekilde özel bir
yöntemle, yani ülkedeki bütün Ortodoks H›ristiyanlar veya buna
muadil Metropolit yetki alan› çevresindeki bütün Ortodoks H›ris-
tiyan Yunan vatandafllar›nca geçmiflte seçilmiyorlard›, bugün de
seçilmemektedirler.

18. Yukar›da ifade edilenler çerçevesinde de¤erlendirilen ip-
tal davas› dilekçesinin tamam› (bütün olarak) reddedilmelidir. Bu
nedenle iptal davas› dilekçesinin reddine;

Mahkeme harçlar›n›n düflmesine;

Davac›lar›n 380 Avro tutar›ndaki daval›n›n mahkeme masraf-
lar›n› ödemesine karar verildi. 

Toplant›lar Atina’da 11 Haziran 2002, 28 Kas›m 2002 tarihle-
rinde yap›ld›.

Karar kamuya aç›k olarak 20 fiubat 2003 tarihinde yay›nlan-
d›. ...” 

IIII.. YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN DDAANNIIfifiTTAAYY KKAARRAARRLLAARRIINNIINN TTAAHHLL‹‹LL‹‹

Yunan Dan›fltay’›n›n gerekçelerinde 1923 tarihli Lozan Bar›fl
Antlaflmas›n›n 45. maddesine iflaret edilmektedir. Söz konusu
madde Yunanistan’a, Yunanistan’daki Müslüman Türk az›nl›k
bak›m›ndan yükümlülükler getirmektedir23. 

Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n 45. maddesini Yunanistan Dan›fl-
tay’› “... Yunanistan taraf›ndan kendi topraklar›nda bulunan Müs-
lüman az›nl›klar için de kabul eder” olarak anlamas› yani Yuna-
nistan’daki “Müslüman az›nl›¤›” tekil de¤il de “Müslüman az›nl›k-
lar” fleklinde ço¤ul olarak alg›lamas›, Yunanistan’da 1923 y›l›n-
dan itibaren Lozan Bar›fl antlaflmas›n›n 45. maddesinin Yunan-
ca’ya tercüme edilmesinin hatal› olmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Yunanistan Dan›fltay’›n›n ve genel olarak Yunanl›lar›n az›n-
l›¤› tekil yerine ço¤ul - “Müslüman az›nl›klar”- olarak ifade etme-
leri do¤ru de¤ildir.  Çünkü, 1923 tarihli Lozan Bar›fl Antlaflmas›
metni hakk›nda ç›kabilecek olan anlaflmazl›klarda esas al›nacak
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23) Bkz. 1333 sayı ve 2001 tarihli Yunanistan Danıştay’ının 7 Nolu gerekçesinin son
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olan Frans›zca resmi metindir. 1923 tarihli Lozan Bar›fl Antlafl-
mas›n›n Frans›zca, Türkçe ve ‹ngilizce metinlerinde, Yunanis-
tan’daki “Müslüman az›nl›ktan” tekil olarak “minorité musulma-
ne”, Moslem minority” diye söz edilmesine ra¤men, Yunanl›lar›n
bu metni 1923 y›l›ndan itibaren Yunanca’ya çevirirlerken daima
kas›tl›, bilinçli ve sistemli bir biçimde, bir propaganda ve siyase-
tin gere¤i olarak “Müslüman az›nl›klar”24 yani ço¤ul olarak tercü-
me edip, Bat› Trakya’da “Türk Az›nl›k” olmad›¤›n›, dini az›nl›klar
bulundu¤unu, ulusal (etnik) bir az›nl›¤›n bulunmad›¤›n›, bunlar›n
yani Müslümanlar›n da esasen bir taraftan “Helen Müslümanla-
r›” olduklar›n› iddia ederken, di¤er taraftan da bu “Müslüman
Az›nl›klar›n” “Pomak, Çingene ve Türk (‘Turkogenis: Türk soy-
lu’)” gruplardan olufltu¤unu öne sürmektedir. Yunanistan’›n bu
tezleri, politikalar› ve propagandalar› as›rlardan -Roma ‹mpara-
torlu¤undan- beri “birlik ve dirli¤i” bozmak için, Bat›n›n ve Yu-
nanl›lar›n di¤er topluluklar üzerinde uygulad›klar› “böl, yönet ve
yoket” taktiklerinden, siyasetlerinden baflka bir fley de¤ildir25.   

Yunanistan Dan›fltay’›n›n her iki karar gerekçelerinde “millet
sistemi”nden söz edilmektedir. Peki, “millet sistemi” nedir? ‹slâm
hukukuna göre insanlar iki k›s›md›r: a- Müslimler (Müslümanlar)
ve b- Gayri Müslimler (Müslüman Olmayanlar)26. Buna ba¤l› ola-
rak, Osmanl› Devletinde “millet sistemi” bir yönetim modeliydi.
Osmanl› Devleti toplumu, Müslüman olan ile Müslüman olma-
yan, olmak üzere iki ana s›n›ftan oluflmaktayd›. Bireylerin top-
lumdaki statüsünü belirleyen temel faktör dindi. Buna göre mil-
let, bir din ya da mezhebe ba¤l› bulunan topluluktu. Millet terimi,
Osmanl› Devletinde hiçbir zaman bir ›rk› ya da ortak bir dile sa-
hip bulunan topluluklar› ifade etmek için kullan›lmam›flt›r. “Millet
sistemi”, ayn› inanç ya da mezhebe ait olabilen, fakat farkl› dil-
leri konuflan insanlar› ifade eden idari ve kültürel bir kavramd›r.
Bu nedenle millet kavram›n›n Bat› dillerinde karfl›l›¤› bile bulun-
mamaktad›r. Millet sistemini k›saca tan›mlamam›z gerekirse;
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24) Yunan’ca metinde; “... musulmanikas mionotitas” olarak geçmektedir. Ayrıca Bkz. Di-
mokritio Panepistimio Thrakis Nomiki Sholi, Ergastirio Evropayikon Spudon (Trakya Di-
mokritos Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Avrupa Araştırmaları Atölyesi) praksis pu ipogra-
fikan sti Lozani (Lozan’da İmzalanan Metin), 30 Ocak ve 24 Temmuz 1923, Metinler, Ati-
na – Gümülcine 1993, s. 21’deki 45. madde son cümle.
25) Bkz. CİN, s. 117, 118 ve 164.
26) ERCAN, Y.: Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sos-
yal, Ekonomik ve Hukuki Durumları, Turhan Kitabevi, Ankara 2001, s. 1. 
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“Osmanl› Devletinin, topraklar›nda yaflayan topluluklar› din ya
da mezhep esas›na göre örgütleyerek yönetme biçimine ‘millet
sistemi’ denilmektedir.”27

Millet sistemi, egemen milletin içinde ayr› bir toplum yaflam›-
n›n ve kimli¤inin devam›n› ve gelifltirilmesini teflvik etmektedir28.
Müslüman olmayanlar›n Osmanl› Devletinde kendi ulusal (etnik)
ve siyasi bilincin diri tutulup gelifltirilmesinde, Osmanl› Devletinin
kontrol etmedi¤i, ilgilenmedi¤i tamamen özgür b›rakt›¤› kendi di-
ni ve e¤itim kurumlar›n›n önemli rolü olmufltur29.

Osmanl› Devleti, Müslüman olmayanlardan öncelikle kendi
egemenli¤ini tan›yarak itaat etmelerini ve bununla birlikte cizye
vergisini ödemelerini istemekteydi. Osmanl› Devleti yöneticileri,
Müslüman olmayanlara Türkçe ö¤retmeyi ve bunlarla ortak e¤i-
tim kurumlar› kurmay›, onlar› topyekûn asimile etmeyi, Türklefl-
tirmeyi düflünmemifltir. Baflka bir deyiflle asla kültürel ve yap›sal
asimilasyon yoluna baflvurmam›flt›r. Di¤er taraftan Tanzimat, bir
bak›ma, millet sisteminin yeniden yorumlanmas› olarak ortaya
ç›km›flt›r. Tanzimat, farkl› gruplar› bir araya getirmek ve ortak bir
duygu oluflturmak amac›yla “Osmanl›l›k” düflüncesini gelifltirdi.
Bütünleflme arac› olarak e¤itimin benimsenmesi Tanzimat’la bir-
likte bafllar. Ancak o zaman da bunda geç kal›nm›flt›r. Osmanl›
Devletinde Müslüman olmayanlar, idari yönden yar› ba¤›ms›z,
dini bak›mdan ise tam bir özerkli¤e sahiptiler. “Millet sistemi, hü-
kümet içinde hükümet gibi bir niteli¤e sahipti.”30 Sonuç olarak,
Osmanl›’da Tanzimat’la (1839) birlikte “millet sistemi”nden vaz-
geçilmeye ve “milliyet sistem”ine baflka bir deyiflle “milli sis-
tem”e, milli devlete geçilmeye baflland›. Art›k Türkiye’de özellik-
le 1923’ten itibaren cemaat hukuku terk edilerek, 1926 y›l›nda
‹sviçre’den iktibas edilen Medeni Kanun yürürlü¤e girdi. Ay›r›m
yap›lmadan herkese bu uygulanmaya baflland›. Yunanistan Da-
n›fltay’›n›n söyledi¤i gibi, gerçekten de Türkiye millet sistemin-
den milli sisteme geçmifltir. Bu do¤rudur. Ama bütün bunlar›n
Türkiye’de yaflanmas›, Yunanistan’›n imzalad›¤›, usulüne uygun
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27) ERYILMAZ, B.: Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992. s.
11, 12, 13. 
28) ERYILMAZ, s. 72.
29) ERYILMAZ, s. 73.
30) ERYILMAZ, s. 76, 40, 36.
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olarak onaylad›¤›, sorumluluk ve yükümlülük alt›na girdi¤i bir
uluslararas› antlaflmay› veya onun belli bir maddesinin belli bir
hükmünü sona erdirecek nitelikte de¤ildir. Yunanistan Dan›fltay’›
bu tür iddialarla bir antlaflman›n belli hükümlerinin bu nedenle
sona erdi¤ini öne sürerek, Yunanistan’› üstlendi¤i yükümlülük-
lerden kurtaramaz.   

Lozan Bar›fl Antlaflmas› Az›nl›k mensubu bireyleri yani milli-
yetleri, Müslüman olup olmamalar›na din ölçütüne baflka bir ifa-
de ile Osmanl›daki “millet sistemine” göre bir ay›r›ma tabi tuta-
rak belirlemektedir. Buna göre, Türkiye’de “gayri Müslimler”
az›nl›k olmaktad›r. Baflka bir flekilde ifade etmemiz gerekirse,
az›nl›k mensubu fertlere dinleri arac›l›¤›yla haklar tan›nmaktad›r.
Bunun da nedeni, yukar›da ifade etti¤imiz, Osmanl› döneminde-
ki millet sistemidir. Lozan’da Yunanistan’›n önerisi üzerine kabul
edilen zorunlu mübadele ile Türkiye’deki Ortodoks H›ristiyan
Türkler, Yunanl›lar›n deyimi ile “Türkçe konuflan Yunanl›lar” Lo-
zan’da benimsenen hükümler gere¤i Ortodoks H›ristiyan olduk-
lar›ndan Yunanistan’a gitmek mecburiyetinde kalm›fllard›r. Yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyetinde sadece ›rka dayal› bir millet an-
lay›fl› benimsenmemifltir. Osmanl›daki millet sisteminin etkileri
k›smen de olsa yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde de devam
etmektedir. Bu sonuca nereden mi var›yoruz? 14.06.1934 tarih-
li ve 2510 say›l› ‹skân Kanunu31, ‹skân Muafiyetleri Nizamname-
si ve ‹skânl› ve Serbest Göçmen Kabulüne Dair Esaslar› Muhte-
vi Talimatnamedeki32 hükümlerden bu sonuca var›yoruz. fiöyle
ki, Türkiye’ye kimlerin göçmen olarak kabul edilebilece¤i ‹skân
Kanunun 3. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre, “a) Türki-
ye’ye yerleflmek amac›yla gelmek, b) Türk soyundan olmak ve
c) Türk kültürüne ba¤l› olmak” göçmen olarak kabul edilebilmek
bak›m›ndan aranan temel koflullard›r. ‹skân Kanunun 4. madde-
sinde de kimlerin göçmen olarak kabul edilmeyece¤i de ayr›ca
düzenlenmektedir. Buna göre, di¤er koflullar yan›nda “Türk kül-
türüne ba¤l› olmayanlar” göçmen olarak kabul edilmezler. Bu
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31) Resmi Gazete 21.06.1934 – 2733, 14.06.1934 tarihli İskân Kanunun 3. maddesi
18.11.1935 tarih ve 2848 sayılı yasa ile değiştirildi ve 30.06.1939 tarih ve 3657 sayılı ya-
sa ile maddeye bazı hükümler ilâve edildi. Bkz. Düstur III., İkinci Baskı, Cilt: 17, 21 ve
Düstur II., Cilt: 20, 1528. 
32) Bkz. ÇELİKEL, A. – ŞANLI, C.: Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, İstanbul
1998, s. 215. 
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durumda; “Türk soyundan olan fakat Türk kültürüne ba¤l› olma-
yan bir kimse göçmen olarak kabul edilmeyece¤i gibi, bir kimse
Türk kültürüne ba¤l›l›¤›n› kan›tlad›¤› halde Türk soyundan oldu-
¤unu belgeleyemedi¤i takdirde yine göçmen olarak kabul edile-
mez. Çünkü yasa aç›kça Türk soyundan olmay› Türk kültürünün
yan›nda temel flart olarak aram›flt›r. (3. madde). Maddenin Türk
kültürüne ba¤l› olanlar›n ayn› zamanda Türk soyundan olacak-
lar› varsay›m›ndan hareket etti¤i de düflünebilir.”33

Burada yine yukar›da ifade etti¤imiz flu önemli noktan›n alt›-
n› çizmemizde yarar vard›r. Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n 37.
maddesinden 45. maddesine kadar (45. madde dâhil) olan hü-
kümlerde “Türk” terimine rastlanmad›¤› gibi, “Rum, Yunan, He-
len, Grek” gibi terimlere de rastlanmamaktad›r. Lozan Bar›fl Ant-
laflmas›n›n metinlerinde “Müslim ve gayri Müslim” terimleri geç-
mektedir. Bu nedenle Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n 37. maddeden
45. maddeye kadar, 45. madde de dâhil olmak üzere bu madde
metinlerinin sözüne ve ruhuna s›k› s›k›ya ba¤l› kalacak olursak,
-aynen Yunanistan’›n yapt›¤› gibi-, Türkiye’nin –Türklerin- de
Türkiye’de, “Rum, Yunan, Helen az›nl›¤›ndan” söz etmemeleri
gerekir diye düflünülmesinde yarar olabilir.           

Yunan Dan›fltay’›n›n, “Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas› ile
Yunanistan ve Türkiye’nin, Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin
Yunanistan’da Müftülerin bölgelerindeki Müslüman seçmenler
taraf›ndan seçilmesini öngören hükümlerinin bundan böyle ge-
çersiz olmas›n› istediklerinden ve Lozan Antlaflmas› Müslüman-
lar›n dini liderlerinden hiç söz etmemekte ve herhangi bir hüküm
de içermemektedir. Böyle bir düzenlemenin eksikli¤i rastlant›
de¤il fakat akit taraflar›n istekleri do¤rultusundad›r. Müslümanla-
r›n dini liderlerinin seçimine Atina Antlaflmas› ile getirilen düzen-
lemenin kald›r›lmas› hakk›ndaki isteklerini belirtmektedir.” görü-
flü de dayanaktan yoksundur. Çünkü 1923 Lozan Bar›fl Antlafl-
mas›n›n 27. maddesinin 2. f›kras› aynen flöyledir: “fiuras› karar-
laflt›r›lm›flt›r ki (iflbu Antlaflma), Müslüman dini makamlar›n›n ru-
hani yetkilerine halel verilmifl de¤ildir.”34 1923 Lozan Bar›fl Ant-
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33) ÇELİKEL, A.: Yabancılar Hukuku, 11. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s. 20, 21. 
34) 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasının 27. maddesi aynen şöyledir: “Türk ülkesinin
dışında, işbu Antlaşmayı imzalayan öteki devletlerin egemenlikleri ya da koruyuculuğu
(protectorat) altında bulunan ülkelerin uyrukları ile Türkiye’den ayrılmış ülkelerin uyrukla-
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laflmas› ile gerçekten 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas› veya bunun
11. maddesi iptal edilmifl olsayd›, 1923’ten sonra Yunanistan
Mahkemeleri, bu antlaflmaya ve 11. maddeye at›fta bulunarak
kararlar verirler miydi? Afla¤›da bu mahkeme kararlar›ndan ör-
nekler verece¤iz. Yunanistan’daki Müslüman Türklerin cemaat
olarak yararlanacaklar› haklar 1923 y›l›ndan önceki antlaflmalar-
la güvence alt›na al›nm›flt›r. Bat› Trakya’n›n, Bulgarlardan Yuna-
nistan’a b›rak›lmas› için 4 – 17 Haziran 1919 Paris Konferans›n-
da Yunanistan Baflbakan› Eleftherios Venizelos,  aynen flunlar›
ifade etmifltir: “... Nitekim çok say›da Müslüman nüfusun yaflad›-
¤› Girit’te Müslüman Cemaati ile ilgili yasa yürürlüktedir. Bu ya-
sa y›llardan beri Girit Müslümanlar›n› tatmin etmektedir. Bu ya-
sa sayesinde bütün Müslüman Kurumlar› özerk olup, sadece
bunlar› kötüye kullanmama bak›m›ndan Yunan Devleti taraf›n-
dan basit bir denetime tabi tutulmaktad›r. Bu Müslümanlar, ken-
dileri serbest seçimle kurumlar›n›n yönetim ve oluflumlar›yla ilgi-
lenmektedirler. Müslümanlar›n bütün kiflilik haklar›yla ilgili olarak
ve vak›flar konusunda kad› söz sahibidir.”35 Yine E. Venizelos,
Lozan Konferans›nda Frans›zca olarak flunlar› ifade etmifltir:
“Müslüman cemaatlerin hiyerarflik örgütlenmesi özerktir. Müftü
cemaatlerin kendileri taraf›ndan seçilir.”36 Bu noktada, devletler
hukuku bak›m›ndan, baflbakanlar›n ve devlet baflkanlar›n›n
aç›klamalar›n›n ve sözlerinin devletleri ba¤lay›c› nitelikte oldu-
¤unu hat›rlatmakta yarar görmekteyiz. 

Di¤er taraftan yine Lozan Konferans› tutanaklar› ile 1923 ta-
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rı üzerinde, Türk Hükümeti ya da Türk makamlarınca, siyasal, yasamaya ya da yönetime
ilişkin herhangi bir nedenle olursa olsun, hiçbir güç ya da yetki kullanılmayacaktır. Şura-
sı kararlaştırılmıştır ki (işbu Antlaşma), Müslüman dini makamlarının ruhani  yetkilerine
halel verilmiş değildir.”
35) Bkz. VENİZELOS, E.: Ta kimena (Metinler), epimelia: S. İ. Stefanu, Cilt: I – IV., Atina
1981, s. 531.; Episima praktika tis diaskepsis ton Parision (Paris Konferansının Resmi
Tutanakları) Sinedriasis 24is ke 27is Fevruariu 1919 (24 ve 27 Şubat 1919 tarihli Oturum-
lar).; SOLTARİDİS, S.: İ İstoria ton Muftion tis Ditikis Thrakis (Batı Trakya’da Müftülükler
Tarihi), A. A. Livani Yayınları, Atina 1997, s. 72.; CİN, T.: Yunanistan’daki Müslüman Türk
Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu) Seçkin Yayınla-
rı, Ankara 2003, s. 302, 303. 
36) “L’organisation hiérarchique des communnautés musulmanes est restée autonome.
Les Muftis sont désignés par les communautés” Bkz. Lozan tutanakları Procés verbal No
15, Séance du Jeudi, 14.02.1923, s. 186.; GEORGULİ, St. Hr.: O thesmos tu Mufti stin
Elliniki ke allodapi ennomi taksi (Yunan ve Yabancı Mevzuatta Müftülük Kurumu), kime-
na sinthikon – nomothesias (Antlaşma Metinleri – Mevzuat), Ant. Sakkula Yayınları, Ati-
na – Gümülcine 1993, s. 27, 28.; CİN, s. 286, 287. 
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rihli Lozan Bar›fl Antlaflmas› metinleri incelendi¤inde Türkiye
(Osmanl› Devleti) ile Yunanistan aras›nda veya üçüncü devlet-
ler ile Yunanistan aras›nda imzalanm›fl ve usulüne uygun olarak
onaylanm›fl bulunan ikili veya çok tarafl› –1881 tarihli ‹stanbul,
1913 tarihli Atina, 1920 tarihli Yunanistan’daki Az›nl›klar›n Ko-
runmas›na dair Sevr Antlaflmalar›n›n fesih edildi¤ine dair en
ufak bir imaya dahi rastlanmamaktad›r.

Lozan Bar›fl Konferans› görüflmelerine kat›lan Yunanl› tem-
silci M. Kaklamanos (Caclamanos)’un Konferansta –Konferans
tutanaklar› incelendi¤inde- flunlar› söyledi¤i görülür: “Evrensel
Patriklik (Patriarcat Ecuménique) sorununda Türk Hükümeti uz-
laflmaz bir direnifl gösterdi¤ine göre, Yunan temsilci Heyetinin,
Müftülerin do¤rudan do¤ruya Müslümanlarca seçilmesini ve
Baflmüftünün ‹stanbul’a ba¤l› olmas›n› öngören Atina Bar›fl Ant-
laflmas›ndaki hükümlerin, Türklerin, Patrikli¤in varl›¤›na bile kar-
fl› ç›kt›klar› bir s›rada, yürürlükte kalmas›n› kabul edemeyece¤i-
ni anlatt›.”37

Bunun üzerine söz alan M. Laroche, “Yunan Temsilci Heyeti-
nin iste¤ini yerine getirmenin mümkün olmad›¤›n› söyledi: Yap›l-
mas› söz konusu olan antlaflman›n, daha önce imzalanm›fl ant-
laflmalarla hiçbir ilgisi olmamak gerekir; söz konusu antlaflma,
Yunanistan’›n ve Türkiye’nin daha önce do¤rudan do¤ruya girifl-
mifl bulunduklar› yükümlerden hiç birini de¤ifltiremez. Konferan-
s›n, bu çeflit yükümleri kald›rmak ya da do¤rulamak yetkisi de
yoktur.”38

Görüldü¤ü gibi Lozan’da, 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n tü-
mü veya konumuzla ilgili Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin
Baflmüftülük ve Müftülerin yetki alan› çevresindeki seçme yeter-
li¤ine sahip Müslümanlarca seçilmesini öngören düzenlemelerin
fesih edildi¤i veya taraflar›n böyle bir amaçlar›, niyetleri oldu¤u
yönündeki görüfller do¤ru de¤ildir. Di¤er taraftan “Antlaflma hü-
kümlerinin de¤ifltirilebilmesinin temel koflulu, bunun taraflar›n
aç›k r›zalar› ile yap›lm›fl olmas›d›r.”39 Lozan Konferans› tutanak-
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37 MERAY, S. L. : Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Takım: I, Cilt: I, Kitap: 2,
s. 220.
38) MERAY, Takım: I, Cilt: I, Kitap: 2, s. 220.
39)1969 Vayana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 39. madde.; PAZARCI, H.: Uluslara-
rası Hukuk, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 101 
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lar› ile Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n hükümleri incelendi¤inde Tür-
kiye’nin, ne sözü edilen 11. madde ne de di¤er madde ve ant-
laflma hükümlerinin tamam›yla ilgili olarak, Yunanistan Dan›fl-
tay’›n›n iddia etti¤i gibi böyle ne üstü örtülü (z›mni) ne de aç›k bir
r›zas›na rastlan›lmaktad›r. Ayr›ca iddia edildi¤i gibi bir niyeti de
yoktur. Esasen vazgeçme iradesinin uluslararas› hukuk bak›-
m›ndan geçerlik kazanabilmesi için, iradenin aç›k olmas› da ara-
nan bir kofluldur. Yunanistan Dan›fltay’›n›n yapt›¤› gibi, varsa-
y›mdan hareketle, hukuki sonuçlar ortaya konulamaz. 

Bir antlaflmay›, tek tarafl› ve hukuka uygun olarak fesih et-
mek, Yunanistan’›n usulüne uygun olarak onaylad›¤› 1969 tarih-
li Viyana Antlaflmalar Hukuku Sözleflmesine göre, flu sayaca¤›-
m›z durumlarda mümkün olabilir:40 a) antlaflma hükümleri bunu
öngörmüflse41, b) taraflar›n fesih ya da çekilme hakk›n› tan›ma
niyetinde olduklar› çeflitli verilerden anlafl›l›yorsa42, c) bir antlafl-
man›n do¤as› gere¤i tek tarafl› fesih hakk›n›n tan›nd›¤› kan›s›
do¤arsa43 d) di¤er taraf antlaflmay› uygulam›yorsa ya da temel
hükümlerini çi¤niyorsa.44 E¤er bir antlaflma metninde fesih ko-
flullar› düzenlenmemifl ise ve antlaflman›n do¤as›ndan da taraf-
lara antlaflmay› fesih etme hakk›n›n verildi¤i anlafl›lam›yorsa ve
buna ra¤men antlaflmaya taraf olan devletlerden birisi antlaflma-
y› fesih ederse veya antlaflmaya uygun hareket etmez veya ant-
laflmay› uygulamazsa bu durumda o devletin hukuka ayk›r› ha-
reket etti¤i, ahde vefa ilkesine uygun hareket etmemesi sebebiy-
le, o devletin uluslararas› sorumlulu¤unu gerektirir. Yunanis-
tan’›n taraf oldu¤u 1969 tarihli Viyana Antlaflmalar Hukuku Söz-
leflmesinin “Ahde Vefa (pacta sunt servanda)” bafll›¤›n› tafl›yan
26. maddesi de aynen flöyledir: “Yürürlükteki her antlaflma ona
taraf olanlar› ba¤lar ve taraflar›n onu iyi niyetle icra etmesi gere-
kir.” 

1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas› hükümleri incelendi¤inde,
yukar›da say›lan koflullardan bir tanesini dahi içermedi¤i ve ant-
laflman›n –befl, on veya doksan y›l sonra sona erebilece¤i hak-
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40) Geniş bilgi için Bkz. PAZARCI, H.: Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, An-
kara 2004, s. 97.; RUKUNA, Em.: Diethnes Dikeo (Uluslararası Hukuk), Birinci Cilt, 2.
Baskı, Ant. Sakkula Yayınları, Atina – Gümülcine 1997, s. 189 vd.
41) 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 54/a. maddesi.
42)1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 56/1a. maddesi.  
43)1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 56/1b. maddesi.
44)1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 60. maddesi.
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k›nda, taraflar›n tek tarafl› fesih hakk›n›n tan›nd›¤› veya antlafl-
man›n do¤as›ndan taraflardan birine antlaflmay› fesih etme hak-
k›n›n tan›nd›¤› yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamakta-
d›r. 

Dan›fltay kararlar› ve konuya iliflkin Yunanl› yazarlar›n görüfl-
lerine bak›ld›¤›nda, Yunanistan tek tarafl› olarak, 1913 Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n› ve özellikle 11. maddenin Baflmüftülük ve Müf-
tülük bölgesindeki seçme hakk›na sahip Müslümanlarca özgür
iradeleriyle Müftü seçme hükümlerini uygulamamakta veya uy-
gulanmas›n› engellemektedir. Di¤er taraftan yine Yunanistan,
Türkiye’nin bu durum karfl›s›nda sustu¤unu –susarak r›za gös-
terdi¤ini, Türkiye’nin böyle bir niyetinin oldu¤unu varsayarak 11.
maddenin iptali yönünde iste¤inin oldu¤unu- iddia ederek, Bat›
Trakya Müslüman Türk Az›nl›¤›n geçmiflte Yunanistan’da Müftü-
lük seçimlerinin yap›lmam›fl olmas›na itiraz etmemifl olmalar›n›
ve bu konuda Yunanistan’daki Mahkemelere ve uluslararas›
Mahkemelere baflvurulmam›fl olmas›n› 1913 Atina Antlaflmas›-
n›n 11. maddesine ve 2345 say›l› ve 1920 tarihli yasaya uygun
olarak seçimlerin yap›lmamas›n› -6. maddenin hiçbir zaman uy-
gulanmam›fl olmas›-, antlaflma ve yasan›n uygulanmam›fl olma-
s›ndan dolay› antlaflman›n 11. maddesinin veya 1913 Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n›n fesih edildi¤ini iddia etmesi ve bu konuda Yu-
nan Dan›fltay’›n›n karar›nda sorumlulu¤un Bat› Trakya Türk
Az›nl›¤›na yüklenmesi yoluna baflvurmas› da dayanaktan yok-
sundur.

1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesinin sade-
ce Baflmüftü ile Müftülerin seçimine iliflkin hükümlerinin uygu-
lanmamas›, baflka bir deyiflle Atina Antlaflmas›n›n bir bütün ola-
rak uygulanmas›ndan Yunanistan sorumludur. Çünkü uygula-
nan devletleraras› hukuka göre, bir antlaflman›n, aksi bütün ta-
raflarca kabul edilmedikçe, bir bütün olarak uygulanmas› gere-
kir.45 Di¤er taraftan 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n veya bu ant-
laflman›n baz› hükümlerinin veya antlaflman›n gere¤i olarak iç
hukukta yap›lan düzenlemelerin uygulanmamas›ndan, ilgili az›n-
l›k sorumlu tutulamaz. Taraf olunan antlaflmalar›n veya yasala-
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45) 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku sözleşmesinin 17. maddesi.; U.A.D.’nın Soy-
kırım Sözleşmesine Çekinceler konusundaki 28.05.1951 tarihli danışma görüşü, C.I.J.,
Recueil, 1951, s. 21, 22.; PAZARCI, s. 84. 
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r›n konumuzla ilgili hükümlerin uygulanmamas›n›n nedeni, Yu-
nanistan Devletinin ve organlar›n›n Baflmüftü ile Müftü seçim
prosedürlerini bafllatmamalar›d›r. Seçimler, Yunan makamlar›-
n›n çeflitli taktik ve yöntemleriyle antlaflma ve yasaya ayk›r› ola-
rak uygulamalar›n› engellemelerinden kaynaklanmaktad›r. Oysa
Bat› Trakya Türk Az›nl›¤› ve Türkiye, bu seçimlerin antlaflmala-
ra ve Yunanistan’da yürürlükte bulunan yasalara uygun bir bi-
çimde yap›lmas› gerekti¤ini ifade etmifllerdir. Bu konuda tered-
düt varsa 1991’den önceki ve sonraki Bat› Trakya Türk bas›n›na
bakmak yeterlidir. Dolay›s›yla antlaflma ve yasalar› uygulama
sorumlulu¤u ve yükümlülü¤ü Yunanistan Devletinin ve yetkili
makamlar›n›nd›r. Buna göre Baflmüftü ile Müftü seçim prosedür-
leri yetkili Yunan makamlar› taraf›ndan bafllat›lmam›flt›r. Bu ant-
laflman›n uygulanmamas›, Yunanistan’›n uluslararas› sorumlu-
lu¤unu gerektirir. Bunun da art›k her platformda dile getirilmesi
ve gündemde tutulmas› icap eder.

Yunanistan’›n Bat› Trakya Bölgesindeki Müslüman Türk Ce-
maati taraf›ndan dile getirilen, antlaflmalardan kaynaklanan ken-
di dini liderlerini baflka bir deyiflle kad› s›fat›yla Müslüman Türk-
lerin örf ve adet hukuklar›na uygun olarak yarg›lama yetkisine
de sahip olan Müftülerin halk taraf›ndan seçilmesi talebine kar-
fl›l›k; Yunan Dan›fltay’›nca ileri sürülen Yunanistan iç hukukun-
da kamu personeli (devlet memurlar›) ile Ortodoks H›ristiyan din
adamlar›n –Metropolitler ve Baflpiskoposlar›n- halk taraf›ndan
seçilmelerinin öngörülmemifl olmas›n›n ve bu nedenle Yunanis-
tan’daki “Müslümanlar›n” da kendi dini liderlerini, kad›lar›n›, dev-
let memurlar›n› Müslüman Cemaatin yani halk taraf›ndan seçile-
meyece¤i ve dünyan›n hiçbir yerinde yarg›çlar›n ve memurlar›n
halk taraf›ndan seçilmedi¤i, Yunanistan’da seçilmesi halinde ise
Yunan Anayasa sisteminde ciddi çatlaklar yarataca¤›na iliflkin
gerekçeleri dayanaktan yoksundur. Çünkü, Yunanistan’›n usulü-
ne uygun olarak onaylad›¤› 1969 tarihli Viyana Antlaflmalar Hu-
kuku Sözleflmesinin 27. maddesi aynen flunlar› ifade etmekte-
dir:46 “Bir taraf, bir antlaflmay› icra etmeme gerekçesi olarak iç
hukukunun hükümlerine baflvuramaz.” Di¤er taraftan bugün
dünyam›zda yarg›çlar›n seçimi ve atanmas› konular›nda uygula-
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46) GÜNDÜZ, A.: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar Hakkında Temel Me-
tinler, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s. 112.
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nan üç sistem mevcuttur:47 Bunlardan a) birincisi yarg›çlar›n halk
taraf›ndan48 veya yasama organ› taraf›ndan seçilmesi, b) ikinci-
si yarg›çlar›n yürütme organ› taraf›ndan seçilmesi, c) üçüncüsü
ise yarg›çlar›n, yarg›çlar taraf›ndan oluflturulan bir kurul taraf›n-
dan seçilmesidir. 

Dan›fltay karar›nda, Türkiye, M›s›r, Fas ve Cezayir gibi dev-
letlerde Müftülerin atanmas› örne¤i verilerek, Yunanistan’da da
Müftülerin atanmas› gerekti¤i gerekçesi de dayanaktan yoksun-
dur. Zira sözü edilen devletler, Müslümanlar›n ço¤unlukta oldu-
¤u, seçim ve atama ifllemlerinin Müslümanlar ve ‹slâm Kurumla-
r› taraf›ndan yap›ld›¤› devletlerdir. Yunanistan’daki Müftülerin
Müslüman Türkler taraf›ndan seçilmesi hakk›, az›nl›k haklar›n-
dan ve 1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesinden
kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca Yunanistan’da Müftü, Ortodoks H›-
ristiyan vali baflkanl›¤›nda ve Ortodoks H›ristiyan kâtibi ile birlik-
te Yunan uyruklu Müslüman ileri gelenlerden oluflan toplam on
bir (11) kiflilik bir kurulca seçilip, atanmaktad›r. Bu kurul sadece
ve tamamen Müslümanlardan oluflmamaktad›r. ‹flte bu bak›m-
dan da din ve vicdan özgürlü¤üne ayk›r›l›k söz konusudur. Ayr›-
ca baflka devletlerde Müftülerin atanmas›, Yunanistan’da Müftü-
lerin Müslüman Türkler taraf›ndan seçilmesini engellemez. Çün-
kü seçim yöntemi, Yunanistan’›n antlaflmalardan kaynaklanan
bir yükümlülü¤üdür. 

Atina Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan Lozan Antlaflmas›n›n
imzalanmas›na kadar geçen zaman içersinde yaflanan önemli
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47) PEKCANITEZ, H.: Medeni Usul Hukuku, Birinci Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2000,
s. 99.
48) Yargıçların halk tarafından seçilmesi, egemenliğin halka ait olmasından kaynaklan-
maktadır. Yargıçlar millet adına karar verdiklerinden ve milli iradenin temsilcisi olduğun-
dan, onların da halk tarafından seçilmesi gerekmektedir. Bu özellikle kuvvetler ayrımı il-
kesinin de bir sonucudur. Bu biçimde yargıcın yasama ve yürütme organına karşı bağım-
sızlığı sağlanabilmektedir. Bkz. PEKCANITEZ, s. 99. Diğer taraftan ABD’de yargıçların
halk tarafından seçildiği de bilinmektedir. 9 Eylül 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinin habe-
rine göre; “ABD’ye yerleşen bir Türk göçmenin oğlu olan Halil Özerden, Mississippi eya-
letine bağlı Gulfport’ta bölge yargıçlığı için aday gösterildi. ABD Başkanı George W. Bush
tarafından ABD Senatosu’na tavsiye edilen Özerden, senatonun onay vermesinin ardın-
dan, David C. Bramlette’in yerine göreve başlayacak. Amerikalı Senatör Trent Lott,
ABD’ye yerleşen bir Türk’ün oğlu olan 39 yaşındaki Halil Özerden’i, ‘çok zeki, Mississip-
pi’ye bağlı, federal yargıya katkısı bulunacak bir insan’ sözleriyle övdü. Gulfport’taki ‘Du-
kes, Dukes, Keating & Faneca’ hukuk firması üyesi Özerden, Hattiesburg’da doğdu.
Özerden, Georgetown Üniversitesi ile Stanford Hukuk Fakültesini bitirdi. ...”  
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olaylar Antlaflmalar›n yürürlü¤ünü durdurabilir. Ama fesih et-
mez.49 Ayr›ca Müftülerin Müslümanlarca seçilmesi, di¤er Yuna-
nistan vatandafllar›n haklar›na zarar vermemektedir. Bireysel
haklar ve kamu düzeni ihlâl edilmemektedir. Yunanistan’daki Or-
todoks H›ristiyan vatandafllar ile “Müslüman Cemaatin” az›nl›k
bireylerinin eflit muameleye tabi tutulmalar› gerekir. Fakat bura-
da az›nl›k olmalar›ndan kaynaklanan ve antlaflmalarla kendileri-
ne tan›nan baz› pozitif haklar söz konusudur. Pozitif haklar tan›-
narak, bu flekilde vatandafllar aras›nda özdeflleflmeden ayr›lma
antlaflmalarla meflrulaflt›r›lmaktad›r. Bu noktada Mahkeme hük-
münde yer alan “özdefllefltirme” kavram› Türkiye ile Yunanistan
aras›nda bir denge politikas› veya mütekabiliyet gere¤i Türki-
ye’nin ‹stanbul Fener Baflpiskoposunun seçiminde izledi¤i yön-
tem ile Bat› Trakya’daki Müftü seçimleri konusunda Yunanl›lar›n
izledi¤i usulü, Yunanistan makamlar›n›n, Türkiye’nin ve Yuna-
nistan uyruklu Bat› Trakya Türklerinin görüfllerini hiç dikkate al-
madan, ç›kard›¤› 1991 tarihli ve 1920 say›l› “Müslüman Din Gö-
revlileri Hakk›nda” yasa ile birlikte de¤erlendirip,  iliflki kurulma-
s›n›n uluslararas› iliflkiler ve uluslararas› hukuk bak›m›ndan ya-
rarl› olup, olamayaca¤› de¤erlendirilmesinin yap›lmas›n› (Lozan
45. madde çerçevesinde) hat›rlatmak isteriz.

Yine Yunanistan Dan›fltay’›nca iddia edildi¤i üzere, Lozan’da
1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesi fesih edilmifl
olsayd›, Yunanistan Mahkemeleri ve Yunanistan Yarg›tay’› (Ari-
os Pagos) muhtelif konularda hüküm verirken; 1881 ‹stanbul,
1913 Atina Bar›fl Antlaflmalar›n› dayanak göstererek kararlar ve-
rir miydi? Elimizde, Yunanistan Yarg›tay’›n›n 1980 y›l›nda 1723
say›l› (1723/1980) “Müftülerin Yarg›lama Yetkisi” hakk›nda ver-
di¤i bir karar var. Bu karardan, 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n
ve konumuzla ilgili olan 1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n
11. maddesi belirtilerek, 1980 y›l›nda hüküm verilmektedir. Bu-
radan da 1923 y›l›ndan sonra di¤er antlaflmalar oldu¤u gibi
1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n ve bunun 11. maddesinin de yü-
rürlükte oldu¤u, iptal edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Ad› geçen Yu-
nanistan Yarg›tay’›n›n konumuzla ilgili bölümünün Yunancadan
Türkçeye aynen çevirisi flöyledir; “Yunanistan’da oturan Yunan
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49) SUR, M.: Uluslararası Hukukun Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000,
s. 72.
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uyruklu Müslümanlara belli baz› hukuki iliflkilerinde kutsal ‹slâm
yasalar›n›n uygulanmas›n›n nedeni; Türkiye ile Yunanistan ara-
s›nda imzalanan 10 Temmuz 1881 Sözleflmesi50 ile a) 1 / 14 Ka-
s›m 1913 Atina Antlaflmas› (11. madde), b) 1920 Sevr ve c)
1923 Lozan Antlaflmalar›d›r. Bütün bu antlaflmalar da s›ras›yla
flu Kanun Hükmünde Kararnamelerle onaylanm›flt›r: ΞΛ∑’ say›
ve 11 Mart 1882 tarihli (maddeler 3., 8.), ∆ΣΓ say› ve 14 Kas›m
1913, 29 Eylül / 30 Ekim 1923 (14/1 madde) ve 25 A¤ustos 1923
(42. ve 45. maddeler). Bununla beraber flu hususu da belirtmek-
te yarar var; Türkiye ile Yunanistan aras›nda imzalanan
4.11.1913 tarihli sözleflmenin51 de¤iflikli¤e u¤rayan 11/19 mad-
desini kelimesi kelimesine tekrar eden 2345 say› ve 1920 tarihli
(2345/1920) yasan›n 10/1 maddesini yürürlükte b›rakan Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunun Girifl Bölümünün 8/1 maddesi
gere¤i Müftüler kutsal yasalarca öngörülen salt dini görevlerinin
yan› s›ra, Müslümanlar aras› evlenmelerde, boflanmalarda, na-
fakalarda ve birde velâyetlerle ilgili olarak yarg›lama yetkisi kul-
lan›rlar. Devamla da, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun Gi-
rifl Bölümünün 6. maddesi taraf›ndan meriyette tutulan 147 say›
ve 1914 tarihli (147/1914) yasan›n 4. maddesine göre, Müslü-
man dinine tabi kifliler aras›nda yasal evlilikler, boflanmalar, ev-
lenmeden mütevellit kar›-koca aras›ndaki akrabal›k iliflkileri de
Kutsal Yasa taraf›ndan düzenlenir ve oradaki hükümlere göre
karar verilir. Son olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
8/2. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilen ve yukar›da sözü edilen
2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n 10. maddesinin 2. ve 3. f›kra-
lar› gere¤i Müftünün nizal› kaza prosedürüne tabi her türlü kara-
r›, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 741. ve devam› madde-
lerine göre Asliye Hukuk Mahkemesi taraf›ndan onaylanmad›¤›
takdirde, bu kararlar uygulanamaz ve kesin hüküm teflkil etmez-
ler. Asliye Hukuk Mahkemesi tasdiki istenen karar›n Müftü tara-
f›ndan kendisine bahfledilen yetkiler çerçevesinde al›n›p al›nma-
d›¤›n› kontrol edip, bu karar›n içeri¤ini ise kontrol etmez. Yuka-
r›da sözü edilen yasa hükümlerinin birlikte de¤erlendirilmesin-
den 1912 ile 1923 y›llar› aras›nda Yunanistan’a ba¤lanan yeni
bölgelerde dâhil olmak üzere, Mentefle Adalar› hariç (Bkz. Yar-
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50) Yunan Yargıtay’ının karar metninde 1881 tarihli İstanbul Antlaşması “Sözleşme” ola-
rak geçmektedir. Biz de çeviride asıl metne bağlı kaldık.
51) 1913 tarihli Atina Barış Antlaşması kastedilmektedir.
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g›tay Genel Kurulunun 738 say› ve 1967 tarihli (738/1967) kara-
r›), Yunanistan’›n bütün bölgelerinde mukim veya geçici olarak
oturan bütün Müslümanlar› kapsamak üzere, yetkili Asliye Hu-
kuk Mahkemesi onaylanmas› istenen Müftünün kesin veya geçi-
ci nafaka karar› ile ilgili olarak, bu karar› esas yönünden (içeri¤i-
ni) ele al›p, inceleyemez ...”52 Bu noktada hemen ifade edelim ki,
yukar›da bir k›sm›n›n tercümesini verdi¤imiz Yunan Yarg›tay ka-
rar›nda bahsedilen -örne¤in 2345 say› ve 1920 tarihli- yasan›n
baz› hükümleri 1920 say› ve 1991 tarihli yasa ile de¤ifltirilinceye
kadar yürürlükte kalm›flt›r. 

1041 say› ve 2000 tarihli (1041/2000) Yarg›tay karar›nda da
“Yunanistan uyruklu ‹skeçe’li Müslüman Türklerin mülklerinin
miras hukukuna iliflkin uyuflmazl›klar›nda Müftülerin yetkili oldu-
¤u ve Müftünün, ‹slâm hukuku kurallar› çerçevesinde karar ve-
rece¤i” belirtilerek, 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11. madde-
sinin bu konudaki hükümlerinin yürürlükte oldu¤u dolay›s›yla da
Atina Antlaflmas›n›n Lozan’da iptal edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r.    

‹skeçe Adliyesinde, 23 Haziran 1995 tarihinde görüflülen ve
karar› 82 say› ve 1995 tarihli (82/1995) ‹skeçe Tek Hâkimli Asli-
ye Hukuk Mahkemesi Nizal› Kaza Prosedürüne göre ilân edilen
hükümde, Bat› Trakya’da mukim Yunanistan uyruklu Müslüman
Türklerle ilgili uyuflmazl›klarda uygulanacak hukuk kurallar›n›
aynen flöyle ifade etmektedir: “Türkiye ile Yunanistan aras›nda
düzenlenen ve Yunanistan taraf›ndan ∆ΣΙΓ say› ve 1913 tarihli
Kanun Hükmünde Kararname ile onaylanan Atina Antlaflmas›-
n›n 11. maddesinin 9. paragraf› hükümleri, 2345 say›l› ve 1920
tarihli (2345/1920) yasan›n 10. madde hükümleri, yürürlükte bu-
lunan 1920 say›l› ve 1991 tarihli (1920/1991) yasa ile onaylanan
24.12.1990 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin 5/2. madde-
sinde tekrarlanarak bugün de yürürlüktedir...”

Yine Bat› Trakya bölgesinde mukim, Yunanistan uyru¤unda-
ki Müslüman Türklerin dini nikâh yerine resmi nikâhla belediye-
lerde evlenmeleri, ailevi uyuflmazl›klar›nda ortaya ç›kan sorun-
lar›nda uygulanacak hukuk kurallar› hakk›nda ‹skeçe Tek Hâ-
kimli Asliye Hukuk Mahkemesinin 1623 say› ve 2003 tarihli ka-
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52)Yunanistan Yargıtay’ının 1980 yılında verdiği 1723 sayılı (1723/1980) Kararın Yunan-
ca metni için Bkz. Nomiko Vima, Nomologia Politikon Dikastirion, Etos 29., s. 1217 v.d.
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rar› dikkat çekicidir53. Söz konusu kararda; “... Türkiye ile Yuna-
nistan aras›nda imzalanan ve ∆ΣΙΓ say› ve 1913 tarihli yasa ile
onaylanan Atina Antlaflmas›n›n 11. maddesinin 9. f›kras›nda
Müftüler Müslümanlar›n evlenmeleri, nafaka, velâyet, vesayet,
‹slâm vasiyetnameleri ..., ... Yukar›da ifade edilen yasalarla
onaylanan bu antlaflmalar, Yunanistan Anayasas›n›n 28. mad-
desinin 1. f›kras› gere¤i Yunan iç hukukunun ayr›lmaz bir parça-
s› olup, bu antlaflma hükümlerine ayk›r› olan di¤er bütün yasal
düzenlemelerden üstündür.”  

Gümülcine Asliye Hukuk Mahkemeleri Baflkan› Evstathiu
Apost. Çukala’n›n Elliniki Dikeosini (Yunan Adaleti) Dergisinde,
tarihini tespit edemedi¤im, eski tarihli, muhtemelen 1950 y›llara
ait oldu¤unu düflündü¤üm bir yaz›s›nda aynen flunlar ifade edil-
mektedir:54 “Türkiye, Yunanistan uyruklu Müslüman dininden
Bat› Trakyal›lar için kutsal hukuk kurallar›n›n uygulanmas›na
özen gösterdi ve güvence alt›na ald›. O kadar ki 10.6.1881 tarih-
li antlaflma (8/3. maddesi) ile Tesalya Yunanistan’a, b›rak›ld›. Yi-
ne Türkiye ile Yunanistan aras›nda yap›lan 1.11.1913 tarihli Ati-
na Bar›fl Antlaflmas› (11/9. maddesi) ki bu antlaflma ∆ΣΙΓ say›
ve 1913 tarihli yasa ile onayland›. Bunlara ek olarak Yunanistan,
147 say› ve 1914 tarihli yasan›n 4. maddesi, 2345 say› ve 1920
tarihli yasan›n 10. maddesi, 2228 say›l› yasan›n boflanmaya ilifl-
kin 20. maddesi ve 2310 say› ve 1920 tarihli yasan›n 13/2. mad-
deleri Trakya Müslümanlar›n›n miras hukukuna iliflkin Kutsal ‹s-
lâm hukuk kurallar›n› yürürlükte b›rakt›, iptal etmedi. ... Bu söy-
lenenlerden flu sonuç ç›kmaktad›r: Yunanistan uyruklu Müslü-
man dininden olan Bat› Trakyal›lar hakk›nda, 10.11.1923 tarihin-
den itibaren meydana gelecek ölümlerden sonra ortaya ç›kacak
olan miras iliflkileri ve uyuflmazl›klar›nda Roma-Bizans55 hukuku
veya Yunan Medeni Yasas› (Medeni Yasas›n›n Girifl Bölümünün
92. maddesi) düzenlemeleri uygulanmayacak, fakat dini, aile örf
ve adetleri bak›m›ndan farkl› olduklar›ndan, ister kent, isterse ta-
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53) http://lawdb.intrasoftnet.com/pls/dnom/nusg8.main  
54) ÇUKALA, Ev. Ap.: “Pio dikeo dıepi tin eks adiathetu klironomiki diadohi Musulmanon
tis Thrakis mas (Trakya’mızdaki Müslümanların Vasiyetname Bırakmadan, Mirasın İnti-
kalini Hangi Hukuk Düzenlemektedir?)”  Vasiyet Bırakılmadan Mirasın Yerini Alan Hale-
fi”, Elliniki Dikeosini (Yunan Adaleti) Dergisi, 30, s. 741. 742. 
55) “Vizantinoromayiko”
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r›msal tafl›nmazlar söz konusu olsun, kendi Kutsal ‹slâm Yasa-
lar›nda düzenlenmifl bulunan kurallara tabi olacaklard›r.”

Yukar›da ortaya konulan bütün bu nedenlerden dolay›, 1913
Atina Bar›fl Antlaflmas› ve bu antlaflman›n 11. maddesi yürürlük-
tedir ve geçerlidir. Ancak Yunanistan Dan›fltay’›n›n kararlar›n-
dan da anlafl›ld›¤› üzere Yunanistan Atina Antlaflmas›n›n 11.
maddesinin “Müftülerin yetki alan›ndaki Müslümanlar” taraf›n-
dan seçimini öngören hükmün, Lozan’da iptal edildi¤ini öne sü-
rerek uygulamamaktad›r. Bu ba¤lamda, ayn› maddenin Baflmüf-
tülük kurumu ve bunun seçimini öngören düzenlemenin de Yu-
nanistan taraf›ndan uygulanmad›¤›n› ve uygulatt›r›lmad›¤›n› göz
önünde bulundurdu¤umuzda, Yunanistan herhalde ayn› gerek-
çelerle bu hükmün de “iptal” edildi¤ini varsaymaktad›r. Yukar›da
örnek olarak seçti¤imiz Dan›fltay kararlar›ndan da hareket ede-
rek, Yunanistan’›n “Baflmüftülük makam›na bir Baflmüftü seçil-
mesi prosedürünü bafllatmad›¤›na ve Müftülerin Müslüman
az›nl›k fertlerince seçimle iflbafl›na gelmelerinin uygun olmad›¤›”
biçiminde aç›klanabilecek bir tutum ve davran›fl içinde oldu¤u-
nu, AB üyesi Yunanistan’›n Atina Antlaflmas›ndan do¤an veci-
belerini yerine getirmekten bilinçli bir biçimde kaç›nmakta oldu-
¤unu, rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu da Yunanistan’›n uluslararas›
sorumlulu¤unu gündeme getirmektedir.    

SSOONNUUÇÇ

Yunanistan Dan›fltay kararlar›n›n incelenmesi neticesinde
vard›¤›m›z sonuçlar afla¤›dad›r:

1.) Türkiye’nin millet sisteminden, milli devlet sistemine geç-
mesi, Yunanistan’› antlaflmalarla üstlendi¤i yükümlülüklerden
kurtarmaz. 

2.) ‹ddia edildi¤i gibi Lozan’da, 1923 Lozan’dan önceki ant-
laflmalar iptal edilmemifltir. Bunun da cevab›n› Lozan Konferan-
s›nda M. Laroche; “... antlaflma56, 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.” fieklinde vermektedir.

HAKEMLİ MAKALE

56)1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması kastedilmektedir. 
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3.) 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n veya bu antlaflman›n
gere¤i olarak Yunanistan iç hukukunda yap›lan düzenlemelerin
uygulanmamas›ndan ilgili az›nl›k fertleri sorumlu tutulamazlar.
Çünkü taraf olunan antlaflmalar›n ve di¤er taraftan da ülkedeki
yürürlükteki yasalar›n uygulanmamas›n›n nedeni, az›nl›k men-
suplar› de¤ildir. Bilakis Müslüman Türk Az›nl›k, ad› geçen ant-
laflma ile 2345 say› ve 1920 tarihli yasan›n uygulanmas› için y›l-
larca mücadele etmektedir. Ancak sorun Yunanistan Devletinin
ve organlar›n›n Baflmüftü ile Müftü seçim prosedürlerini 1985’te
Gümülcine Müftüsünün vefat›ndan sonra da bafllatmamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. 1991’den önce Müftülerin görev süresi on
(10) y›lla s›n›rl› de¤ildi. Vefat edinceye kadar görevlerinin bafl›n-
da kalmaktayd›lar. Dolay›s›yla bu nedenle uzun süre bu antlafl-
ma ve yasalar›n uygulanmas›na gerek duyulmaz, esasen bu du-
rum bunlar›n daha sonra uygulanmamas› ve iptali için de bir ge-
rekçe oluflturamaz. Bununla birlikte söz konusu antlaflma ve ya-
salar› uygulama sorumlulu¤u ve yükümlülü¤ü, Yunanistan Dev-
letinindir. Ayr›ca ad› geçen antlaflmalar›n uygulanmamas›, Yu-
nanistan’›n uluslararas› sorumlulu¤unu gerektirir. Bunun da art›k
her platformda dile getirilmesi ve gündemde tutulmas› icap eder.

4.) Bir taraf devlet, bir antlaflmay› uygulamama gerekçesi
olarak iç hukuk –Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik gibi- hüküm-
lerini öne süremez.

5.) Bugün dünyam›zda yarg›çlar›n seçimi ve atanmas› ko-
nular›nda uygulanan üç sistem vard›r Bunlardan bir tanesi de
yarg›çlar›n halk taraf›ndan seçilmesidir. Bu uygulamaya örnek
olarak ABD ve ‹sviçre gibi devletler gösterilebilir. Kald› ki Yuna-
nistan’daki kad› s›fat›yla da görev yapan Müftülerin halk taraf›n-
dan seçiminin nedeni antlaflmalard›r. Di¤er devletlerdeki usuller
bu bak›mdan Bat› Trakya’daki Müftülerin seçiminde etkili olmaz.

6.) Dan›fltay kararlar›nda, Türkiye, M›s›r, Fas ve Cezayir gi-
bi devletlerde Müftülerin atanmas› örne¤i verilerek, Yunanis-
tan’da da Müftülerin atanmas› gerekti¤i gerekçesi de dayanak-
tan yoksundur. Zira sözü edilen devletler, Müslümanlar›n ço¤un-
lukta oldu¤u, seçim ve atama ifllemlerinin Müslümanlar›n ve ‹s-
lâm Kurumlar› taraf›ndan yap›ld›¤› devletlerdir. Yunanistan’daki
Müftülerin, Müslüman Türk halk› taraf›ndan seçilmesi hakk›,
az›nl›k haklar›ndan ve 1913 tarihli Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11.
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maddesinden kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca Bugünkü uygulamaya
göre Yunanistan’da Müftü, Ortodoks H›ristiyan vali baflkanl›¤›n-
da ve Ortodoks H›ristiyan kâtibi ile Yunan uyruklu Müslüman ile-
ri gelenlerden oluflan toplam on bir (11) kiflilik bir kurul taraf›n-
dan seçilip, atanmaktad›r. Ayr›ca burada önemli bir nokta da söz
konusu kurulun sadece Müslümanlardan oluflmamakta olmas›-
d›r. ‹flte bu bak›mdan da din ve vicdan özgürlü¤üne ayk›r›l›k söz
konusudur. Baflka devletlerde Müftüler atanma ifllemiyle göreve
bafllasalar bile, bu durum Yunanistan’›n antlaflmalarla sorumlu-
luk alt›na girdi¤i yükümlülüklerinden kurtulmas› için bir gerekçe
teflkil etmez.

7.) Atina Antlaflmas›n›n imzalanmas›ndan Lozan Antlaflma-
s›n›n imzalanmas›na kadar geçen zaman içersinde yaflanan
önemli olaylar, Antlaflmalar›n yürürlü¤ünü durdurabilir. Ama fesih
etmez. Ayr›ca Müftülerin Müslümanlarca seçilmesi, di¤er Yuna-
nistan vatandafllar›n›n haklar›na zarar vermemektedir. Bireysel
haklar, genel ahlâk, kamu güvenli¤i ve kamu düzeni ihlâl edilme-
mektedir. Yunanistan’daki Ortodoks H›ristiyan vatandafllar ile
Yunanistan uyruklu “Müslüman Cemaatin” az›nl›k bireylerinin eflit
muameleye tabi tutulmalar› saptamas› do¤rudur. Ancak az›nl›k
olmalar›ndan kaynaklanan ve antlaflmalarla kendilerine tan›nan
ve “pozitif ayr›mc›l›k” olarak ortaya ç›kan haklar da söz konusu-
dur. Yunanistan’daki Müslüman Türklere “pozitif ay›r›mc›l›k” tan›-
narak, bu flekilde vatandafllar aras›nda özdeflleflmeden ayr›lma
bir yerde antlaflmalarla meflrulaflt›r›lmaktad›r. Bu noktada Mah-
keme hükmünde yer alan “özdefllefltirme” kavram› e¤er Türkiye
ile Yunanistan aras›nda bir denge politikas› veya “mütekabiliyet”
gere¤i olarak öne sürülmekte ise, o zaman Türkiye’nin, ‹stanbul
Baflpiskoposunun seçiminde izledi¤i yöntem ile Bat› Trakya’daki
Müftü seçimleri ve Baflmüftülük konusunda Yunanl›lar›n izledi¤i
usulü de bu anlamda düflünmek yararl› olabilir. Baflka bir deyifl-
le, AB üyesi Yunanistan makamlar›n›n, bir taraftan antlaflmalar›,
di¤er taraftan da Türkiye’nin ve Yunanistan uyruklu Bat› Trakya
Türklerinin görüfllerini hiç dikkate almadan, ç›kard›¤› 1991 tarihli
ve 1920 say›l› “Müslüman Din Görevlileri Hakk›ndaki” yasa ile bir-
likte ‹stanbul Baflpiskoposunun seçim usulü birlikte de¤erlendi-
rip,  iliflki kurulmas›n›n uluslararas› iliflkiler bak›m›ndan yararl›
olup, olamayaca¤› de¤erlendirilmesinin yap›lmas›n› (Lozan 45.
madde çerçevesinde) hat›rlatmak isteriz.
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8.) E¤er iddia edildi¤i gibi Lozan’da, 1913 tarihli Atina Bar›fl
Antlaflmas› veya 11. maddesi iptal edilmifl olsayd›, Yunanistan
Mahkemeleri ve Yunanistan Yarg›tay’› (Arios Pagos) muhtelif
konularda hüküm verirken; 1881 ‹stanbul, 1913 Atina Bar›fl Ant-
laflmalar›n› dayanak göstererek kararlar verir miydi? Yunanistan
Yarg›tay’›n›n 1980 y›l›nda 1723 say›l› (1723/1980) “Müftülerin
Yarg›lama Yetkisi” hakk›nda verdi¤i bir kararda; 1913 Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n›n ve konumuzla ilgili olan 1913 tarihli Atina Ba-
r›fl Antlaflmas›n›n 11. maddesine at›fta bulunarak hüküm veril-
mektedir. Yunanistan Yarg›tay’›n›n bu karar›ndan, 1923 y›l›ndan
sonra da di¤er antlaflmalarda oldu¤u gibi 1913 Atina Bar›fl Ant-
laflmas›n›n ve bunun 11. maddesinin yürürlükte oldu¤u, iptal
edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca afla¤›daki mahkeme kararla-
r›ndan da 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n iptal edilmedi¤i anla-
fl›lmaktad›r: ‹skeçe Adliyesinde, 23 Haziran 1995 tarihinde görü-
flülen ve karar› 82/1995 say› ve tarihli ‹skeçe Tek Hâkimli Asliye
Hukuk Mahkemesi Nizal› Kaza Prosedürüne göre ilân edilen Ba-
t› Trakya’da mukim Yunanistan uyruklu Müslüman Türklerle ilgi-
li uyuflmazl›klarda uygulanacak hukuk kurallar› hakk›ndaki ka-
rar, Yine Bat› Trakya bölgesinde mukim, Yunanistan uyru¤unda-
ki Müslüman Türklerin dini nikâh yerine resmi nikâhla belediye-
lerde evlenmeleri, ailevi uyuflmazl›klar›nda ortaya ç›kan sorun-
lar›nda uygulanacak hukuk kurallar› hakk›nda ‹skeçe Tek Hâ-
kimli Asliye Hukuk Mahkemesinin 1623 say› ve 2003 tarihli ka-
rar›ndan da 1913 Atina Antlaflmas›n›n yürürlükte oldu¤u apaç›k
ortadad›r. Bu tür kararlar›n örne¤ini ço¤altmam›z mümkündür. 

Yukar›da ortaya konulan bütün bu nedenlerden dolay›, 1913
Atina Bar›fl Antlaflmas› ve bu antlaflman›n 11. maddesi yürürlük-
tedir ve geçerlidir. Ancak Yunanistan Dan›fltay’›n›n kararlar›n-
dan da anlafl›ld›¤› üzere Yunanistan, Atina Antlaflmas›n›n 11.
maddesindeki “Müftülerin yetki alan›ndaki Müslümanlar” taraf›n-
dan seçimini öngören hükmün, Lozan’da iptal edildi¤ini öne sü-
rerek uygulatmamaktad›r. Bu ba¤lamda ayn› maddede bulunan
Baflmüftülük Kurumu ve bunun seçimini öngören düzenlemenin
de Yunanistan taraf›ndan yine uygulanmad›¤›n› ve uygulatt›rma-
d›¤›n› göz önünde bulundurdu¤umuzda, Yunanistan herhalde
ayn› gerekçelerle bu hükmün de “iptal” edildi¤ini varsaymakta-
d›r! Yukar›da örnek olarak seçti¤imiz Dan›fltay kararlar›ndan da
hareket ederek, Yunanistan’›n “Baflmüftülük makam›na bir Bafl-
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müftü seçilmesi prosedürünü bafllatmad›¤› ve Müftülerin Müslü-
man az›nl›k fertlerince seçimle iflbafl›na gelmelerinin uygun ol-
mad›¤›” biçiminde aç›klanabilecek bir tutum ve davran›fl içinde
olmas› nedenleriyle, AB üyesi Yunanistan’›n Atina Antlaflmas›n-
dan do¤an vecibelerini yerine getirmekten bilinçli bir biçimde ka-
ç›nmakta oldu¤u apaç›k ortad›r. Bu da Yunanistan’›n uluslarara-
s› sorumlulu¤unu gündeme getirmektedir.           

Öteden beri Yunanistan, Baflmüftülük ve Müftülükler konu-
sunda oldu¤u gibi di¤er birçok konularda da antlaflmalarla yü-
kümlülük alt›na girdi¤i, birçok antlaflma hükümlerini, uygulama-
ma yolunu tercih etmektedir. Bunun nedeni Baflmüftülük, Müftü-
lükler, vak›f ve e¤itim kurumlar›n›n, Bat› Trakya Müslüman Türk
Az›nl›¤›n›n can damarlar› olmas› ve az›nl›k bak›m›ndan tafl›d›¤›
önemdir.

Bu kurumlar›n önemini ve Yunanl›lar›n bak›fl aç›s›n› da yan-
s›tan, Yunanl› yazar Vrusti görüfllerini aynen flöyle özetlemekte-
dir: “Müftülerin bu durumu, özellikle yarg›lama yetkileri ve buna
denk iktidarlar› dolay›s›yla onlar›n az›nl›k çevrelerinde, sözleri
dinlenir, özel güç, büyük nüfuz sahibi kifliler olmalar›na neden
olacaklar›d›r... E¤er, Müftülerin göreve bafllamalar›, halk taraf›n-
dan do¤rudan seçimle gerçekleflirse, aç›kça bu makama siyasi
karakter ve do¤rudan halk taraf›ndan seçilmifl lider görkemi ka-
zand›r›lacakt›r. Müftüler, dini görevliden ve ayn› zamanda da
yarg›lama iktidar›na sahip olmaktan öte, bir de esasen siyasi li-
der statüsüne sahip olacaklard›r. Oysa bu flekilde bir Müftü,
az›nl›k çevrelerinde sanki kendi kendilerini yönetiyorlarm›fl,
özerkmifller gibi bir durum ortaya ç›kacakt›r. Bu durumu arzu
edenlerin daha sonraki ad›mlar› ‘Tempore Dato’, özerklik ve de-
vam›nda da kendi kendilerinin geleceklerini tayin etme dilekleri
ve taleplerini sergilemek olacakt›r.”57

Zaten yürürlükteki antlaflmalar gere¤i ve Yunanistan Dan›fl-
tay’›n›n kabul etti¤i gibi, Bat› Trakya Türkleri özerktir. Bu özerk-
li¤in en önemli unsurlar› da; Baflmüftü seçimi, Müftülerin demok-
ratik bir toplumda olmas› gerekti¤i gibi, seçme yeterli¤ine sahip
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Müslümanlarca özgür iradeleriyle seçilmeleri, Cemaat yönetici-
lerinin, Müslüman Türk cemaati taraf›ndan yine demokratik bir
toplumda olmas› gerekti¤i gibi özgür iradeleri ile seçilmeleri,
mülkiyeti az›nl›¤a ait olan ilkokullar›n yöneticilerinin –okul encü-
menlerinin- yine Müslüman Türk cemaati taraf›ndan seçilmesi
ve bunlar›n da okullar›nda istedikleri Yunanistan uyruklu Müslü-
man Türk ö¤retmenleri seçip istihdam etmeleridir. ‹flte AB üyesi
Yunanistan antlaflmalarla güvence alt›na al›nm›fl bulunan bu
haklar›n –unsurlar›n- gerçekleflmesini engellemektedir. Yuna-
nistan, Türkiye ile bugüne kadar imzalad›¤› ve onaylad›¤› ant-
laflmalar› uygulamaman›n, “küllendirmenin” de yollar›n› her za-
man bulmufltur. Yunanistan, bugün yine çeflitli mazeretler –yu-
kar›da çevirisini verdi¤imiz Yunanistan Dan›fltay kararlar›nda da
görüldü¤ü gibi- öne sürerek, devletleraras› antlaflmalar› ve ken-
di Meclisinden geçirerek uygulamak üzere yürürlü¤e koydu¤u
2345 say› ve 1920 tarihli yasay›, Atina ve di¤er antlaflmalara ay-
k›r› hükümler ihtiva eden 1920 say›l› ve 1991 tarihli yasa ile yü-
rürlükten kald›rm›flt›r. 

Esasen Yunanistan, Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n ifline gelen
hükümlerini –evlenme, boflanma, velâyet, vesayet, miras ve bu
konularda Müftünün yarg›lama yetkilerini- uygulamakta olup, ifli-
ne gelmeyen ve gelecekte tehlikeli olabilece¤ini varsayd›¤› hü-
kümlerini de –Baflmüftü, Müftülerin, Müslüman Türk Cemaatin
Yönetim Kurullar›n›n, Okul Encümenlerinin- Müslüman Türk Ce-
maati taraf›ndan seçilmeleri gibi- hükümleri uygulamamaktad›r.  

Yunan yönetimi, ç›kard›¤› 1920 say› ve 1991 tarihli yasa so-
nucu Müftülüklerin yönetim ve denetimini ele geçirmifl bulun-
maktad›r. Böylece Avrupa Birli¤i üyesi ve lâik olmayan Yunanis-
tan’daki Müftülükler, vak›flar ve e¤itim kurumlar›n›n (az›nl›k okul-
lar›n›n) verimli ve yararl› iflleyiflleri engellenmektedir. Bat› Trak-
ya Müslüman Türkleri ve dini liderleri bu durum karfl›s›nda, Yu-
nan Devletinin devletleraras› antlaflmalara ayk›r› uygulamalar›n›
protesto etmeleri ve bu konuda harekete geçip, aç›klamalarda
bulunmalar›, Müslüman Türk Az›nl›¤›n haklar›n› savunmalar›,
Yunanl›larca Müftülük kurumlar›na siyasi bir nitelik kazand›r›l-
mak olarak de¤erlendirilmektedir.        

Yunanistan, Bat› Trakya Müslüman Türklerine antlaflmalarla
verdi¤i özerklikten ve Müftülerin özellikle yarg›lama yetkileri ve
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buna denk iktidarlar› dolay›s›yla az›nl›k mensuplar› taraf›ndan
sözleri dinlenir ve bunun sonucu olarak, Müftüler özel güç, bü-
yük nüfuz sahibi kifliler olur ve az›nl›¤›n kalk›nmas›n›, ilerleme-
sini, geliflmesini olumlu yönde etkiler diye korkmaktad›r. Bu ne-
denle de Yunanistan, Müftülere sadece din görevlisi statüsünde
–münhas›ran dinle ilgili konularda- ve Yunan Devletinin güdüm-
lü memurlar› olmalar›n› sa¤lamak için özel çaba sarf etmektedir.
Bat› Trakya Müslüman Türkleri, aile ile flahs›n hukuku (evlenme,
boflanma, miras, velâyet gibi) konular›nda Ortodoks H›ristiyan
Mahkemelerin yarg›lama yetkisini de¤il, Müftünün yarg›lama
yetkisini tercih etmektedir ve etmelidirler de. Bu, Yunanistan’da
yaflayan Bat› Trakya Müslüman Türkleri bak›m›ndan hem bir
hak hem de bir zorunluluktur. Bat› Trakya Müslüman Türklerinin,
devletleraras› antlaflmalardan kaynaklanan bu haklar›ndan za-
ten vazgeçme niyetleri de yoktur.    

Yunanistan’›n ülkesindeki Yunanistan uyruklu Müslüman
Türk Az›nl›k bak›m›ndan yükümlülük alt›na girmesinin ve Türki-
ye’nin de Yunanistan’daki Türk Az›nl›¤a taraf olmas›n›n ve so-
rumlulu¤un nedeni, Lozan Bar›fl Antlaflmas› ve bu antlaflman›n
45. maddesidir. Lozan Bar›fl Antlaflmas› hükümleri, yükümlülü-
¤ün esas kayna¤› olan Türkiye’nin r›zas› olmadan de¤ifltirile-
mez. Yunanistan, Baflbakan›n›n –Venizelos’un- aç›klamalar› ile,
1881 ‹stanbul, 1913 Atina, 1920 Sevr ve 1923 Lozan Bar›fl Ant-
laflmalar›n› imzalayarak, daha sonra da kendi iç hukukuna derç
ederek, Bat› Trakya Müslüman Türk toplumunun, 1923 tarihin-
den önce de mevcut kurum ve kurulufllar›na kar›flmayaca¤›, bu
kurum ve kurulufllar› ortadan kald›rmayaca¤›, tasfiye etmeyece-
¤i konular›nda taahhütte bulunmufltur. Ayr›ca Lozan Bar›fl Ant-
laflmas›n›n özellikle 37. maddesi, 40. maddesi ve 45. maddesi
gere¤i Yunanistan, Müslüman Türk Az›nl›¤›n menfaatleri aleyhi-
ne bu kurumlarla ilgili olarak, yasal düzenlemeler yapamaz, bu
kurum ve kurulufllara müdahale etme yetkisi kesinlikle yoktur.
Ancak bugün Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan, Avrupa Birli¤ini
de arkas›na alarak, bu kurum ve kurulufllara müdahale ederek,
Lozan Bar›fl Antlaflmas› ve önceki antlaflmalar baflta olmak üze-
re, di¤er bütün devletleraras› antlaflmalar› ihlâl etmektedir.

Yunanistan’da bugün Müslüman Türklerden bahsediyoruz.
Ancak, H›ristiyan Türklerden hatta ibadetlerini de zaman›nda
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Türkçe yapabilen ve ‹ncilleri de Türkçe olan, Ortodoks H›ristiyan
Türklerden söz edebiliyoruz mu? Oysa bugün Moldavya’da hâlâ
ibadetlerini Türkçe yapan Ortodoks H›ristiyan Gagavuz Türkleri
var. Pekiyi, Yunanistan’daki H›ristiyan Türkler ile Gagavuz Türk-
leri ne oldu? Dilleri ne oldu? Hiç Yunanca bilmeyen, bu nedenle
de Yunanl›lar taraf›ndan “Türkçe konuflan Yunanl›lar” olarak
an›lan bu Türklerin gelenekleri görenekleri ne oldu? 

Yunanistan’daki Bat› Trakya Türkleri, Yunanistan’daki Orto-
doks H›ristiyan ve Gagavuz Türklerinin ak›betine u¤ramamak is-
tiyorlarsa, baflta e¤itim kurumlar›, Baflmüftülük, Müftülükler ve
vak›flar olmak üzere, bütün kendi özerk kurum ve kurulufllar›na,
sahip ç›kmalar› gerekmektedir. Bu âdeta bir zorunluluktur.

K›sacas›, Bat› Trakya’daki bütün Müslüman Türklerin kurum-
lar› özerk olup, Yunan yönetimi de sadece bu özerkliklerini kötü-
ye kullanmamalar› için basit bir denetime tabi tutmal› ve Müslü-
man Türklerin kendileri serbest seçimle, bütün kurum ve kuru-
lufllar›n›n yönetimi ve oluflumlar›yla ilgili olarak, yukar›da belirtti-
¤imiz Türkiye ve Yunanistan aras›nda akdedilen antlaflmalardan
ve AG‹T, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve di¤er devletlera-
ras› antlaflmalardan kaynaklanan haklardan mahrum b›rak›lma-
mal›d›r.

Bat› Trakya Müslüman Türk toplumunun en yüksek makam›
olan Müftülükler sadece fetva makam› de¤ildir. Ayn› zamanda,
daha önce de ifade etti¤imiz gibi, dini ve kültürel özerkli¤in uy-
gulay›c›lar› olarak aile hukuku, miras hukuku, velâyet, vesayet
konular›nda do¤acak ihtilâflarda ve davalarda yarg›ç (kad›) s›fa-
t› ile hüküm verirler.

Bat› Trakyal› Türk gazetecisi Ayd›n Ömero¤lu, Müftülükler
sorunu ile ilgili olarak, 28 Aral›k 1999 tarihli Diyalog Gazetesin-
de flu ilginç de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Yunanistan’da Bafl-
müftülük ve Müftü seçimi sorununun çözüm anahtar› neden
Türk Devletinin elindedir? 1913 Atina Bar›fl Antlaflmas›n›n 11.
maddesine göre, Baflmüftü atanmas›nda son söz ‹stanbul’daki
Halifeli¤in ve ona ba¤l› fieyhülislâml›¤›nd›r. Bu hak ve yetki
1923 Lozan Antlaflmas›n›n 27. maddesinin 2. paragraf›nda gü-
vence alt›na al›nm›flt›r58. Halifeli¤in ve fieyhülislâml›¤›n bu hak

TURGAY CİN

58) 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasının 27. maddesi  için 26. nolu dipnota Bkz.
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ve yetkisi, 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de kabul edilen 429 ve 431 say›l› yasalar›n ilgili hükümleri ile
Türk Devletinin hak ve yetkisine geçmifltir. Ne var ki, Türk Dev-
leti 1913 Atina ve 1923 Lozan Bar›fl Antlaflmalar›ndaki hak ve
yetkisine, ne geçmiflte, ne de günümüzde sahip ç›kmad›¤›n-
dan59, Yunanistan’da, Baflmüftü ve Müftü seçimleri hiç bir za-
man yap›lmad›. Mehmet Emin Aga’n›n mahkemeleri için Yuna-
nistan’›n o ilinden bu iline koflturan TBMM’nin de¤erli üyeleri ko-
nuyu Meclis gündemine al›p hukuksal boyutunu istiflare etmifl
olsalard›, sorun bugüne kadar çoktan çözülmüfl olacakt›. Biz
TBMM’nin de¤erli üyelerinin ve Türk Hükümetinin art›k bu du-
yarl›l›¤› gösterece¤ini düflünüyoruz.”

Burada yine tekrarlayal›m ki, Yunanistan’da yasan›n uygulan-
mamas› konusundaki sorumluluk, Bat› Trakya Müslüman Türk
Az›nl›¤›n›n de¤ildir. Sorumluluk, demokratik, hukuk devleti ilke-
sine ba¤l›, devletleraras› hukuka ve insan haklar›na sayg›l›, ol-
du¤unu iddia eden Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan Devletinindir

Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan hâlâ eski al›flkanl›klar›ndan
kurtulamam›fl ve Avrupal› bir devlet olamam›flt›r. Yine bu ba¤-
lamda Türkiye ile Yunanistan aras›nda 1999’dan sonra bafllayan
“dostlu¤a” ra¤men Bat› Trakya’daki az›nl›k bak›m›ndan, yafla-
nan temel sorunlarda hiçbir iyileflme yoktur. 

Son olarak, Türkiye ile Yunanistan aras›nda imzalanm›fl bu-
lunan antlaflmalardan kaynaklanan, Yunan uyruklu Bat› Trakya
Müslüman Türklerin “kolektif haklar›”, Avrupa Birli¤i antlaflma ve
yasalar› çerçevesinde, Yunanistan taraf›ndan “bireysel haklara”
dönüfltürülmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu konuda çok uyan›k olunma-
s› gerekmektedir. AB üyesi Yunanistan’›n Halkidiki Bölgesindeki
Aynaroz’unda AB üyeli¤inden sonra özel statüsü yani özerkli¤i,
eskiden oldu¤u gibi devam etmektedir. Bu durum ayr›ca Yuna-
nistan taraf›ndan AB’ye kabul ettirilmifl ve güvence alt›na al›n-
m›flt›r. Bu ba¤lamda pekâlâ Bat› Trakya Müslüman Türk Cema-
atinin de özerkli¤i, kolektif haklar› buna benzer bir biçimde gü-
vence alt›na al›nabilir.          

HAKEMLİ MAKALE

59) Tırnak içinde alıntı yaptığım metinde “… ne geçmişte ne de günümüzde sahip çık-
madığından” şeklinde yazılmaktadır. Söz konusu cümlede yüklem olumsuz anlama gele-
cek nitelikte “ne geçmişte ne de günümüzde sahip çıktığından” biçimde yazılmalıydı.
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AAflflaa¤¤››ddaa AAvvrruuppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› MMaahhkkeemmeessii ttaarraaff››nnddaann kkaarraarraa
bbaa¤¤llaannmm››flfl oollaann ggüünncceell ddaavvaallaarraa iilliiflflkkiinn yyiinnee MMaahhkkeemmee ttaarraaff››nnddaann
yyaapp››llaann bbaass››nn aaçç››kkllaammaallaarr››nnddaa yyeerr aallaann öözzeett kkaarraarrllaarr ççeevvrriilleerreekk
ssuunnuullmmuuflflttuurr.. AAçç››kkllaammaa mmeettiinnlleerrii MMaahhkkeemmeenniinn rreessmmii iinntteerrnneett ssii--
tteessii oollaann wwwwww..eecchhrr..ccooee..iinntt ssiitteessiinnddeenn aall››nnmm››flfltt››rr.. 

1177..0011..22000088 ttaarriihhiinnddee,, YYaazz›› ‹‹flfllleerrii ttaarraaff››nnddaann yyaapp››llaann BBaass››nn
AAçç››kkllaammaass››

HHIIRRVVAATT PPIILLCCIICC VV.. HHIIRRVVAATT‹‹SSTTAANN DDAAVVAASSII 

DDAA‹‹RREE KKAARRAARRII

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Pilcic v. H›rvatistan Dava-
s› ile ilgili daire karar›na iliflkin yaz›l› olarak resmi aç›klamada
bulunmufltur.  (Dosya No:33138/06)

Mahkeme, baflvurucuya hapishanede uygun t›bbi tedavi flart-
lar›n›n sa¤lanmamas› nedeni ile, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözlefl-
mesi’nin 3. maddesinin (insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› muamele
yasa¤›) ihlal edildi¤ine, oybirli¤i ile karar vermifltir. 

Sözleflmenin 41. maddesi (Hakkaniyete Uygun Tatmin)uya-
r›nca, Mahkeme baflvurucu lehine 2000 EUR manevi tazmine
hükmetmifltir. 

11.. OOllaayyllaarr

Baflvurucu, H›rvatistan vatandafl›, 1951 do¤umlu Boris Pil-
cic’dir, baflvurucu halen Lepoglava Devlet Hapishanesi’nde ha-
pis cezas›n› çekmektedir.

Bay Pilcic, hakk›nda yürütülen cezai kovuflturma s›ras›nda,
Temmuz 2001’de gözalt›na al›nm›fl ve yap›lan ön yarg›lama so-

Hırvat Pilcic v. Hırvatistan Davası
Daire Kararı
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nucunda, 24 fiubat 2003 tarihine kadar Zagreb ‹l Hapishane-
si’nde tutuklu olarak kalm›flt›r. Bu tarihten sonra, adam öldürme,
adam öldürmeye teflebbüs, sahtecilik ve h›rs›zl›k suçlar›ndan
hüküm giymifl ve Lepoglava Devlet Hapishanesi’ne geri kalan
hapis cezas›n› (30 y›l 6 ay hapis) çekmek için gönderilmifltir. 

T›bbi muayene sonunda heyet taraf›ndan verilen raporda,
baflvurucu böbrek tafl›, damar fliflmesi (varis), karaci¤erde hasar
ve skolyoz (omurgada e¤rilik), lordoz (s›rt›n alt k›sm›nda içe
do¤ru e¤rilik), discopati (servikal diskte hasar), diskartroz (diskal
eklemde yap›sal ve ifllevsel bozukluk) gibi bel kemi¤i ile ilgili fli-
kayetlerinin oldu¤u belirlenmifltir. Baflvurucu hakk›ndaki t›bbi ra-
por, ayr›ca baflvurucunun hapishane doktorlar› taraf›ndan birkaç
kez muayene edildi¤ini ve Zagreb Hapishane Hastanesi’ne yat›-
r›ld›¤›n› göstermektedir.

Bay Pilcic, A¤ustos 2006’da, yetkili ceza infaz hakimine ve
hapishane müdürlü¤üne, çeflitli sa¤l›k problemleri ile ilgili olarak
uygun t›bbi bak›m flartlar›n›n eksikli¤i ile ilgili flikayetlerine iliflkin
dilekçe vermifltir. Ancak, iddialar› reddedilmifltir. 

Eylül 2006’da, baflvurucunun Anayasa Mahkemesi’ne yapt›-
¤› baflvurusu, incelemeye yer olmad›¤› gerekçesiyle reddedil-
mifltir. 

22.. MMaahhkkeemmeenniinn OOlluuflfluummuu VVee UUssuull

12 Temmuz 2006’da, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
baflvurulmufltur.

Karar, afla¤›da isimleri belirtilen, yedi hakimden oluflan Daire
taraf›ndan verilmifltir.

Christos Rozakis, Baflkan,

Loukis Loucaides,

Nina Vajic,

Anatoli Kovler,

Elisabeth Steiner,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni, üye hakimler,

ve ayr›ca Soren Nielsen, daire katibi.
33.. KKaarraarr ÖÖzzeettii

‹‹ddddiiaa

AİHM KARARI



AİHM KARARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 234

Baflvurucu, Sözleflmenin 3. maddesine dayanarak, Lepogla-
va Devlet Hapishanesi yetkililerinin kendisine uygun t›bbi bak›m
flartlar›n›n sa¤lamad›¤› konusunda flikayette bulunmufltur.

MMaahhkkeemmee’’nniinn KKaarraarr››

33.. MMaaddddee

Mahkeme, baflvurucunun Ocak 2002 tarihinden itibaren, böb-
rek tafl› dahil olmak üzere, çeflitli hastal›klar›n›n oldu¤u konu-
sunda bir uyuflmal›k oldu¤unu belirtmifltir.

Baflvurucuya uygun t›bbi bak›m flartlar›n›n sa¤lanmas› ile il-
gili olarak, Mahkeme, baflvurucunun böbrek hastal›¤› ile ilgili
ameliyat olma gereksinimi ile ilgili ayr› bir karar verebilecek bir
durumda olmad›¤›n› vurgulam›flt›r. Kald› ki, taraflar taraf›ndan
sunulan t›bbi belgelerde, Zagreb Hapishane Hastanesi doktorla-
r›n›n, baflvurucu acilen ameliyat olmasa bile, ancak, ameliyatla
baflvurucunun böbrek hastal›¤›n›n iyileflebilece¤ini tespit ettikle-
rini ortaya koymufltur. Mahkeme, tavsiye edilen bu ameliyat›n
yap›lmas› konusunda H›rvatistan Hükümetinin, Lepoglava Ha-
pishanesi yetkilileri ya da baflka herhangi bir yetkilinin herhangi
bir ifllem yap›ld›¤›na iliflkin herhangi bir delil ortaya koyamad›¤›-
n› tespit etmifltir. 

Mahkeme, ciddi suçlardan hüküm giymifl olan ve hapishane-
de cezas›n› çekmekte olan bir kiflinin, bir kamu hastanesinde
ameliyat olmas›n›n güvenlik aç›s›ndan büyük bir risk tafl›d›¤›n›
ve bu nedenle, gecikmeye sebep olabilecek iç içe birçok operas-
yonel sorunun ortaya ç›kaca¤›n› dikkate alm›flt›r. Ancak, t›bbi ra-
porda, ameliyat›n gereklili¤i konusunda, ilgili makamlar›n Tem-
muz 2003 tarihinden itibaren bilgilerinin oldu¤u belirtilmifltir. 4
y›ldan daha uzun bir süre zarf›nda, ameliyat›n gerçeklefltirilme-
si için herhangi bir giriflimde bulunulmam›flt›r.

Mahkeme, hapishane yetkililerinin, baflvurucunun böbrek ra-
hats›zl›¤›n›n tedavisi yapt›rmak için öngörülebilir herhangi bir
yöntem olmaks›z›n, baflvurucuyu uzun bir süre, ciddi ve süre¤en
bir ac› içine terk etmeleri sonucunda baflvurucuya uygun t›bbi
bak›m flartlar›n›n sa¤lanmamas›n›n insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c›
muamele oluflturdu¤u gerekçesiyle, Sözleflmenin 3. maddesinin
ihlal edildi¤ine karar vermifltir.

1155..22..22000088 YYaazz›› ‹‹flfllleerrii TTaarraaff››nnddaann YYaayy››mmllaannaann BBaass››nn AAçç››kkllaa--
mmaass››
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AARRVVAANNIITTAAKKII--RROOBBOOTTII VVEE DD‹‹⁄⁄EERRLLEERR‹‹ vv.... YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN

KKAAKKAAMMOOUUKKAASS VVEE DD‹‹⁄⁄EERRLLEERR‹‹ vv.. YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN 

DDAAVVAALLAARRIINNAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN BBÜÜYYÜÜKK DDAA‹‹RREE KKAARRAARRLLAARRII

•• AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee aanndd DDii¤¤eerrlleerrii vv.. YYuunnaanniissttaann (baflvuru
nnoo.. 2277227788//0033);; 

ve

•• KKaakkaammoouukkaass vvee DDii¤¤eerrlleerrii vv..YYuunnaanniissttaann (baflvuru no.
3388331111//0022)..

Mahkeme, her iki davada da Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflme-
si’nin 6 § 1. maddesinin (makul süre içerisinde adil yarg›lanma)
ihlal edildi¤ine oy birli¤iyle karar vermifltir.

Mahkeme Sözleflme’nin 41. maddesi çerçevesinde (adil kar-
fl›l›k), 15 oya karfl›l›k iki oyla afla¤›daki flekilde karar vermifltir:
Mahkeme, AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee ddii¤¤eerrlleerrii davas›n›n baflvurucula-
r›n›n her birine manevi tazmin olarak 3500 Euro (EUR) ve müfl-
terek masraflar ve harcamalar için 1500 EUR; ve KKaakkaammoouukkaass
vvee ddii¤¤eerrlleerrii Davas›’nda 2500 ila 4000 EUR aras›nda de¤iflen
manevi tazmin miktarlar›na hükmetmifltir.

11..  OOllaayyllaarr

AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee DDii¤¤eerrlleerrii

Yunanistan vatandafl› olan 91 baflvurucu, Ulusal Sa¤l›k Sis-
temi’ne (Εθνικο Σνστηµα Υγειαζ) kay›tl› doktor olarak “O Evan-
gelismos” adl› bir devlet hastanesinde çal›flmaktad›rlar. 

Nisan 1994’de, baflvurucular maafllar›n›n 1/65’ine tekabül
eden fazla mesai ödeneklerine iliflkin Hastaneden talepte bulun-
mufllar, bu talebin reddi üzerine ilgili karar›n bozulmas› amac›y-
la ‹dare Mahkemesi nezdinde dava açm›fllard›r. 16 Aral›k
1999’da Atina Temyiz ‹dare Mahkemesi (Dan›fltay) dava konu-
su idari karar› bozmufltur.

‹dare Mahkemesi’nin karar›ndaki baflvurucular›n iddialar›n›
dayand›rd›klar› Bakanl›k Kararnamesinin usulüne uygun olarak
yay›nlanmad›¤›, dolay›s›yla temelsiz oldu¤u gerekçesi ile Hasta-
ne taraf›ndan Yüksek ‹dare Mahkemesi nezdinde temyiz tale-
binde bulunulmufl, karar 6 fiubat 2003’te yap›lan yarg›lama so-
nucunda bozulmufltur.

AİHM KARARI
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KKaakkaammoouukkaass vvee DDii¤¤eerrlleerrii

Baflvurucular, 58 kiflidir ve hepsi Yunanistan vatandafl›d›r.

7 Nisan 1925’de, Yunanistan Hükümeti Salonika Kasaba-
s›’n›n (Mikra Bölgesi) etraf›nda bulunan 534,892 m2 büyüklü¤ün-
de bir araziyi havaliman› infla etme amac›yla kamulaflt›rm›flt›r.
Bu bölge Kalamaria Kasaba Meclisi’nin görev alan› içerisindedir.
Kamulaflt›rma bedeli belirlenmifltir fakat belirlenen bedeli hükü-
met ödemeyi reddetmifltir. Havaalan› sonradan baflka bir yerde
infla edilmifltir.

Hükümet, 1967’de iflçiler için konut infla etme düflüncesiyle
arazinin uyuflmazl›k konusu olan parsellerinin kamulaflt›rmas›na
devam etmifltir. Karar,  kamu yarar›na ulaflmay› flart›n› yerine
amaçlamad›¤› için 1972’de yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Uyuflmaz-
l›k konusu alan, ayn› y›l bir spor merkezinin inflas› için tahsis
edilmifl ve 1987’de, Salonika Valili¤i imar plan›n›(ρνµοτοµικο
σχεδιο) de¤ifltirerek, ilgili alan› imar plan›nda yeflil alan, spor ve
rekreasyon alan› olarak düzenleme yoluna gitmifltir.

Baflvurucular ve baflvurucular›n yak›nlar› ellerinden al›nan
mülklere iliflkin mükellefiyet haklar›n› elde edebilmek amac›yla
‹dare Mahkemelerine baflvuruda bulunmufllard›r. 20 Ekim
1997’de verilen üç kararla, Yüksek ‹dare Mahkemesi söz konu-
su arazinin imar plan›nda belirtilen projenin hayata geçirilmesin-
den kamulaflt›r›lmas›na de¤in geçen sürenin oldukça uzun ol-
mas› nedeniyle yetkililerin üzerinde uyuflmazl›k bulunan mülke
koyduklar› flerhleri kald›rmak durumunda bulunduklar› belirte-
rek, baflvurucular›n taleplerini kabul etmifltir.

30 Eylül 1998’de Kalamaria Belediye Meclisi, üçüncü taraf
olarak Yüksek ‹dare Mahkemesi’nin kararlar›na karfl› temyiz yo-
luna gitmifl, temyiz talepleri 28 Kas›m 2001 tarihinde reddedil-
mifltir.

1999 y›l›nda Çevre ve Kamusal ‹fller Bakanl›¤›, söz konusu
araziyi spor ve rekreasyon merkezi olarak düzenlenmesi için
Kalamaria Kent ‹mar Plan› kapsam›na alm›flt›r. 9 Eylül 1999’da
baflvurucular ve yak›nlar› yukar›da belirtilen karar›n bozulmas›
talebiyle Yüksek ‹dare Mahkemesi’ne baflvurmufllard›r. Yap›lan
bu baflvurulara iliflkin yarg›lama Yüksek ‹dare Mahkemesi’nde
halen devam etmektedir.
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22..  MMaahhkkeemmee’’nniinn OOlluuflfluummuu vvee UUssuull

AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee DDii¤¤eerrlleerrii davas›na iliflkin baflvuru, Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne 4 A¤ustos 2003 tarihinde ve
KKaakkaammoouukkaass vvee DDii¤¤eerrlleerrii davas›na iliflkin baflvuru da 17 Ekim
2002 tarihinde yap›lm›flt›r. 

18 May›s 2006 tarihli Daire karar›nda AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee DDii--
¤¤eerrlleerrii Davas›nda mahkeme oybirli¤iyle yarg›lama sürecini
uzunlu¤u nedeniyle 6/1’in ihlal edildi¤ine karar vermifl ve baflvu-
rucular›n mülkiyet hakk›na iliflkin ihlal ve yarg›lama sürecinin
adil olmad›¤›na iliflkin iddialara konusunda da kabul edilemezlik
karar› vermifltir. Manevi zarar olarak mahkeme bir baflvurucuya
6895 EURO, geri kalan her bir baflvurucuya ise 7000 EURO taz-
minat ödenmesine karar vermifltir.

22 Haziran 2006 tarihli Daire karar›nda, KKaakkaammoouukkaass vvee DDii--
¤¤eerrlleerrii davas›na iliflkin olarak Mahkeme oybirli¤iyle yarg›lama
sürecinin uzun olmas› nedeniyle 6/1. maddenin ihlal edildi¤ine
ve befle karfl› iki oyla söz konusu zarar›n sözleflmenin ihlal edil-
mesine iliflkin tespitle yeterince giderilemeyece¤inden kaynakl›
olarak her bir baflvurucuya 5,000 EUR ve 8,000 EUR aras›nda
de¤iflen miktarlarda manevi zararlar için adil karfl›l›¤a hükmet-
mifltir. 

Her iki davada, Yunan Hükümeti’nin 43. madde kapsam›nda-
ki talebi üzerine Büyük Daire önüne gönderilmifltir. 

Karar afla¤›da isimleri yaz›l› 17 yarg›çl› Büyük Daire’de veril-
mifltir.

Jean-Paul CCoossttaa (Frans›z), BBaaflflkkaann, 
Christos RRoozzaakkiiss (Yunanistan), 
Nicolas BBrraattzzaa (‹ngiltere), 
Bosstjan M. ZZuuppaannããiiãã (Slovenya), 
Peer LLoorreennzzeenn (Danimarka), 
R›za TTüürrmmeenn (Türkiye), 
Karel JJuunnggwwiieerrtt (Çek Cumhuriyeti) 
Josep Casadevall (Andorran), 
Margarita TTssaattssaa--NNiikkoolloovvsskkaa (Makedonya), 
Rait MMaarruussttee (Estonya), 
Snejana BBoottoouucchhaarroovvaa (Bulgaristan ), 

Mindia UUggrreekkhheelliiddzzee (Gürcistan), 

Vladimiro ZZaaggrreebbeellsskkyy (‹talya), 
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Lech GGaarrlliicckkii (Polonya), 

David Thór BBjjöörrggvviinnssssoonn (‹zlanda), 

Danutò JJooããiieennòò (Litvanya), 

Mark VViilllliiggeerr (‹sviçre)4, yarg›çlar, 

ayn› zamanda Vincent BBeerrggeerr, HHuukkuukkii DDaann››flflmmaann.
33..  KKaarraarr ÖÖzzeettii

fifiiikkaayyeettlleerr

Her iki davada da baflvurucular 6 § 1. maddeye dayanarak
taraflar› olduklar› yarg›lamalar›n makul süreyi aflar nitelikte oldu-
¤undan flikayetçi olmufllard›r. 

MMaahhkkeemmee’’nniinn Karar›

Madde 6 § 1
AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vveeDDii¤¤eerrlleerrii
Mahkeme, ilgili davan›n Büyük Daire’ye gönderilmesine ilifl-

kin olarak sadece Daire’nin Sözleflme’nin 41. maddesinin uygu-
lanmas›na iliflkin vermifl oldu¤u kararlar›n konu edilebilece¤ini
Yunan Hükümeti’nin talep etti¤ini belirtir. Ancak Mahkeme, Söz-
leflme’nin 6/1 maddesinin ihlal edildi¤ine iliflkin iddian›n da ince-
leme kapsam›nda oldu¤una karar vermifltir. Daire taraf›ndan or-
taya koyulan gerekçelere dayanarak, Büyük Daire de, Sözlefl-
me’nin 6/1. maddesinin ihlal edildi¤ini tespit etmifltir. 

KKaakkaammoouukkaass vvee DDii¤¤eerrlleerrii
Yunan Hükümeti, Kalamaria Belediye Meclisi taraf›ndan 30

Eylül 1998’de yap›lan temyiz baflvurusunun süre aç›s›ndan Dai-
re taraf›ndan dikkate al›nmamas› gerekti¤ini belirtmifltir. Mahke-
me, yarg›lama süreçlerinin baflvurucular›n mülkü özgürce kul-
lanma hakk› üzerinde do¤rudan bir etkisi oldu¤unu düflüncesin-
de oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Sonuç olarak Büyük Daire, Daire taraf›ndan ortaya konulan
gerekçelere dayanarak yarg›lama sürecinin makul süreyi aflar
nitelikte olmas› nedeniyle 6/1. maddenin ihlal edildi¤ini tespit et-
mifltir. 

41. madde

Mahkeme, oldukça uzun süren yarg›lama sürecinde baflvuru-
cular›n endifle, rahats›zl›k ve belirsizli¤in her bir baflvurucuyu et-
kileyebilecek düzeye ulaflm›fl olmas›n› dikkate al›nmaya de¤er
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bir olgu oldu¤unu düflünmektedir. Mahkeme, mevcut davada
manevi zarar belirlenirken tüm unsurlar›n dikkate al›nabilece¤i-
ni, bu unsurlar›n bazen manevi zarar tazmininde bir azalmaya
bazen ise hükmedilecek miktarda bir artmaya sebebiyet verebi-
lece¤ini belirtmifltir. 

Bir taraftan Mahkeme baflvurucular›n aleyhine bir flekilde ge-
liflen yarg›lama sürecindeki harcamalar›n do¤rudan olmas›ndan
çok z›mni bir flekilde ortaya ç›kmas›na karfl›n AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii
vvee DDii¤¤eerrlleerrii Davas›’ndaki baflvurucular idari mahkemelerde
15,000 ve 20,000 EUR aras›nda de¤erleri talep etmifllerdir. Ay-
n› durum, baflvurucular taraf›ndan öne sürülen, bloke edilmifl
durumda kalan mülkün de¤erinin yaklafl›k 24,000,000 EURO ol-
du¤u yönündeki iddialar› da içeren KKaakkaammoouukkaass vvee DDii¤¤eerrlleerrii
Davas› için de geçerlidir. Mahkeme bu nedenle uzayan müzake-
relerin sonucunda baflvurucular taraf›ndan u¤ran›lan zarar›n da-
ha elzem bir biçimde dile getirildi¤ini düflünmektedir. 

Di¤er taraftan Mahkeme, Arvanitaki-Roboti ve Di¤erleri Da-
vas›nda 91 baflvurucunun ve Kakamoukas ve Di¤erleri Davas›n-
da 58 baflvurucunun idari kararlar›n hukuksuz oldu¤unu ortaya
koymak amac›yla idari mahkemede söz konusu yarg›lamalarda
birlikte hareket ettiklerini tespit etmifltir. Sonuç olarak, Mahkeme
her iki davadaki yarg›lama sürecindeki ortak amac›n yarg› süre-
cini uzamas›ndan kaynaklanan belirsizlik ve endifleyi ortadan
kald›rmay› amaçlad›¤›n› düflünmektedir. 

Tüm bu etkenleri dikkate alarak Mahkeme, yarg›lama süreci-
nin makul süreden daha fazla sürmesinin flüphesiz baflvurucu-
lar nezdinde manevi zarar›n giderilmesini sa¤layacak bir tazmin
sonucunu do¤urmufl oldu¤unu düflünmektedir. Mahkeme, adil
karfl›l›k miktar›n› belirlemek amac› ile baflvurucular›n say›s›, tes-
pit edilen ihlalin niteli¤i ve bu davada söz konusu olan yarg›lama
sürecinin ›fl›¤›nda bir de¤erlendirme yapm›fl, ayn› zamanda
Mahkeme’nin kendi içtihatlar›nda belirtilen miktarlarla bu dava-
da belirlenen tazmin miktarlar›n› birbirine uyumlu ve makul ol-
mas› gereksinimini dikkate alm›flt›r.

Sonuç olarak, Mahkeme, AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee DDii¤¤eerrlleerrii Da-
vas›’nda her bir baflvurucu için 3,500 EUR ve KKaakkaammoouukkaass vvee
DDii¤¤eerrlleerrii davas›ndaki baflvurulara da 2500 EUR ile 4000 EUR
aras›nda de¤iflen adil karfl›l›k miktarlar›na hükmetmifltir.

Harcama ve masraflara iliflkin olarak AArrvvaanniittaakkii--RRoobboottii vvee DDii--
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¤¤eerrlleerrii DDaavvaass››’nda Daire taraf›ndan ortaya konulan gerekçeleri
dikkate alarak Mahkeme, tüm baflvurucular lehine 1,500 EURO
bedelin harcama ve masraflar için ödenmesine hükmetmifltir. 

1144..22..22000088 YYaazz›› ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrüü TTaarraaff››nnddaann YYaayy››mmllaannaann BBaass››nn
AAçç››kkllaammaass››
RRUUMMYYAANNAA IIVVAANNOOVVAA vv.. BBUULLGGAARR‹‹SSTTAANN DDAAVVAASSIINNAA ‹‹LL‹‹fifi--
KK‹‹NN BBÜÜYYÜÜKK DDAA‹‹RREE KKAARRAARRII

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, RRuummyyaannaa IIvvaannoovvaa vv.. BBuull--
ggaarriissttaann ddaavvaass›› ile ilgili daire karar›na iliflkin yaz›l› olarak resmi
aç›klamada bulunmufltur. (baflvuru no. 3366220077//0033).

Mahkeme oybirli¤i ile:

• Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 66 §§§§ 11 vvee 33 ((dd)) mad-
desinin(adil yarg›lanma hakk›) ve

• Sözleflme’nin 1100.. maddesinin (ifade özgürlü¤ü) iihhllaall eeddiillmmee--
ddii¤¤iinnee karar vermifltir.

(Karar sadece ‹ngilizce olarak yay›nlanm›flt›r.)
11..  OOllaayyllaarr

Baflvurucu, Rumyana Dencheva Ivanova, Sofya’da ikamet
eden bir Bulgaristan vatandafl›d›r. Baflvurucu, Bulgaristan’›n ön-
de gelen günlük gazetelerinden biri olan 24 Saat (24 Hours) Ga-
zetesi’nde muhabir olarak çal›flmaktad›r. 

Dava, Bayan Ivanova’n›n, bilinen bir politikac› ve milletvekili
olan Bay M.D.’ye hakaretten suçlu bulunmas›na iliflkin flikayet-
lerine iliflkindir.

1990’lar›n ikinci yar›s›ndaki ciddi banka krizini takiben
1997’de karfl›l›klar› ödenmemifl  kredi ve çal›flmayan aktiflere
yönelik olarak, Bulgaristan Banka Mevzuat›nda reform yapmak
amac›yla bir yasa ç›kart›lm›flt›r. Yasa, Bulgaristan Merkez Ban-
kas›’n›n özel bir bültende bas›lacak flekilde hesaplar› alt› aydan
beri hareketsiz olan müflterilerin listesini yay›nlanmas›n› zorun-
lu k›lmaktad›r. 21 Ocak 1998’de bu liste Ulusal Meclis’e sunul-
mufltur. Listede yer alan müflteriler genel bir deyiflle “kredi mil-
yonerleri” olarak adland›r›lm›flt›r. 

4 A¤ustos 2001 tarihinde 24 Hours, Bayan ‹vanova taraf›n-
dan yaz›lan ve Bay M.D.’nin üç flirkete sahip olmas› nedeniyle
24 Ocak 1998 tarihli Merkez Bankas› resmi listesinde yer ald›¤›-
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n› belirten bir makale yay›nlam›flt›r. Bu flirketler, Maxcom Hol-
ding, FBK Maxcom ve Maxcom OOD’dir. Makalede, o zamanki
süreçte Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan› Vekilli¤i yapan ve
Bakanl›k için aday olan Bay M.D.’nin listede yer almas›n›n belir-
tilmesindeki amac›n Baflbakan›n dikkatini çekmek oldu¤u belir-
tilmifltir. 24 Hours’un Editörü, Bay M.D. taraf›ndan üç Maxcom
flirketinde pay sahibi olmad›¤›na iliflkin bilgilendirildikten sonra
ayn› gün makalenin düzeltilmifl metnini yay›nlam›flt›r. 6 A¤us-
tos’ta 24 Hours ayn› zamanda Bay M.D.’nin herhangi bir Max-
com veya baflkaca herhangi bir finans flirketiyle ilgisi olmad›¤›n›
belirten ek bir makale yay›nlam›flt›r.

8 Ekim 2001 tarihinde Bay M.D. Baflvurucu hakk›nda Bulga-
ristan Ceza Kanunu’nun 147/1 ve 148/1 (2) ve 2. maddelerine
dayanarak iftira nedeni ile suç duyurusunda bulunmufltur. Bafl-
vurucu savunmas›nda Bay M.D.’nin adayl›¤›na iliflkin flüpheleri-
ni do¤rulayan meclis üyelerinden ald›¤› bilgilere dayand›¤›n› id-
dia etmifltir.  Baflvurucu, bu bilgileri 22 Ocak 1998 tarihinde kre-
di milyonerlerini tam listesi haberini di¤er bir bilinen ulusal gaze-
te olan Trud’da yay›nlanmas› için gönderen Gümrükler Müdürlü-
¤ü Bas›n Bürosu’yla irtibata geçerek do¤rulam›flt›r. FBK Max-
com ve Maxcom OOD bu yay›n›n girifl bölümünde belirtilmifl ve
baflvurucu Elektronik Bilgi Bankas›n› kontrol ederek Bay
M.D.’nin yine listede yer alan Vitaplant OOD’nin orta¤› oldu¤unu
tespit etmifltir. 

16 Eylül 2002’de Sofya Bölge Mahkemesi baflvurucuyu iftira
nedeniyle suçlu bulmufl ve idari para cezas›, tazmin ve masraf-
lar içinde olmak üzere baflvurucuyu 500 Yeni Bulgaristan Ley’i
(yaklafl›k 256 Euro) ödemeye mahkum etmifltir. Bu karar, tem-
yiz üzerine 19 May›s 2003 tarihinde onanm›flt›r. Her iki kararda
da mahkemeler baflvurucunun sadece Bay M.D.’nin, makalede
belirtilen Maxcom flirketleri vas›tas›yla de¤il sadece Vitaplant
OOD flirketi ba¤lant›s› nedeniyle resmi borçlular listesinde yer
ald›¤›n› kan›tlayabildi¤ini ortaya koymufllard›r. Bay M.D.’nin bir
flirkette dolayl› pay sahibi olmas› nedeniyle kredi milyoneri oldu-
¤unu iddia etmek ile üç flirketin sahibi olmas› sonucunda borçlu-
lar listesinde yer almas›na ortaya koymak birbirinden farkl› fley-
lerdir. Bu kararlarda ayn› zamanda genel olarak baflvurucunun
makaleyi yay›nlamadan önce bilgilerini yeterince do¤rulatmad›-
¤› ve makaleyi h›zl›ca basmak amac›yla flimdiye de¤in ki mü-
kemmel gazetecilik deneyimine karfl›n güvenilir kaynaklarla ile-
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tiflim kurma konusunda yetersiz kald›¤› tespit edilmifltir. 

Bu süreç zarf›nda Bay M.D., Ekonomi Bakanl›¤›na iliflkin
adayl›¤›n› geri çekmifltir. 

22..  MMaahhkkeemmeenniinn oolluuflfluummuu vvee uussuull

Baflvuru Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne  14 Kas›m
2003’te sunulmufltur

Karar afla¤›daki isimlerden oluflan yedi yarg›çl› daire taraf›n-
dan verilmifltir

Peer LLoorreennzzeenn (Danimarka), BBaaflflkkaann, 

Snejana BBoottoouucchhaarroovvaa (Bulgaristan), 

Volodymyr BBuuttkkeevvyycchh (Ukrayna), 

Margarita TTssaattssaa--NNiikkoolloovvsskkaa (Makedonya), 

Rait MMaarruussttee (Estonya), 

Javier BBoorrrreeggoo BBoorrrreeggoo (‹spanya), 

Renate JJaaeeggeerr (Almanya), yarg›çlar, 

ve ayn› zamanda Claudia WWeesstteerrddiieekk, YYaazz›› ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrüü.

33..  KKaarraarr ÖÖzzeettii

fifiiikkaayyeettlleerr

Bayan ‹vanova Sözleflme’nin 6/1 ve /3(d)  ve 10. maddeleri-
ne dayanarak yarg›laman›n adil olmad›¤›n› ve iftira nedeniyle
mahkum olmas›n›n ifade özgürlü¤ünü ihlal etti¤ini iddia etmifltir.

MMaahhkkeemmee’’nniinn KKaarraarr››

Madde 6 § 1 ve3(d)

Mahkeme, baflvurucunun Sofya Bölge Mahkemesine iliflkin
iddialar›na iliflkin olarak Bay M.D.’nin Vitaplant OOD’nin dolayl›
pay sahibi olup olmad›¤›n› ve makaledeki belirlemelerinde Bay
M.D.’nin Maxcom flirketlerine sahipli¤i konusunda asgari düzey-
de iftira unsuru içerecek bir beyanda bulunup bulunmad›¤›n›
bulgulara dayand›ramad›¤›n› tespit etmifltir. 

Ötesinde Bölge Mahkemesi baflvurucuyu yönlendiren meclis
üyesinin tan›k olarak dinlenmemesi konusunda verdi¤i karar ne-
deniyle elefltirilemez. Baflvurucu, meclis üyesinin kimli¤ini bildir-
memifltir. Ve Mahkeme içtihatlar›na göre bir tan›¤›n dinlenmesi-
nin uygun olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi ulusal mahkeme-
lerin sorumlulu¤undad›r.
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Baflvurucunun davas›na iliflkin olarak ulusal hukukta verilen
kararlar yukar›da belirtilen nedenlerle keyfi olarak de¤erlendiril-
memifltir. Ve Mahkeme, iç hukukun uygulanmas› ve yorumlan-
mas›n›n öncelikli olarak ulusal otoritelerin, özellikle de mahke-
melerin görevi oldu¤unu tekrar belirterek baflvurucuya yönelik
yarg›lama sürecinin adil olmad›¤›na iliflkin bir tespitte bulunma-
m›flt›r. K›sacas› 6/1 ve 3(d)’nin ihlali mevcut de¤ildir. 

10. madde

Her iki tarafta baflvurucunun hakaret nedeniyle hüküm giy-
mesinin ifade özgürlü¤üne yönelik bir müdahale oluflturdu¤u yö-
nünde hemfikirdir. Ceza Kanunu’nun 147 ve 148. maddelerine
dayanan bu müdahale “kanun taraf›ndan öngörülmüfltür.” Mah-
keme, bu nedenle bu müdahalenin “demokratik bir toplumda ge-
rekli olup olmad›¤›n›” ve “zorunlu sosyal bir ihtiyaçla” iliflkisinin
olup olmad›¤›n› araflt›rm›flt›r. 

Mahkeme, bir kez daha, bas›n›n “toplum ad›na bekçilik” ya-
parak çok temel bir role sahip oldu¤unu ve bas›n›n görevinin de-
mokratik bir toplumda kamu yarar›na iliflkin her konuda bilgi sa¤-
lamak oldu¤unu alt›n› bir kez daha çizmifltir. Söz konusu maka-
le, kamu yarar›na iliflkin dikkate de¤er soruyu gündeme getir-
mifltir: Çok iyi tan›nan bir politikac›n›n Ekonomi Bakanl›¤›na ilifl-
kin adayl›¤›, daha da ötesinde bir politikac› ve bir kamusal bir
göreve aday olarak Bay M.D. kaç›n›lmaz ve bilinen bir flekilde
kendisini ve özelde ekonomik durumunu toplumun gözleri önü-
ne sermifltir. 

Ancak 10. madde mutlak ve s›n›rland›r›lmam›fl ifade özgürlü-
¤ünün güvence alt›na almaz. Özgürlü¤ün kullan›m› özellikle bir
kiflinin itibar› söz konusu oldu¤unda “sorumluluklarla ve yüküm-
lülüklerle” gerçeklefltirilebilir. Bu durum bas›n için uyarland›¤›n-
da bu sorumluluk ve yükümlülükler bas›n eti¤iyle ba¤lant›l› flekil-
de iyi niyetle hareket ederek güvenilir ve geçerli bilginin elde
edilmesini de içerir. 

Baflvurucunun makalesindeki Bay M.D.’nin kendisinin ismi be-
lirtilen üç flirketin sahibi olmas› nedeniyle resmi borçlular listesin-
de ad›n›n geçmifl olmas› olgulara iliflkin bir iddia niteli¤indedir ve-
ya kan›tlanmaya yatk›n bir olgudur. Söz konusu davada oldu¤u
gibi iddia ne kadar ciddi olursa kan›t da o kadar aç›k olmal›d›r kal-
d› ki, özellikle genifl bir okuyucu kitlesi olan ve çok bilinen ulusal
bir günlük gazetede yay›nlanan iddialar söz konusu olursa. 
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Mahkeme, yerel mahkemelerin baflvurucunun belirlemeleri-
nin iftira içermedi¤ine iliflkin yeterli kan›t› sa¤lamad›¤› ve söz ko-
nusu olayda flüpheli oldu¤unu bilmesi gereken veya bildi¤i ya-
y›nlanm›fl materyallere iliflkin yerel mahkemelerin tespitlerini
sorgulamaya gerek görmemifltir. Ötesinde, baflvurucu beyanla-
r›nda iddian›n kendisine bilgi veren meclis üyesine de¤il flüphe-
ye yer b›rakmayacak flekilde bizzat kendisine ait oldu¤unu orta-
ya koymufltur. Makalede geçen belirlemeler ayn› zamanda ilgili
bilginin Trud gibi baflkaca herhangi bir yay›na de¤il do¤rudan
resmi listeye dayand›¤›n› belirtmektedir. Baflvurucu iddialar›
kendisininmiflçesine ortaya koymufltur ve bu nedenle gerçeklik-
lerinden kendisi sorumlu olmufltur.

Baflvurucunun belirlemelerini do¤rulama yükümlülü¤ünden
muaf tutulmas› için hiçbir özel neden yoktur. Aç›kça resmi olma-
yan ve ulusal meclisteki bir lobi esnas›nda iki meclis üyesi tara-
f›ndan yap›lan gayri resmi aç›klamalara dayanan Trud’un yay›-
n› da güvenilemeyecek niteliktedir. 

Her ne kadar makalede sonradan de¤ifltirilmifl olsa da ve
Bay M.D. taraf›ndan bir cevap yay›nlanm›fl olsa da makalenin
orijinal nüshas› yay›nland›¤› zaman oldukça genifl bir kesim ta-
raf›ndan okunmufl ve Bay M.D.’nin itibar›na zarar vermifltir. 

Mahkeme, Bulgar mahkemelerinin bir taraftan bilgi verme
hakk›n› ve di¤er taraftan di¤erlerinin haklar›n› ve itibarlar›n› ko-
rumaya iliflkin uyuflmazl›¤› tam olarak de¤erlendirdi¤ini ortaya
koyar bir flekilde baflvurucunun ilgili ve yeterli bir flekilde ceza-
land›r›ld›¤›na iliflkin gerekçelerini yerinde bulmufltur.  

Bulgar mahkemeleri taraf›ndan baflvurucunun ceza-
i sorumlulu¤u kapsam›nda asgari idari cezay› verilmesi ve  bafl-
vurucuyu mahkum etme konusunda ortaya konulan gerekçele-
re nedeniyle, Mahkeme 10. maddenin ihlal edilmedi¤ine karar
vermifltir.

ÇÇeevviirriilleerr::
‹‹zzmmiirr BBaarroossuu ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› HHuukkuukkuu vvee 
HHuukkuukk AArraaflfltt››rrmmaallaarr›› MMeerrkkeezzii
SSttjj.. AAvv..YYaasseemmiinn AAyyssaann
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ÖZET :  Hakemlerin Yargıtay'ın
bozma kararına karşı direnme hak-
ları ve yetkileri bulunmamaktadır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nu'nun 429. maddesi uyarınca di-
renme, “mahkemelere” özgü bir hu-

kuksal kurumdur. “Hakemlik” ise, aynı yasanın sekizinci babında
belirlenmiş ayrı bir kuruluştur. Bu bap, direnme kurumuna yolla-
ma yapmamıştır. O nedenle 23.10.1972 gün, 1972/2 Esas, 1972/12
Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu
kararının gerekçesinde de açıklandığı üzere hakemler, direnme
kararı veremezler. 

(1086 S. K. m. 429, 440, 523, 533) (2797 S. K. m. 15, 45)
Dava: Taraflar arasındaki “hakem - gecikme cezası - munzam zarar”

davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hakem Heyetince iste-
min kabulüne dair verilen 03.12.2002 günlü kararın incelenmesi Dava-
lı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbeşinci Hukuk Da-
iresinin 12.06.2003 gün ve 2003/1002-2003/3168 sayılı ilamı ile; 

(... Davacı D... Turizm A.Ş. (eski unvanı Z... inşaat ve Taahhüt A.Ş.
) ile davalı tasfiye halinde T.E... Bankası A.Ş. arasında çıkan ihtilaf,
sözleşme uyarınca seçilen hakemler Prof. Dr. Atilla, Ali İsmet ve Prof.
Dr. Selçuk'dan oluşturulan hakem heyetinde görülmüş ve 5.412.528
ABD Doları gecikme cezası ve gecikme cezası ile karşılanamayan
10.000.000 ABD Doları munzam zarar toplamı 15.412.518 ABD Dola-
rının tahsili istemli dava hakemlerden Ali İsmet'in muhalefetiyle aynen
kabul edilmiştir. 

Hakem kararına karşı davalı banka tarafından temyiz talebinde bu-
lunulmuştur. 

Davalı banka, davacı (eski unvanı Z... inşaat ve Taahhüt A.Ş. ), M...
Mesken A.Ş. ve N... inşaat San. A.Ş.'nin müşterek mülkiyetinde bulu-
nan taşınmazlar (arsa) üzerine bankanın yüklenici sıfatıyla yapacağı in-

“Hakemler Direnme Kararı Veremezler”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas : 2005/15-728
Karar : 2006/1
Tarih : 25.01.2006



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 247

şaat ( Bahçeşehir Projesi ) davanın konusudur. Davacı, arsa sahibi sıfa-
tıyla 03.12.1991 tarihli sözleşmeyi imzaladığını, daha sonra 22.06.1992
tarihli sözleşmeyle inşaat yapım işinin davalı banka tarafından N... ve
M... Şirketlerine devredildiğini, ancak bankanın davacıya karşı sorum-
luluğunun devam ettiğini, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen
davalının yapımına karar verdiği inşaatları bitirmediğini, bu yüzden
sözleşmenin 8. maddesinde kararlaştırılan gecikme cezasına hak ka-
zandığını, ayrıca zarara da uğradığını ileri sürerek bu davayı açmıştır.  

Davalı banka cevabında, banka ile, Z..., M... ve N...'nin sırasıyla
%50, %30 ve %10 ve %10 oranında hissedarı oldukları Bahçeşehir ar-
sası üzerine inşaat yapımı konusunda 06.11.1989'da adi ortaklık sözleş-
mesi yapılmış iken 03.12.1991'de işi bankanın üstlendiğini, toplam sa-
tış hasılatının %14'ünün diğer arsa sahiplerine hisseleri oranında veril-
mesinin kararlaştırıldığını, işin gecikmesi iddiasıyla aynı zamanda yük-
lenici durumunda olan M... ve N... 'nin açtıkları davada, gecikmede ta-
rafların kusurlarının bulunmadığına karar verilip Yargıtay'ca onandığını,
arsa malikleri kurulu kararlarına katılarak sorumluluk üstlenen davacı-
ya da davanın ihbar olunduğunu, inşaatların doğrudan kontrollüğünü
yapan ( EPPY )'nin süre uzatımı kararında imzası bulunduğunu, bu şir-
kette davacı şirketin hissedar olduğunu v.s. savunarak davanın reddini
istemiştir. 

Hakem heyetince, mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan bilir-
kişiler kurulu asıl ve ek raporlarına dayanılarak ve 22.06.1992 tarihli ek
sözleşmenin Ek-1. maddesiyle davacının yapım işinin dışında tutuldu-
ğu, sorumluluğun devam ettiği görüşüyle davanın kabulüne karar ve-
rilmiştir. 

06.11.1989 tarihli sözleşmenin 12. maddesinde uyuşmazlıkların ha-
kemlerce çözümleneceği kabul edilmiştir. 12.11.1991 tarihli belgenin
10. maddesinde, 10 Kasım 1992 günlü protokolün 10. maddesinde yi-
ne ihtilaf halinde hakeme gidileceği hususu yazılmıştır. Sözleşme ve
protokollerde hakemlerin, tarafların seçecekleri birer hakem ile tarafsız
bir üçüncü hakemden oluşacağı kararlaştırılmış, ancak yargılama sıra-
sında tabi olacakları usul ya da maddi hukuk kuralları belirtilmemiştir. 

Hakemler kararlarını, HUMK'nın 523 vd. maddeleri gereğince hak
ve nesafet kurallarına göre verdiklerini açıklamışlardır. Esasen başka
türlü yetki verilmedikçe hakemlerin ve hatta mahkemelerin kararlarını
hak ve nesafet ölçüleri dairesinde vermeleri gereklidir. Medeni Kanu-
nun 4. maddesinde de bu husus yasal bir düzenleme olarak kabul edil-
miş, yeni Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde hakimin hukuka ve
hakkaniyete göre karar vereceği yazılmıştır. 

YARGI KARARLARI
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Davacı taraf, sözleşmelerde hakemlerin maddi hukuk kurallarını
dikkate alacaklarının belirtilmediğini, bu gibi hallerde 28.01.1994 gün
ve 1993/4-1994/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca kararın
sözleşme, yasa ve maddi hukuk kurallarına uygun bulunup bulunmadı-
ğının temyiz yoluyla incelenmesi imkanının bulunmadığını, inceleme-
nin HUMK'nın 533. maddesinde yazılı sebeplere hasren yapılması la-
zım geldiğini iddia etmektedir. 

Gerçekten de sözü edilen yasa maddeleri ve içtihadı birleştirme ka-
rarında inceleme şeklinin nasıl olacağı belirtilmiştir. Ancak, Medeni
Kanunun 4. maddesi, takdir hakkı verilen konularda hakimin hukuka
ve hakkaniyete uygun karar vermesini emrettiğine göre, yargılama gö-
revini üstlenen hakemlerin de hukuka ve nesafet kurallarına uygun ka-
rar vermeleri gerekir. Zaten yukarıda da açıklandığı gibi hakemler bu
yargılamada hak ve nesafet kurallarını gözönünde tuttuklarını açıkla-
mışlardır, başka türlü bir yargılama yetkisi verilmediğinden, ihtilafın
hak ve nesafete göre çözümleneceği gereği ortadadır. Yukarıda belirti-
len İçtihadı Birleştirme Kararında dahi hakemlerin hak ve nesafet ku-
ralları içinde karar vermelerinin esas olduğu açıklanmıştır. Hakem ka-
rarının, dosyada mevcut vakıalara veya hukuka yahut hakkaniyete ay-
kırı bulunmasından dolayı keyfi (hatalı  ise iptal nedeni olacağı
(bkz.içt.bir.gerekçesi ) İsviçre Hukukunda kabul edilmektedir. Yine ay-
nı karardaki açıklamalara göre tarafların hakkaniyete göre karar veril-
mesi yolunda anlaşmadıkça işin mevcut hukuk kurallarına göre çözü-
me bağlanacağı 1969 günlü tahkime ilişkin İsviçre Anlaşmasının 31/3
maddesinde kabul edildiği görülmektedir. Fransız Hukukundaki uygu-
lamaya göre, hakemlerin kamu düzeniyle ilgili kurallara uymaları ge-
rektiği, hak ve adalete göre karar verecekleri hususu kabul görmekte-
dir. Bu görüşlere rağmen Türk Hukukunda yasa ve içtihatlarla kabul
edilen husus, sözleşmede hakemlerin uyuşmazlığı maddi hukuk kural-
larına göre çözeceklerine dair bir hükme yer verilmemiş ise temyiz in-
celemesinin maddi hukuka göre yapılamayacağıdır. Ne var ki, kararın
maddi hukuk ve sözleşmelere uygun bulunup bulunmadığı, temyiz ko-
nusu yapılmasa dahi, kararın hak ve nesafet kurallarına aykırı olup ol-
madığı, bariz bir aykırılık varsa bu yolda bir inceleme yapılabileceği,
bunu engelleyen bir yasa hükmünün olmadığı da ortadadır. 

Bu nedenle heyetimizce; temyize konu hakem kararının hak ve ne-
safete uygun olup olmadığının incelenebileceği sonucuna varılmıştır. 

Yanlar arasındaki ilişki, 06.11.1989 tarihli adi ortaklık sözleşmesi
ile başlamıştır. Taraflara ve dava dışı M... ve N...'ye ait arsaların tevhi-
di suretiyle oluşacak alana bir uyduşehir inşa edilmesi, satılması ve sa-
tıştan elde edilecek gelirin paylaştırılması, satışı yapılamayan veyahut
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yapımından vazgeçilen arsaların da eski sahiplerine iadesi kararlaştırıl-
mıştır. Bu tür bir anlaşmada bahsi geçen dört şirketin de arsa sahibi ol-
dukları ortadadır. Öncesinde bu işin yapımı davalıya verilmiş, işin de-
vamı sırasında arsa sahiplerinden M... ve N...'de taşeron sıfatıyla işin
yapımına katılmışlardır. Devam eden bu süreç içerisinde arsa sahipleri
zaman zaman toplantılar yapıp kararlar almışlar, işin programı ve süre-
lerle ilgili sorunları çözmeye uğraşmışlardır. Arsa sahiplerinin tamamı-
nın işin bir an önce tamamlanmasında ve satıştan elde edilecek gelirin
paylaşımında yararlarının bulunduğu da ortadadır. İşin gecikmesinde
davalının elde edeceği bir menfaat bulunmamaktadır. Yine inşaat işinin
kontrol ve denetiminin (EPPY) şirketine verildiği, süre uzatımının ge-
rekliliğine dair alınan kararlarda görüş bildirdiği, bu şirkette davacının
ortaklığının bulunduğu görülmektedir. EPPY A.Ş. 1993 yılında kurul-
muş ve Bahçeşehir projesinin tanıtım, pazarlama ve proje kontrollük
hizmetlerini üstlenmiştir. M... ve N... A.Ş. ise yapmayı kabul ettikleri
inşaatların süresinde bitirilemeyeceğini anladıklarından davalı aleyhine
sürenin uzatılması için davalar açmışlardır. Bu davalar sonunda M...
A.Ş.'ye 03.09.2002'ye kadar, N... A.Ş.'ye ise 14.08.2001 tarihine dek
süre uzatımı verilmiştir. Yamaç villalarının üst yapı işleri bakımından
31.05.2001- alt yapı işlerinden dolayı ise Kültür ve Tabiat Varlıkları
Kurulunca yapılacak tebliğden sonra 15 aylık süre uzatımı kararı veril-
miştir. Bu süre uzatımlarının dava konusu edildiği yargılamalarda dava,
davacı D... ( Z... ) AŞ.'ye ihbar edilmiştir. Aynı davada işin proje ve
kontrolünün EPPY A.Ş. tarafından yapıldığı açıklanmıştır. Yine sürenin
uzatılmasında taraflara atfı kabil bir kusur bulunmadığı belirlenmiştir.
Davacı süre uzatımı davasında taraf olmamakla birlikte varılan bu so-
nuç davalı lehine güçlü bir delil durumundadır. 

Sözleşmeye işin gecikmesinde kendisine bir kusur verilemeyeceği-
ne dair hüküm konulmuş olması bu güçlü delilin yok sayılmasını gerek-
tirmez. Olayda ortak bir amaç vardır. Bu amaca bir an önce ulaşılma-
sında her dört arsa sahibinin de menfaati bulunmaktadır. Hele arsaların
%55'ine malik bulunan davalının menfaatinin daha önde olduğu kuşku-
suzdur. İşin yapımında arsaların tevhidi, proje yapımı, belediyelerden
alınacak izinler, imar planı değişiklikleri ve benzeri hususların gecik-
meye etken olduğunda kuşku yoktur. Esasen bu nedenlerle taşeronla-
rın ( M... ve N... A.Ş ) açtıkları davada bu şirketlere süre uzatımı veril-
miştir. Sürenin verilmesinde davalı ve taşeronların bir kusurlarının bu-
lunmadığı saptanmış ve bu gerekçeyle karar onanarak kesinleşmiştir. 

İşin gecikmesine etken olan bu haklı nedenlerin M..., N... ve E...
Konut'un kusurları dışında oluştuğu kesin hükümle saptanmış iken, ay-
nı amaçla işin içerisinde yer alan davacının bu gecikmeden kendisinin
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sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmesi ve sözleşme hükümlerine
sığınmasının haklı bir neden olarak kabul edilemeyeceği de ortadadır. 

03.12.1991 tarihli sözleşmenin 8. maddesi ve 22.06.1992 günlü ek
sözleşmenin ek 1. maddesi hükümleri gereğince davalının 2. etap ko-
nutlarından dolayı sorumluluğu kabul edilmektedir. Sözleşmede ( 8.1
md. ). Banka yapımına karar verip başlattığı etapları iş programına uy-
gun sürede bitirmediği takdirde ... gecikme cezası ödeneceği kabul
edilmiştir. Esasen davanın yasal dayanağı da bu maddedir. Maddedeki
gecikme cezasının uygulanması, meskenlerin bitirilmesi şartına bağlan-
mış ancak satışı geciken konutlara ceza uygulanacağına dair bir hükme
yer verilmemiştir. Sözleşmeye göre paylaşım oranı davacı için %8.40
olup, hakemlerce bu oran aşılmıştır. Satışı yapılmayan, ancak fiilen ta-
mamlanan konutlara ceza uygulanmıştır. Davacının dava dilekçesinde
2.211 konut için satış bedelini ( 220.413.821.000.000 ) lira olarak açık-
ladığı ve bu talebiyle bağlı olduğu halde hakem kararına esas alınan bi-
lirkişiler kurulu raporunda bu miktar 1038 konuta bölünmek suretiyle
bulunan değer zarar hesabına esas alınmıştır (Bkz. Bilirkişi asıl raporu-
nun 17. sayfası 4. 5. paragrafları). Munzam zarar ile ilgili davada, da-
vanın ilk bölümünü esasen gecikme zararı oluşturduğu halde cezayı
aşan miktarın dikkate alınıp alınmayacağı açıklanmamıştır. 

Bakanlar Kurulunca, ülke genelinde oluşan ekonomik bozulmaya
paralel gelişmeler nedeniyle bankanın tasfiyesi yolunda işlemler yapıl-
ması ve başka bir kuruluşa devrine karar verilmesinin dahi davalının
kusuru dışındaki gelişmelere neden olduğu kuşkusuzdur.  

Hakemler kararlarını oluştururlarken her iki tarafın dayandığı delil-
leri dikkate almak zorundadırlar. Sonuca ulaşırken değerlendirilen
maddi vakıalar, deliller ve hakemlerce takdir olunan diğer hususlar
dosya muhtevasına uygun ve adil olmalıdır. Dosyadaki deliller, süre
uzatımına ilişkin kesinleşmiş kararlar tarafların ortak amacı davalının
işin gecikmesinde kusurunun bulunmadığını göstermektedir. Bu durum
karşısında ortada bir zarar varsa bundan davalının sorumlu tutulması
mümkün değildir. Reddi gereken davanın hakem heyeti çoğunluğunca
aynen kabul edilmesi hak ve nefaset kurallarına aykırı bulunmuştur. 

Belirtilen sebeplerle kararın bozulması gerekir... ) Gerekçesiyle bo-
zularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama so-
nunda, hakem kurulunca önceki kararda direnilmiştir. 

Temyiz eden : Davalı vekili 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü: 
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Karar: A- MADDİ OLAY VE UYUŞMAZLIK: 
a ) Dava, arsa payı karşılığı bina yapma ve satış vaadi sözleşmesiy-

le kararlaştırılan, borcun belli zamanda ifa edilmemesinden ( gecikme-
den ) kaynaklanan ifaya ekli cezai şart ve cezai şart miktarını aşan -bu-
nunla karşılanmayan- munzam zarar alacağının tahsili istemine ilişkin-
dir. 

b ) Taraflar Arasındaki Sözleşme, Hakem Heyeti Oluşumu, İstem-
ler ve Karar 

Taraflar arasındaki “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Bina
Yapma ve Satış Vaadi Sözleşmesi”nin 10. maddesinde yer alan “Uyuş-
mazlıkların uzlaşma ile çözülemediği hallerde tarafların tahkim yoluna
başvuracakları” hükmüne dayanılarak, davacı yanca uyuşmazlığın çö-
zümü için hakem heyetine başvurulmuş; önce taraflarca -taraflardan
birisi için mahkemece- seçilen birer hakem ve ardından da bu hakem-
lerin müştereken seçtikleri hakem heyeti başkanından oluşan Hakem
Heyetince yapılan inceleme sonucunda da 03.12.2002 tarihinde oyçok-
luğu ile davanın aynen kabulüne karar verilmiştir. 

c ) Özel Daire Bozma Kararı 
Davalı tarafın temyizi üzerine Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesin-

ce temyize konu hakem kararının hak ve nesafete uygun olup olmadı-
ğının incelenebileceği sonucuna varılmış ve sonuçta yukarıda başlık bö-
lümünde tümüne yer verilen nedenlerle, hak ve nesafete aykırı buluna-
rak, bozulmuştur. 

d ) Hakem Heyetinin Direnme Kararı, Karşı oy, Temyiz 
Bozma sonrası aynı hakem heyeti oluşturulmuş ve bu Hakem He-

yetince, Hakem A. İsmet'in “hakem heyetinin bozma kararlarına karşı
direnme kararı veremeyeceği” yönündeki karşı oyuyla oyçokluğu ile
24.06.2005 tarihli direnme kararı verilmiştir. 

Direnme kararını davalı taraf temyize getirmektedir. 
e ) Uyuşmazlık 
Taraflar arasında eser sözleşmesinin varlığı, uyuşmazlıkların tahkim

yoluyla çözümleneceğinin kararlaştırıldığı, sözleşmede maddi hukuk
kurallarının uygulanacağına ilişkin açık bir düzenleme olmadığı uyuş-
mazlık konusu değildir. 

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; öncelikle hakem he-
yetinin bozma kararlarına karşı direnme kararı verip veremeyeceğinin
çözümlenmesi, bunun aşılması ve direnme kararı verilebileceğinin ka-
bulü halinde ise, projenin gerçekleşmesindeki gecikmeye davalı yanın
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neden olup olmadığı ve davacının buna dayanarak gecikme cezası ve
munzam zarar alacağına hak kazanıp kazanmadığı noktalarında toplan-
maktadır. 

Bu nedenledir ki, esasa yönelik temyiz incelemesine geçilmezden
evvel öncelikle, hakem kurulunun direnme kararı verip veremeyeceği
Yargıtay Kanunu'nun 15. ve Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27 ve 28. mad-
delerine dayanılarak ön sorun olarak ele alınmış; tartışılmış ve yapılan
ön sorun oylaması sonucunda da aşağıdaki gerekçelerle sonuca bağlan-
mıştır. 

B- ÖN SORUN VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
a ) ÖN SORUN : Eldeki istemi karara bağlayan Hakem Kurulunun,

Özel daire bozma kararına karşı direnme kararı verip veremeyeceği ön
sorun olarak ele alınmıştır. 

b ) DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE: 
Ön sorunun çözümüne esas olmak üzere, öncelikle yasal düzenle-

meler ışığında konuyla ilgili kavram ve kurumların irdelenmesinde ya-
rar görülmüştür. 

Bu bağlamda; 
İlkin, yasal dayanakları ile “Direnme ( ısrar )” kararı üzerinde durul-

malıdır. 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. madde-

sinde; 
“Yargıtay ilgili dairesi temyiz edilen kararı bozarsa, davayı, kararı

vermiş olan mahkemeye veya uygun göreceği diğer bir mahkemeye
gönderir. 

O mahkeme, temyiz edenden 434. madde uyarınca peşin alınmış
olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya da-
vet edip dinledikten sonra, Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulma-
yacağına karar verir. 

Mahkeme eski kararında direnirse, bu kararın gerekçesi genişletil-
miş olsa bile, direnme kararının temyizi halinde temyiz incelemesi,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır. 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.” 
Hükmü yer almakta ; 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 366. maddesinde ise; 
“Tetkikat, temyiz edilen karara hasredilir ve onbeş gün içinde kara-

ra bağlanır. 
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İlgililerden biri ister ve ücretini verir veya gönderirse kararın özeti
telgrafla mahalline bildirilir. 

Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı ge-
nel hükümlere göre ısrar olunabilir. Bu dairenin hukuka mütaallik ka-
rarları aleyhine on gün içinde karar tashihi yoluna gidilebilir. Cezaya
ait kararlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322. mad-
desi uygulanır..........” 

Denilmektedir. 
2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 15. maddesinde de; 
“Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır: 
1- Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce ve-

rilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,...” 
Hükmüne yer verilmektedir. 
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, direnme kararının verilebile-

ceği haller ve inceleme mercii yasalarda açıkça düzenlenmiştir. 
Buna göre; kural olarak, “Yargıtay Özel Dairelerince” verilmiş olan

her türlü bozmaya karşı, “Yerel Mahkemelerce” direnme kararı verile-
bilir. 

Direnme, bozmanın tümüne yönelik olabileceği gibi, bozma neden-
lerinden bir kısmına yönelik de olabilir. 

Bir kararın direnme kararı olarak nitelendirilebilmesi için; mahke-
me kararının Yargıtay'ın ilgili dairesince bozulmuş olması, mahkeme-
nin bozmadan sonraki aşamada herhangi bir yeni inceleme yapmaksı-
zın önceki ( bozulan ) kararın aynısını vermesi, gerekmektedir. 

Diğer taraftan, mahkemeler, iki tarafın da bozmaya uyulmasını iste-
meleri (bozma nedeninin kamu düzenine ilişkin bulunması hali hariç
olmak üzere) halinde, bozma ilamındaki “Kabule göre” başlığını taşı-
yan bölüme karşı, Hukuk Genel Kurulu kararlarına karşı, kanun yara-
rına bozma kararına karşı, yerel mahkemenin bozmaya uyup uymama
konusunda bir karar vermesinden daha önce feragat, sulh, kabul gibi
taraf işlemlerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle ilgili işlem doğrul-
tusunda hüküm verilmesi gereken durumda ve Yargıtay'ın görevli da-
iresince verilen merci tayini kararına karşı, Yargıtay Daireleri de ilk de-
rece mahkemesi sıfatıyla verdikleri kararlarla ilgili Hukuk Genel Ku-
rulu kararlarına karşı direnemezler. 

Hemen burada, tüm bu düzenlemelerde yer alan “Mahkeme” kav-
ramı üzerinde durmakta yarar vardır. 
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Anayasa'nın 142. maddesi uyarınca mahkemeler kanunla kurulabi-
lir. Mahkemelerin uyuşmazlığın doğmasından önce kurulmuş olması
gerekir. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci
önüne çıkarılamaz ( Anayasa md. 37/1 ). 

Yargı sistemimizde kural olarak, yargı yetkisinin kullanılmasında
asıl yetkili organ “Devlet Mahkemeleri” dir. 

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler eliyle kulla-
nılır. 

Hakkı tecavüze uğrayan ve tanınmayan kimse hakkını tespit ettir-
mek ve diğer tarafı o hakkı yerine getirmeye zorlamak için, ancak dev-
let mahkemelerine başvurabilir. Zor kullanma ve yaptırım gücü de ya-
salarla ve sadece devlet mahkemelerine verilmiş güçlerdir. “Mahke-
me” sıfatı sadece “Devlet Mahkemeleri” için kabul edilebilir bir sıfat-
tır. Bu nedenle de, direnme olanağını getiren yasal düzenlemelerdeki
“mahkeme” kavramından da sadece “devlet mahkemeleri” anlaşılmalı-
dır. 

Özellikle, 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “İcra Mahkeme-
si” ismini alıncaya kadar “İcra Tetkik Mercii” sıfatını taşıyıp mahkeme
olma özelliği de tartışma konusu yapılan İcra Mahkemeleri yönünden
ısrar ( direnme ) olanağı yukarıda hükmüne yer verilen 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanunu'nun 366. maddesinde açıkça düzenlenerek, bu mahke-
melerin ısrar ( direnme ) kararı verebilecekleri konusunda oluşabilecek
tereddütlerin önüne geçilmiştir. 

Görülmektedir ki, ısrar ( direnme ) kararları “mahkeme”lerce veri-
lebilecek kararlardır ve getirilen özel düzenlemeler çerçevesinde veri-
lebilirler. 

Diğer taraftan, hukukumuzda taraflar arasındaki uyuşmazlıkların
çözüm mercii olarak “tahkim” kurumuna da yer verilmiştir. Yasa ko-
yucu bazı hallerde taraflara aralarında meydana gelebilecek uyuşmaz-
lıkları tahkim yolu ile çözebilme imkanı tanımıştır. Tahkim kurumuna
başvurmanın önde gelen amacı uyuşmazlıkların en kısa zamanda gide-
rilmesidir. 

Yeri gelmişken, tahkimin tanımı ve bu çerçevede hakem kararları-
nın hukuki nitelikleri de irdelenmelidir. 

“Tahkim”, öğretide değişik şekillerde tanımlanmış olup; üzerinde
uzlaşılmış bir tanıma ulaşılmamıştır. 

Yargı kararları ve öğretideki tüm tanımlar birlikte değerlendirildi-
ğinde “Tahkim”; 
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“Kanunun men etmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya
doğacak anlaşmazlıkların bir akit veya kanun hükmü uyarınca Devlet
yargısına başvurulmadan taraflarca veya kanunla doğrudan doğruya
seçilmiş olan veya tarafların veya kanunun yetki tanıdığı şahıs ve mer-
cilerce tayin edilmiş bulunan kimseler aracılığı ile çözümlenmesidir.” 

Şeklinde tanımlanabilir (R. Yeğengil). 
Tahkimle ilgili hükümler 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri

Kanunu'nun 516 ila 536. maddeleri arasında yer almaktadır. Bunlar iç-
ihtiyari tahkime ilişkin hükümler olup, iç-ihtiyari tahkime ilişkin ha-
kem kararlarının doğrudan icra kabiliyeti bulunmamakta; kesinleşme-
sini takiben aynı Kanunun 536. maddesi gereğince mahkeme başkan
veya hakimi tarafından onaylanmakla, temyiz yoluna başvurulmuşsa
da Yargıtay'ın onama kararı ve mahkemece kesinleşme şerhi düşül-
mekle icra kabiliyeti kazanmaktadır. 

Diğer sebepler yanında bu da göstermektedir ki, hakem kurullarının
“mahkeme” olarak nitelendirilmesi olanaklı değildir. 

İhtiyari hakem kurulu tarafların iradesiyle ve uyuşmazlık ortaya
çıktıktan sonra olaya özgü olarak oluşturulur. Bu nedenle hakem kuru-
lunun “hakem mahkemesi” olarak adlandırılmasının hiçbir yasal daya-
nağı yoktur. Mahkeme olarak nitelendirilmesi de kurulun mahkeme
olarak kabulünü gerektirmez. 

Nitekim, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 529.
maddesinin 1. fıkrasında: 

“Hakemler ilk içtimalarından itibaren 6 ay zarfında hükmü verme-
ye mecburdurlar.” 

denilmek suretiyle hakemlerin karar verme yetkileri sınırlı tutul-
muştur. 

Yine, aynı Kanunun 533. maddesinde hakem kararlarının temyiz
yoluyla bozulması nedenleri çok sınırlı bir şekilde kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 1711
sayılı yasa ile değişik 440/III. bendinin (3. fıkrası iken 3156 sayılı yasa
ile) 4. fıkrası; 

“Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu kanunun tahkim hükümleri-
ne göre mahkemece verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına
ilişkin kararlar” hükmünü içermekte; böylece, hakemlerin verdiği hü-
kümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı
karar düzeltme yoluna gidilemeyeceği de özel düzenleme ile kabul
edilmektedir. 
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Açıklanan tüm bu yasal düzenlemeler göstermektedir ki, hakem ka-
rarları konusunda kanun koyucunun yaklaşımı, sınırlayıcıdır. Genel
mahkemelerden ayrı bir sistem getirilerek uyuşmazlıkların tez elden
çözümü amaçlanmıştır. Bunun içindir ki, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu'nda tahkim hükümleri özel olarak düzenlenmiş; bu
düzenlemeleri içeren sekizinci babın 521/II, 527/4 ve 534. maddelerin-
de de diğer maddelere sınırlı yollamalar yapılmıştır. Bu yollamalar ara-
sında Aynı Kanunun “mahkemelere direnme kararı verebilme olanağı
veren” 429. maddesine yapılmış bir yollama bulunmadığı gibi, hakem-
ler için direnme kararı verebilmeyi olanaklı kılan başka açık bir hükme
de yer verilmemiştir. 

Kanunun öngörmediği bir hükmün genişletici yorum yoluyla ha-
kem kuruluna teşmili olanaklı değildir. 

Önemle vurgulamakta yarar vardır ki, karar düzeltme yolu temyiz
yoluyla sıkı sıkıya ilişkili olmasına karşın, hakem kararlarının onanma-
sı veya bozulmasına dair Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yolunu
açıkça yasaklayan yasa koyucunun, bunun daha da ötesine geçen ve bir
kanun yolu olmayan direnme kararı verilebilme olanağını üstü kapalı
olarak var kabul etmiş sayılması; konuyla ilgili düzenlemelerin siste-
mine, amaç ve mantığına, tarafların tahkim yolunu seçmedeki uyuş-
mazlığın bir an evvel sonuçlandırılmasına yönelik arzu ve iradelerine
aykırılık oluşturacaktır. 

Daha açık ifadeyle; HUMK'nın 429. maddesi uyarınca direnme,
“mahkemelere” özgü bir hukuksal kurumdur ve bir “kanun yolu” de-
ğildir. Zira, kanun yolu, davanın taraflarına tanınan bir hukuki yoldur.
Bununla yanlış olduğu iddia edilen kararların değiştirilmesi amacı gü-
dülür. Kararlara karşı Kanun yolu olarak düzenlenen istinaf, temyiz,
(hakem kararları için açıkça yasaklanmış olan) karar düzeltme ve yar-
gılamanın yenilenmesi yollarına gidilebilir. Direnme kararının ise bu ni-
teliği yoktur. 

Bu itibarla; kanunun tanımadığı bir hak ve yetkinin -değişik vasıf-
landırmalarla- hakemlerce kullanılabileceğini kabule olanak bulunma-
maktadır. 

Uyuşmazlığa konu bu husus, daha önce de çeşitli vesilelerle yargı
kararlarına konu olmuş; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun başta
07.11.1951 gün ve 274-1333 sayılı kararı olmak üzere 01.10.1969 gün
ve 366-718 ve 24.04.1996 gün ve 1114-302 sayılı kararlarında “hakem-
lerin direnme kararı veremeyecekleri” sonucuna ulaşılmış; halen bağ-
layıcılık etki ve gücünü koruyarak yürürlükte bulunan Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 23.10.1972 tarih 1972/2 E.
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1972/12 K.sayılı kararı ile de “bozma kararlarına karşı hakemlerin di-
renme kararı veremeyeceği konusu” kesin sonuca kavuşturulmuştur. 

Anılan kararın gerekçesinde; 
“....Bir an önce uyuşmazlığı sonuçlandırma ilkesine uygun olarak

hakem kararlarının bozulması, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nun 533. maddesinde yazılı dört sebebe inhisar ettirilmiştir. Şayet ka-
nun koyucu aksi bir düşüncede olsa idi, o zaman, hakem kararları için
özel bozma sebepleri tespit etmez, mahkeme kararlarının Yargıtay boz-
ması ile ilgili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi
hükmüne atıfta bulunurdu. Bu dahi hakeme intikal eden uyuşmazlıkla-
rın bir an önce kesin şekil alması amacına ön planda yer verildiğini
göstermektedir. 

Hakem kararı HUMK. 533. maddesinin 1. bendine göre bozulmuş-
sa tahkim sözleşmesi artık sona erer. Bu takdirde, taraflar bundan son-
ra, hakeme değil, vazifeli ve salahiyetli mahkemeye gitmek zorunda-
dırlar. Şayet, hakem kararı sözkonusu maddenin diğer bentlerine göre
bozulmuşsa, o zaman, taraflar hakemleriyle tahkim süresini yeniden
tespit ve tayin ederler. (HUMK. 533/son fıkra) Zira, hakemler kendile-
rine intikal eden uyuşmazlığı nihai karara bağlamak suretiyle kazai
yetkilerine son vermiş olurlar. Hakem kararı, Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu'nun 533. maddesinin 1. bendi dışında kalan diğer üç se-
bepten herhangi birisiyle bozulmuşsa, bozmadan sonra seçilen hakem-
ler -ki, bunlar eski hakemler de olabilirler- artık bozmanın kapsamı
içinde kalmak sadece bozulan kısımla ilgili hususta inceleme yapıp ka-
rar vermek zorunluluğundadırlar. Lehine karar verilen taraf için 'usulü
müktesep hak' teşkil eden yönleri tekrar tetkik edemezler ve bu husus-
larla ilgili herhangi bir karar da veremezler. 

Ancak Yargıtay'ın bozması, hakemin bitaraf olmaması halinde
(HUMK md. 521) veya hakemin ehliyetsizliğine (HUMK md. 519) da-
ir ise, ancak o takdirde yeni seçilen hakemler bozma kararının kapsamı
dışına çıkarak dava konusu uyuşmazlığın tümünü yeniden inceleyip ka-
rara bağlarlar.” 

Denilmektedir. 
Hiç kuşku yoktur ki, içtihadı birleştirme kararları ilke kararlarıdır ve

benzeri hukuki konularda da Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve
adliye mahkemelerini bağlar. Bu husus Yargıtay Kanunu'nun 45. mad-
desinde açıkça ifade edilmiştir. Mahkemelerin ve hakemlerin içtihadı
birleştirme kararına aykırı karar vermiş olmaları temyiz ve bozma se-
bebidir. Dahası, yeni bir içtihadı birleştirme kararının çıkmış olması
usule ilişkin kazanılmış hakkın istisnası olup; bir dava hakkındaki ka-

YARGI KARARLARI



YARGI KARARLARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 258

rar Yargıtay'ca bozulmuş ve mahkemenin bu bozmaya uyması ile usu-
le ilişkin kazanılmış hak doğmuş olsa bile, mahkeme bozma kararının
içeriğini bırakarak bu yeni içtihadı birleştirme kararı gereğince incele-
me yapıp karar vermek zorunluluğundadır. 

Her ne kadar, yukarıda içeriği açıklanan 23.10.1972 gün ve 1972/2
E. 1972/12 K. sayılı içtihadın 28.01.1994 tarih ve 1993/4 E. 1994/1 K.
sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı ile or-
tadan kalktığı, hakemlere direnme olanağı getirdiği yönünde görüşlere
öğretide yer verilmekte ise de; bu görüşe katılma olanağı bulunmamak-
tadır. 

Zira, 28.01.1994 tarih ve 4/1 sayılı içtihadı birleştirme kararı sade-
ce, 

“Borçlar Kanununun 19. maddesi hükmünde yer alan akit serbesti-
si (Tahkim sözleşmesi) ilkesi çerçevesinde, tarafların maddi hukuk ku-
rallarına göre hakemlerin karar vermelerini kararlaştırmış olmaları ha-
linde Yargıtay ilgili dairesinin tarafların iradeleri doğrultusunda ha-
kemlerin maddi hukuk kurallarına göre karar verip vermediklerini in-
celeyeceği” 

kuralını hükme bağlamıştır. 
Görülmektedir ki; 28.01.1994 tarih ve 1993/4-1994/1 sayılı içtihat,

23.10.1972 tarih ve 2/12 sayılı içtihadı birleştirme kararında açıklanan
hukuki esasları ortadan kaldırmamış, onunla çelişen ve onun gücünü
azaltan yeni bir ilke de getirmemiş; hakemlerin direnme kararı verebi-
lecekleri yönünde bir kabul de ortaya koymamıştır. 

Şu durum karşısında, gerek açıklanan yasal düzenlemeler ve gerek-
se içtihadı birleştirme kararlarına kanun gibi uyulması yasal zorunlulu-
ğu altında,: 23.10.1972 tarih 2/12 sayılı içtihadı birleştirme kararında
açıklandığı üzere hakemlerin Yargıtay bozma kararı doğrultusunda ka-
rar vermek zorunda oldukları ve direnme kararı veremeyecekleri sonu-
cuna varılmaktadır. 

C- ULAŞILAN ÇÖZÜM: 
Somut olayda da; hakem heyeti taraflar arasındaki sözleşmeye da-

yanılarak oluşturulmuştur. Böylece uyuşmazlığın çözümüne ilişkin el-
deki hakem heyeti kararı, yukarıda özellikleri ve ayrıntıları açıklanan
iç-ihtiyari tahkim hükümlerine göre verilmiş olup, bu hükümler çerçe-
vesinde ele alınmalıdır. 

Taraflar arasındaki sözleşmede tahkim yolu belirlenmesine karşın,
maddi hukuk kurallarının uygulanacağına ilişkin açık bir hüküm bulun-
mamaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın hak ve nesafet kuralları içinde
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çözümü gerekmektedir. 
Hakem heyeti, istemin kabulüne oyçokluğu ile karar vermiş; böy-

lece uyuşmazlığı nihai karara bağlamak suretiyle sınırlı kazai yetkileri-
ne de son vermiştir. Sona eren bu sınırlı kazai yetki, verilen kararın bo-
zulmasıyla yeniden hayatiyet kazanmamaktadır. 

Hakem heyetinin istemin kabulüne ilişkin kararı Özel Dairece de
hak ve nesafet kurallarına uygun olup olmadığı yönünden temyiz ince-
lemesine tabi tutulmuş ve yukarıda yer alan nedenlerle bozmaya konu
edilmiştir. 

Özel daire bozma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun
533. maddesinin 1. bendi kapsamında kalmadığı gibi, hakemin taraflı-
lığı veya ehliyetsizliğine ilişkin de olmadığına göre; bu bozma ilamının
davalı yararına usulü kazanılmış hak teşkil etmesine engel bir husus
bulunmamaktadır. 

Bozmadan sonra seçilen hakemler -ki, bunlar bozmaya konu kararı
oyçokluğu ile veren eski hakemlerdir- artık bozmanın kapsamı içinde
kalmak, sadece bozulan kısımla ilgili hususta inceleme yapıp karar ver-
mek zorunluluğundadırlar. Lehine karar verilen taraf için 'usulü mük-
tesep hak' teşkil eden yönleri tekrar inceleyemezler ve bu hususlarla il-
gili herhangi bir karar da veremezler. 

Zira, bozmadan sonra, hakem heyetinin kazai yetkisi bu kez de,
bozmanın kapsamı içinde kalarak, sadece bozulan kısımla ilgili husus-
ta inceleme yapıp, işaret edilen ilke ve varılan sonuca uygun karar ver-
mekle sınırlıdır. Taraflarca aynı hakemlerin seçilmiş olması, bu sınırlı
kazai yetkiyi genişletemeyeceği gibi, yasalarca tanınmayan “direnme
kararı verme” olanağını getirmemektedir. 

Daha açık ifadeyle, hakemlerin Yargıtay'ın bozma kararına karşı di-
renme hakları ve yetkileri bulunmamaktadır. Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu'nun 429. maddesi uyarınca direnme, “mahkemelere” özgü
bir hukuksal kurumdur. “Hakemlik” ise, aynı yasanın sekizinci babın-
da belirlenmiş ayrı bir kuruluştur. Bu bap, direnme kurumuna yollama
yapmamıştır. O nedenle 23.10.1972 gün, 1972/2 Esas, 1972/12 Karar
sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararının ge-
rekçesinde de açıklandığı üzere hakemler, direnme kararı veremezler. 

Ortaya konulan tüm ilkeler karşısında, hakem heyetince bozmaya
uyulup, bu bozma kararı doğrultusunda davanın reddine karar vermek
gerekirken, direnme kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. 

Açıklanan gerekçelerle, ön sorunun kabulü ile, hakem heyetinin di-
renme kararı veremeyeceği, bozma ilamının davalı lehine usulü kaza-
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nılmış hak teşkil ettiği, direnmeye ilişkin hakem kurulu kararının bu
nedenlerle usul ve yasaya aykırı olup, bozma ilamına uyularak karar
verilmek üzere bozulması gerektiği, sonucuna  oybirliği ile  varılmıştır. 

Bozma nedenine göre davalı vekilinin içeriğe yönelik temyiz itiraz-
ları incelenmemiştir. 

Sonuç: Yukarıda gösterilen nedenlerle temyize konu hakem kararı-
nın (BOZULMASINA), bozmanın niteliğine göre içeriğe yönelik tem-
yiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 25.01.2006 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 261

YARGI KARARLARI

ÖZET: Dosya içerisinde bulunan ta-
pu kayıtlarından dava konusu 836
parsel sayılı taşınmazın malikinin
Toplu Konut İdaresi olduğu anlaşıl-
mıştır. O halde öncelikle davacı veki-
line Toplu Konut İdaresi’ni davaya
katması için mehil verilmesi ve Toplu

Konut İdaresi’nin delilleri de toplandıktan sonra keşif karar veri-
lerek imar ihyanın buna göre değerlendirilmesi gerekir.

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Ankara 18. Asliye Hukuk
Mahkemesi
TARİHİ : 12/07/2006
NUMARASI : 2006/285-322
DAVACI : N.G. vekili Av.H.E.
DAVALI : Hazine vekili Av.O.S.
DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil

Taraflar arasındaki <tapu iptali ve tescil> davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Ankara 18.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın
kabulüne dair verilen 24.11.2005 gün ve 2004/31 E. 2005/457 K. sayı-
lı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzeri-
ne, 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 27.03.2006 gün ve 2006/1505-2010
sayılı ilamı ile;

(…Davacı vekili, dava dilekçesinde mevkii ve hudutlarını yazdığı
30 dönüm yüzölçümündeki taşınmazın 1952 yılında yapılan tapulama
çalışmaları sırasında ekilemez arazi olarak tespit dışı bırakıldığını, mü-
vekkilinin taşınmaz üzerindeki zilyetliğinin 25 yılı aşkın bir zamandır
devam ettiğini açıklayarak bu taşınmazın 3402 sayılı Kadastro Kanunu-
nun 14 ve 17. maddeleri gereğince müvekkili adına tapuya tesciline ka-
rar verilmesini istemiştir. 

Davalı Hazine vekili, hava fotoğraflarının getirtilip mahallinde uy-

“Doğru Hasma Yöneltilmeden Davanın
Sonuçlandırılması Uygun Görülemez”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2006/8-641
Karar : 2006/655
Tarih : 11.10.2006



YARGI KARARLARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 262

gulanmasını, imar ihya şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin be-
lirlenmesini ve davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. 

Mahkemece, dava konusu tescil talep edilen taşınmaz fen memuru
bilirkişinin krokisine atıf yapılarak 3 parça halinde gösterilmiş, A har-
fiyle gösterilen 16655,38 m2'lik kısmın 832 parselden; B harfiyle gös-
terilen 12301,68 m2'lik kısım ile C harfiyle gösterilen 2637,60 m2'lik
kısmın 836 parselden ayrı ayrı ifraz edilip tapu kaydının iptali ile dava-
cı adına tapuya tesciline karar verilmiştir. 

Hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Dava konusu taşınmazlar 1953 yılında yapılan tapulama çalışmaları

sırasında ekilemez arazi olarak tespit dışı bırakılmıştır. Dava konusu ta-
şınmazlar bilahare ihdasen Hazine adına 832 ve 836 parseller içerisin-
de kalacak şekilde tapuya tescil edilmiştir. 

Dava konusu taşınmazların tapulama çalışmaları sırasında ekilemez
arazi niteliğinde bulundukları tespit edilmiştir. Mahkemeye
21.02.2005 tarihli raporlarını sunan bilirkişiler kadastro fen memuru B.
Tatlısu, topograf E. Merzifon ve Jeolog bilirkişi C. Gürel taşınmaz içe-
risinde taşlık ve kayalık alanların bulunduğunu, imar-ihyası için büyük
emek ve para harcanması gerektiğini açıklamışlardır. Taşınmaz niteliği
itibariyle 3402 sayılı Kadastro Kanununun 17. maddesine göre, imar-
ihyaya muhtaç bir taşınmazdır. Böyle bir yer imar-ihyası tamamlandık-
tan sonra 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesine göre zilyet-
likle iktisap edilebilir. Mahkemece gerek imar-ihya araştırması ve ge-
rekse zilyetliğin başlangıç süresi bakımından yapılan inceleme hüküm
vermeye yeterli değildir. 

Yerel mahkemenin dinlediği mahalli bilirkişi ve şahitler, davacının
1974 yılında taşınmaz üzerinde bulunan taşları temizleyip traktörle sü-
rerek ve toprak taşıyarak imar-ihya işlemlerine başladığını açıklamış-
lardır. Mahkemeye rapor sunan teknik bilirkişiler de, taşınmaz içerisin-
deki kaya parçalarının toplanıp yamaçlarda biriktirildiğini ifade etmiş-
lerdir. O halde, imar-ihyanın en erken 1974 yılında başladığı sabittir.
Ancak, imar - ihyanın tamamlandığı tarih net bir biçimde belirlenme-
miştir. İmar ihyanın tamamlanmasından sonra başlayan zilyetlik süre-
si iktisap için önem arz etmektedir. 

Mahkemece dinlenen mahalli bilirkişi ve şahitlerin beyanlarının di-
ğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca varılması gerekir. Bu
amaçla mahallinde yapılan keşfi müteakip düzenlenen raporun hüküm
vermeye yeterli olması gerekir. Mahkemece 1982 yılına ait hava fotoğ-
rafları Harita Genel Komutanlığına hitaben yazılan 23.06.2004 tarihli
müzekkere ile istenmiştir. Oysa biraz önce ifade edildiği gibi, imar-ih-
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ya ve zilyetlik 1974 yılında başlamıştır. Mahkemenin 1982 yılına ait ha-
va fotoğraflarını istemesinin sebebi anlaşılamamaktadır. 

Ekilemez arazi vasfını taşıyan taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyete
başlandığının belirlenmesi için memleket haritalarının, topografik hari-
tanın ve hava fotoğraflarının birlikte bilirkişiler marifetiyle uygulan-
ması gerekir. Tek başına hava fotoğrafları yeterli değildir. Hava fotoğ-
raflarının uygulanması da sağlıklı bir biçimde yapılmalıdır. Mahkemece
bu amaca ulaşmak için davacının zilyetlik ve imar-ihya faaliyetlerinin
başladığı ifade edilen 1974 yılının öncesine ve sonrasına ait 1/20000 ve-
ya 1/25000 ölçekli stereoskopik hava fotoğraflarının dosyada yer alma-
sı ve bu fotoğrafların stereoskop aletiyle incelenmesi gerekir. Stereos-
kop aletiyle yapılan iki ayrı zamanlı hava fotoğrafı incelemelerinde ça-
kıştırılacak iki ayrı zamanlı hava fotoğrafı üzerinde taşınmaz üç boyut-
lu olarak görülür ve bu haliyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyete
başlanıp başlanmadığı belirlenmiş olur. (Ankara Üniv. Ziraat Fak. Öğ-
retim Üyeleri Prof. Sadık Usta, Cihat Kütük ve Doç. Dr. Mahmut Yük-
sel'in açıklamaları) 

O halde mahkemece yapılacak iş; bölgeye ait memleket haritasını,
topografik haritayı ve 1974 yılına ait iki ayrı zamanlı hava fotoğrafları-
nı getirtmek, öğretim üyesi seviyesinde ziraat mühendisi bilirkişi, ha-
rita mühendisi ve kadastro fen memurundan oluşturulacak üç kişilik
bilirkişi heyetine bu hava fotoğraflarını stereoskop aletiyle inceletmek,
memleket haritası ve topografik haritayla çakıştırmak ve bu belgeler
ışığında dava konusu yerin ne zaman tarımsal amaçlı kullanılmaya baş-
ladığını belirlemek, arazinin topografik yapısı bakımından % kaç nispe-
tinde eğime sahip olduğunu tespit etmek olmalıdır. Eksik incelemeyle
karar verilemez. 

Dava konusu 832 ve 836 parsellerin dosya arasında bulunan tapu
kayıtlarından ilk tesis tarihini belirlemek mümkün olmamaktadır. Mah-
kemece, yeniden Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile her
iki parselin ilk tesis tarihinden itibaren tapu kayıtları getirtilmeli, dava-
cının belirlenecek zilyetlik başlangıç tarihinden tapunun tesis tarihine
kadar geçen zilyetlik süresinin iktisap için yeterli olup olmadığı üzerin-
de durulmalıdır. 

Dava konusu taşınmazlardan 836 parselin mülkiyeti 23.06.2004 ta-
rihinden itibaren Toplu Konut İdaresine intikal etmiştir. Davanın
TMK. nun 713/3. maddesine göre ilgisi nedeniyle Toplu Konut İdare-
sine de yöneltilmesi gerekir. Doğru hasıma yöneltilmeden davanın so-
nuçlandırılması kanuna uygun değildir…) gerekçesiyle bozularak dos-
ya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mah-
kemece önceki kararda direnilmiştir. 

YARGI KARARLARI
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TEMYİZ EDEN: Davalı Hazine vekili 

HUKUK GENEL KURULU KARARI 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü: 

Karar: Dava; tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 
Davacı vekili; dava konusu taşınmazın 1952 yılında yapılan kadas-

tro tespiti sırasında ekilemez arazi olduğundan tespit dışı bırakıldığını,
tamamen ekime uygun bulunmayan arazinin emek ve masraf sarfı ile
tarım arazisi haline getirtildiğini, imar ve ihya edildiğini, 25 yılı aşkın
zamandır nizasız ve fasılasız ve malik sıfatı ile davacının zilyetliğinde
olduğunu ileri sürerek taşınmazın davacı adına tapuya tesciline, dava sı-
rasında bu yerin Hazine adına tescilinin yapılması halinde tapunun ip-
tali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı Hazine vekili; imar ve ihya şartlarının gerçekleşip gerçek-
leşmediğinin irdelenmesini cevaben bildirmiştir. 

Mahkemenin; <Davacının taşınmazı imar ve ihya ettiği, 20 yıllık ka-
zandırıcı zaman aşımı süresinin dolduğu> gerekçesiyle davanın kabulü-
ne dair verdiği karar, Özel Daire'ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozul-
muş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık; eksik incele-
me ile karar verilip verilmediği noktasındadır. 

Dosya içerisinde bulunan tapu kayıtlarından dava konusu 836 par-
sel sayılı taşınmazın malikinin Toplu Konut İdaresi olduğu anlaşılmış-
tır. O halde öncelikle davacı vekiline Toplu Konut İdaresi'ni davaya
katması için mehil verilmesi ve Toplu Konut İdaresi'nin delilleri de
toplandıktan sonra keşif kararı verilerek imar ihyanın buna göre değer-
lendirilmesi gerekir. 

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, aynı yöne işaret eden ve Hu-
kuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyul-
mak gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu önceki kararda direnil-
mesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme ka-
rarının yukarıda ve Özel Dairenin bozma kararında açıklanan nedenler-
le HUMK. nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.10.2006
gününde oybirliği ile karar verildi. 

Gönderen: Av. Talih UYAR
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ÖZET: İbra, alacak ve borcu doğru-
dan doğruya ve kesin olarak orta-
dan kaldırır. Tam İbrada borcun ta-
mamı, kısmi ibrada ise borcun ibra
edilen kısmı sona erer. Somut olay-
la ilgili olarak, dosyada bulunan
ödeme belgesinden, miktarları be-

lirtilerek kıdem tazminatı ve izin ücretinin ödendiği görülmekte-
dir. Anılan bu iki kıdem alacak yönünden, düzenlenen ibraname-
nin makbuz hükmünde bulunması karsısında, bakiye alacağın is-
tenebileceği kabul edilmelidir. Bu nedenlerle ibranameye itibar
edilerek, fazla çalışma ve bayram, genel tatil ücretleri ile anılan is-
teklerin, günlük yüzde beş fazlası yönünden ödemeye yönelik ta-
leplerin reddine karar vermek gerekir.

(5953 S. K. m. 14)
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama

sonunda; (Ankara Dördüncü İş Mahkemesince davanın kısmen kabu-
lüne dair verilen 01.03.2005 gün ve 2003/1242-2005/95 sayılı kararın
incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Do-
kuzuncu Hukuk Dairesinin 04.10.2005 gün ve 2005/12536-32322 sa-
yılı ilamı ile,

(…1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı ka-
nuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazları ile da-
valının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerin-
de değildir.

2- Davacı işçi, davalıya ait işyerinde haber müdürü olarak 5953 sa-
yılı Yasaya tabi gazeteci sıfatıyla çalışmıştır. İş sözleşmesinin teshinden
sonraki bir tarihte imzalanan ibranamede, fazla çalışma ile bayram ge-
nel tatil ücretlerinin ödendiği, izin hakkının da bulunmadığı ifade edil-
miştir. Davacının konumu itibarıyla söz konusu ibraname içeriğini bi-
lebilecek durumda olduğu ve anılan ibraname ile bağlı bulunduğunun
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“İbra, Alacak ve Borcu Doğrudan Doğruya
ve Kesin Olarak Ortadan Kaldırır.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2006/9-82
Karar : 2006/118
Tarih : 29.03.2006
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kabulü gerekir. Böyle olunca davacının fazla çalışma ile bayram ve ge-
nel tatili ücretlerine hak kazanması mümkün değildir. Anılan isteklerin
günlük yüzde beş fazlası yönünden talebin de reddi gerekir. İbraname
izin hakkı yönünden de yazılı belge niteliğinde olduğundan anılan iste-
ğin de reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece Önceki Kararda direnilmiştir.

Temyiz eden: Davalı vekili
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme Kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:

Dava, bir kısım işçilik hak ve alacakları ile Basın İş Kanunu hüküm-
leri uyarınca günlük % 5 fazlası ile ödeme istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece; fark kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, ulusal
bayram ve genel tatil çalışma ücreti, yıllık ücretli izin alacağı ile fazla
mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin süresinde ödenmemesi
nedeniyle 5953 sayılı Basın İş Kanunu'ndan kaynaklanan % 5 fazlalık
alacağının tahsiline, ihbar tazminatı ile ilgili talebinin ve davalı karşı
davacının açmış olduğu karşı davasının reddine karar verilmiştir.

1- İbra sözleşmesi, iş hukukunda geniş bir uygulama alanına sahip
olmasına, işçinin iş sözleşmesinden doğan tazminat ve diğer işçilik
haklarının sona erdirmesine ve İsviçre Borçlar Kanunu'nun 115. mad-
desinde düzenlenmiş bulunmasına karşın, Türk Borçlar Kanunu'nda
yer almamış, İş Kanunlarında da bir düzenleme öngörülmemiştir.

İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya ve kesin olarak ortadan
kaldırır. Tam ibrada borcun tamamı, kısmi ibrada ise borcun ibra edilen
kısmı sona erer. Bunun sonunda borçlu da borcundan kısmen ya da ta-
mamen kurtulur. (Fikret Eren. Borçlar Hukuku 8. Baskı, s. 1222/1223).

İbraname yanında ödeme belgelerinin de bulunması durumunda,
ödeme belgelerinde yazılı alacak kalemleri yönünden İbraname mak-
buz hükmünde sayılarak, bakiye miktarın istenebileceği kabul edilme-
li, miktar içermeyen ve hakların tamamen ödendiğine, hiçbir alacağın
bulunmadığına ilişkin kalemler yönünden ise ibra belgesi geçerli sayıl-
malıdır.

Dosyada bulunan ödeme belgesinden, miktarları belirtilerek kıdem
tazminatı ve İzin ücreti ödemesinde bulunulduğu görülmektedir. Anı-
lan bu iki kalem alacak yönünden düzenlenen ibranamenin makbuz
hükmünde bulunması karşısında, bakiye alacağın istenebileceği kabul
edilmelidir.
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Belirtilen nedenlerle, ibranamenin, izin ücreti yönünden hakkı orta-
dan kaldırmadığı yönündeki yerel mahkemenin direnme kararı isabetli-
dir.

2- Altındaki imzası kabul edilen, zor ve hile ile alındığı kanıtlanama-
yan ibranamede davacı, “işten çıkış tarihine kadar doğmuş ve işlenmiş
cümle kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, bayram tatili, yıllık üc-
retli izin haklarını tamamen almış bulunduğunu” bildirmektedir. İbra-
name ile davacı, Ödeme belgesi bulunmayan (kıdem tazminatı ve izin
ücreti dışındaki) alacak kalemleri yönünden davalıyı tam anlamıyla ib-
ra etmiş ve herhangi bir alacağı bulunmadığını ihtirazı kayıt öne sürme-
den açıklamış ve imzalamıştır.

Kaldı ki, taraflar arasında imzalanmış olan hizmet sözleşmesinin
3/b maddesinde; “Her ay imzalanacak aylık istihkak bordrosuna hiçbir
kaydı ihtirazı dermeyan etmeksizin imza atılmış olması o ay bordroda
yazılı miktarda fazla ücret alacak ve fazla mesa-
i yapılmadığının kabulü anlamına gelecektir” hükmü yer almakta olup,
somut uyuşmazlıkta ibranamenin çelişkili bulunduğundan da söz edi-
lemez.

Anılan nedenlerle, ibranameye itibar edilerek fazla çalışma ve bay-
ram, genel tatil ücretleri ile anılan isteklerin günlük yüzde beş fazlası
yününden ödeme isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, önceki
kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Belirtilen bu nedenle di-
renme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: 1- (1) numaralı bentte belirtilen nedenlerden dolayı davalı
vekilinin ücretli izin alacağına ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile di-
renme kararının buna ilişkin bölümünün (ONANMASINA),

2- (2) numaralı bentte belirtilen nedenlerden dolayı davalı vekilinin
diğer temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının HUMK. nun
429, maddesi gereğince (BOZULMASINA), istek halinde bakiye iade
harcının geri verilmesine, 29.03.2006 gününde  oybirliği ile  karar ve-
rildi.
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Özet: Asgari işçilik tutarının hesap-
lanmasında, izlenecek yola gelince,
ihale konusu işlerde müteahhide
ödenen toplam istihkak tutarının
işin yapımı tarihinde yürürlükte
olan asgari işçilik oranı ile çarpımı

sonucu bulunacak asgari işçilik miktarına itibar edilmesi gerekir.
İşveren işin yapımında ileri teknoloji kullandığını ileri sürerek o
iş için Kurumca belirlenen asgari işçilik oranından daha düşük iş-
çilik gerçekleştiğini iddia ediyorsa bunun ispatı işverene aittir.
Kuşkusuz bu iddia soyut tanık beyanlarına dayandırılamayaca-
ğından, işverenin bu iddiasını somut nitelikte delillerle ortaya
koyması gerekir. Özellikle, işin niteliği dikkate alınarak ileri tek-
noloji ürünü makine ve araçların işverenin o işe dair makine par-
kında bulunup bulunmadığı ve fiilen kullanılıp kullanılmadığı
araştırılmalı, buna dair belgeler mahkemeye ibraz edilmelidir. 

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 10. İş Mahkemesi
TARİHİ : 10/03/2006
NUMARASI : 2005/1193 E.-2006/45 K.
DAVACI : …İnşaat Tic. Ve San.Ltd. Şti. vekili Av. M.K.
DAVALI : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı vekilleri
Av. F.K. ve Av. G.P.
DAVA TÜRÜ : İtirazın İptali

Taraflar arasıdaki “iptal” davasından dolayı yapılan yargılanama so-

“SSK primlerine esas olacak asgari işçilik
miktarının tespitinde ‘...Yapılan işin niteliği,
bünyesinde kullanılan teknoloji işyerinin
büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan
işçi sayısı, ilgili meslek ve kamu
kuruluşlarının görüşü gibi unsunların’
dikkate alınması gerekir.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2006/10-313
Karar : 2006/362
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nunda; Ankara 10. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair ve-
rilen 28.04.2005 gün ve 2003/1618-2005/561 sayılı kararın incelenme-
si taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Da-
iresinin 27.06.2005 gün ve 2005/6478-7292 sayılı ilamı ile; (….Dosya-
daki yazılara, toplanan delillere  ve hükmün dayandığı gerektirici se-
beplere göre, aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının
reddi gerekir.

1. İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının Kurum-
ca resen hesaplanmasına ve buna göre belirlenecek sigorta primlerinin
506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre tahsiline imkan sağlayan 4792
sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir.. 

Söz konusu maddenin 12. fıkrası asgari işçilik miktarının tespitinde
“…yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji işyerinin bü-
yüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek ve ka-
mu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların” dikkate alınması gerektiğini
belirtmiş, yasal düzenlemeye paralel olarak Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 34. maddesine eklenen 3 fıkra ile de “Asgari işçilik
tespitinde göz önünde bulundurulacak esasların Kurumca belirlenece-
ği” öngörülmüştür.

Sosyal Sigortalar Kurumu yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik
hükümlerine dayanarak çeşitli tarihlerde yayınladığı genelge ve genel
tebliğlere uygulama esaslarını açıklamıştır. 6. maddede asgari halde,
Kurum genelge ve genel tebliğlerinde bunu “ihaleli işler” ile “özel bi-
na inşaatlar” olarak sınırlandırmış, 4958 sayılı Kanunla getirilen yeni
düzenleme  çerçevesinde ise 506 sayılı Kanunun 79. maddesinin 12.
fıkrasına eklenen hükümle bu husus yasal nitelik kazanmıştır.

Davanın yasal dayanağını teşkil eden 4792 sayılı Kanunun 6. mad-
desine ilişkin uygulama esaslarına girmeden önce, asgari işçilik mik-
tarının Kurumca tespitine ilişkin yasal düzenlemenin yıllar itibarıyla ne
gibi değişikliklere uğradığını açıklamakta fayda görülmektedir. Yukarı-
da belirtildiği üzere ilk defa 3917 sayılı Kanunla yürürlüğe konulan
“resen asgari işçilik tespiti” uygulaması Kurumca uygulamanın başla-
tıldığı 01.01.1994 tarihinden 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile 6. maddenin yürürlükten kaldırıldığı 04.10.2000 tarihine kadar de-
vam etmiş, Anayasa Mahkemesince 616 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin iptal edilmesi üzerine, 04.10.2000 ile 4958 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihleri arasında Kurumun asgari işçilik
miktarını tespit yetkisinin yasal dayanağı ortadan kalkmış, 4958 sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesiyle 506 sayılı Kanunun 79. ve 130. madde-
lerinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde uygulama yeniden yasal ni-
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teliğe kavuşturulmuştur.
Dairemiz Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası, yasal dayana-

ğı ortadan kalktığı için Kurumun asgari işçilik tespiti ve buna bağlı ola-
rak prim tahakkuk ve tahsili yönüne gidemeyeceği yönünde kararlar
vermiş ise de Hukuk Genel Kurulunun yasal boşluğun Türk Medeni
Kanununun 1. maddesi gereğince hakim tarafından doldurulması ge-
rektiğine ilişkin kararlarını dikkate alarak yasa boşluk döneminde de
mevcut yasa kuralları doğrultusunda Kurumun asgari işçilik miktarını
belirlemesinde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varmış ve Yargıtay
içtihadı bu yönde oluşmuştur.

Bu durumda 3917 sayılı Kanunla değişik 4792 sayılı Kanunun 6.
maddesi hükmünün, Kurumca uygulamanın başlatıldığı 01.01.1994 ile
4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihleri arasında
gerçekleşen asgari işçilik tespit işlemlerine uygulanması gerekmekte-
dir.  Bu kapsamda, asgari işçilik tespitine ilişkin Kurum işlemi üzeri-
ne resen tahakkuk ettirilen prim borçlarına karşı işveren tebliği tarihin-
den itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edebileceği gibi itirazın red-
di halinde, red kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde iş mah-
kemesine dava açabilir. Asgari işçilik incelemesinin teknik bilgiyi ge-
rektirmesi nedeniyle mahkemenin bu tür davalarda çözüm için, konu-
da uzman bilirkişilerden rapor alması gerektiği, esasen uygulamanın da
bu yönde olduğu tartışmasızdır.

Asgari işçilik tutarının hesaplanmasında, izlenecek yola gelince,
ihale konusu işlerde müteahhide ödenen toplam istihkak tutarının işin
yapımı tarihinde yürürlükte olan asgari işçilik oranı ile çarpımı sonucu
bulunacak asgari işçilik miktarına itibar edilmesi gerekir.

İşveren işin yapımında ileri teknoloji kullandığını ileri sürerek o iş
için Kurumca belirlenen asgari işçilik oranından daha düşük işçilik
gerçekleştiğini iddia ediyorsa bunun ispatı işverene aittir. Kuşkusuz bu
iddia soyut tanık beyanlarına dayandırılamayacağından, işverenin bu
iddiasını somut nitelikte delillerle ortaya koyması gerekir. Özellikle,
işin niteliği dikkate alınarak ileri teknoloji ürünü makine ve araçların
işverenin o işe dair makine parkında bulunup bulunmadığı ve fiilen
kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalı, buna dair belgeler mahkemeye
ibraz edilmelidir. 

Aynı şekilde yapılan işin niteliği veya işyerinin büyüklüğüne dair
uyuşmazlıklarda, ihale işlerde proje, ihale, sözleşme, keşif özeti, hak
ediş raporları ve sair belgeler getirtilerek incelenmeli, yazılı ve bir kıs-
mı da resmi nitelikteki bu belgelerin aksini ispat külfetinin işverene ait
olduğu ve aksini aynı güç nitelikte belge ve kayıtlarla ispat olunabile-
ceği, soyut nitelikteki tanık beyanlarına dayanılarak karar verilemeye-
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ceği göz önünde tutulmalıdır. Keza, dava konusu işin makine parkında
mevcut makine ve araçlarla yapıldığı iddia ediliyorsa, bunun işverence
belgelendirilmesi, asıl işyerini Kurum tarafından ayrıca tescil edilmiş
olması halinde bu husus dikkate alınarak asgari işçilik hesabı yapılma-
lıdır. 

İşin, işyeri devamlı sigortalıları ile yapıldığının bu iş için ayrı işçi
çalıştırmadığının ileri sürülmesi halinde, daimi işyeri sigortalılarının sa-
yısı, niteliği, inceleme konusu iş yerine mesafesi gibi hususlar dikkate
alınarak, mahkemece bu işin daimi işçilerle yürütülmesinin mümkün
olup olmadığı araştırılmalıdır.

Öte yandan, çeşitli tarihlerde Kurumca çıkarılan genelge ve genel
tebliğlere ekli listelerde asgari işçilik oranları belirlendiğinden, işin ya-
pıldığı dönemde yürürlükteki asgari işçilik oranlarının dikkate alınması
gerekir.  Kurumun düzenleyici nitelikteki bu işlemine karşı idari yargı
yoluna başvurarak iptal kararı alınmadıkça bir başka işçilik oranına da-
yanılarak hesaplama yapılamayacağı gibi listede açıklanan işi bölümle-
re ayırıp her biri için ayrı işçilik oranları alınması da mümkün değildir.
Ancak ihaleli işlerde bölümler halinde keşif özetine bağlanmış farklı
ihale konular varsa her biri için listede belirlenen asgari işçilik oranı-
nın esas alınması gerektiği kabul edilmelidir.  Somut olayda, davacının,
ileri teknoloji kullanarak işin yapımı için Kurumun belirlediği asgari
işçilik oranından daha düşük oranda işçilik kullandığına dair delil ib-
raz etmemesine, işin, fabrika ve yan tesisleri ikmal inşaatı olarak bü-
tün halinde ihale edilmiş bulunmasına göre, Kurumun 03.09.1999 ta-
rih ve 16-192 Ek sayılı genelgesindeki işin yürütümü için belirlenen
%8 asgari işçilik oranı uygulanarak karar verilmesi gerekirken, yanıl-
gılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.

2- Kabule göre, 10.05.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 4667 Sayılı Kanunun 81. maddesiyle değiştirilen Avu-
katlık Kanunu’nun 168/son maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
sini 20. maddesi hükmündeki Avukatlık ücretini takdirinde hukuki yar-
dımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürür-
lükte olan tarifenin esas alınacağı yönündeki düzenlemeyle, buna daya-
lı biçimde çıkarılan ve 04.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 12. maddesi,
“Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardım-
ların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücre-
ti, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir,” hükmünü içermekte olup;
davayı avukatları aracılığıyla izleyen taraflar yararına, tarifedeki oran-
lar ihlal edilerek fazla vekalet ücreti takdir edilmesi, usul ve yasaya ay-
kırı olup bozma nedenidir.
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O halde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…) gerekçesiyle bozularak dos-
ya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mah-
kemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN :  Davalı Vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve

kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu ne-
denle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme
kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı
H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,  07.06.2006
gününde yapılan ikinci görüşmede bozmada oybirliği, gerekçesinde
oyçokluğuyla karar verildi.

Gönderen :Av. Talih Uyar
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Özet: İcra daireleri icra işlerinde bi-
rinci derecede sorumludur. Yaptıkla-
rı işlemlerin bazılarında hiç takdir
yetkisi yoktur. Takdir yetkisi tanınan
hallerde, takdir yetkisini kullanırken
ilgililerin menfaatlerini en iyi şekilde

gözetmek zorundadır. İcra memurları adli memur olup, yaptıkla-
rı adli işlemlerin yerindeliğinin denetimi “şikayet” yoluyla icra ha-
kimliklerine ait olup, icra müdürlükleri verdikleri karardan ken-
diliğinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün
değildir.

YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 11. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/02/2007
NUMARASI : 2006/903-2006/121
DAVACI : …A.Ş. vekili Av. A.H.
DAVALI : …BANKASI A.Ş. vekili Av. M.T.
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasındaki “şikayet”  davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; İstanbul 11. İcra Hukuk Mahkemesince konusu kalmayan şi-
kayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen
15.11.2005 gün ve 2005/1339–1473 sayılı kararın incelenmesi taraf ve-
killerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin
06.03.2006 gün ve 2006/1545–4317 sayılı ilamı ile; (…İcra Müdürlü-
ğünce verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülerek, ilk
kararın aksine olan ikinci bir karar verilemez. Bu husus şikayete konu
edildiği takdirde Hakim denetiminden geçerek sonuçta doğru olan ka-
rarın onaylanması halinde İcra Müdürünün rucu kararı sonuca etkili ol-

“İcra Müdürlüğü Verdiği Karardan Kendisi
Dönemez.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2007/12-601
Karar : 2007/695
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mayacağından bu eksiklik Dairemiz süregelen içtihatlarından da açık-
landığı üzere bozma nedeni yapılmamaktadır. Bu durumda mahkemece
icra müdürünün şikayete konu kararının esası incelenerek oluşacak so-
nuca göre bir karar vermek gerekirken konusu kalmayan şikayet hak-
kında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi isabet-
siz olduğundan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir…) gerekçe-
siyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargıla-
ma sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Karşı taraf / alacaklı banka vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karının süresinde tem-

yiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gere-
ği görüşüldü:

İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir.
İstanbul 10. İcra  Müdürlüğünün 2005/1956 sayılı dosyasında; ala-

caklı banka tarafından şikayetçi/ borçlu ….A.Ş. aleyhine 08.06.2005 ta-
rihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe girişilmiş; alacaklı
vekilinin talebi üzerine icra müdürlüğünce 16.06.2005 günlü karar ge-
reği Kayseri-Melikgazi İcra Müdürlüğüne yazılan talimat üzerine
28.07.2005 tarihli haciz tutanağı düzenlenmiştir. Ardından borçlunun
hacze konu fabrikasının kiracısı durumundaki şirket vekilince
01.08.2005 günü talepte bulunarak 16.06.2005 tarihli müdürlük kararı-
nın düzeltilmesi istenmiştir.

İcra Müdürlüğü, 16.06.2005 tarihli kararını, üçüncü kişinin bu tale-
bi üzerine eldeki şikayetin yapıldığı gün -01.08.2005 tarihinde-kendili-
ğinden değiştirmiş; verdiği yeni kararı ize “yeniden düzenleme” şek-
linde adlandırmıştır.

Şikayetçi/borçlu … A.Ş. eldeki şikayetinde; icra müdürlüğünün
16.06.2005 tarihli kararının ve bu karara dayanılarak yazılan talimatın
iptalini istemiştir. 

İcra mahkemesi; şikayete konu 16.06.2005 tarihli müdürlük kararı-
nın icra müdürlüğünce geri alınarak yerine 01.08.2005 tarihli kararın
verildiği, şikayetin konusuz kaldığı gerekçesiyle “konusu kalmayan şi-
kayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar vermiştir.

Taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece İcra Müdürlüğünce
verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülerek, ilk kararın
aksine olan ikinci bir karar verilemeyeceği; bu hususun şikayet konu
edildiği takdirde hakim denetiminden geçerek sonuçta doğru olan kara-
rın onaylanması halinde İcra Müdürünün rücu kararı sonuca etkili olma-
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yacağından bu eksikliğin bozma nedeni yapılmadığı, bu durumda Mah-
kemece İcra Müdürünün şikayete konu kararının esası incelenerek olu-
şacak sonuca göre bir karar vermek gerektiği, gerekçesiyle karar bo-
zulmuştur. 

Mahkeme aynı gerekçeyle önceki kararında direnmiş; hükmü karşı
taraf/ banka vakili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; İcra Müdürlüğünce
verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülerek, ilk kararın
aksine olan ikinci bir karar verilmesinin mümkün olup, olmadığı nok-
tasında toplanmaktadır. 

İcra dairelerinin sorumlu amiri durumundaki icra müdürlükleri icra
işlerinde birinci derecede görevlidir ve yaptıkları işlemlerin bazıların-
da hiçbir takdir yetkisi yokken, bazı işlmlerinde ise takdir yetkisi tanın-
mıştır. Takdir yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgi-
lilerin menfaatini en iyi şekilde gözetmek zorundadır. Ayrıca, kanunla-
rın, tüzüklerin ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapıp
yapmama konusunda serbestiye sahip olmayıp; kendisine yapılan her
talep hakkında olunlu veya olumsuz bi işlemde bulunmak; karar ver-
mek zorundadır. Yine, süreye tabi işleri süresinde, olmayanları da uy-
gun bir sürede yapmak zorundadır.

İcra müdürlükleri birer adli memur olup, yaptıkları işlemler de “ad-
li işlem”dir ve icra müdürlüklerince tutulan tutanaklar alenilik özelliği
taşıdığı gibi ispat gücüne de sahiptir.  Kısacası, icra müdürlüklerince tu-
tulan tutanaklar aks sabit oluncaya kadar geçerlidir. İcra daireleri icra
hakimliklerinin daimi gözetimi ve denetimi altında olup, işlemlerine
karşı icra hakimliklerine şikayet yoluna başvurulur. Şikayet, icra daire-
lerinin icra hukukuna aykırı olan ve hadiseye uygun bulunmayan iş-
lemlerinin iptali  ve düzeltilmesini veya yerine getirilmeyen veya se-
bepsiz sürüncemede bırakılan bir hakkın yerine getirilmesini sağlamak
için kabul edilmiş bir kanun yoludur.

Açıklandığı üzere, adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve
kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu şikayet kurumunu düzenlemiş ve
müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini şikayet yoluyla baş-
vuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kılmışytır.

Durum bu olunca, icra müdürlüklerini verdikleri kararlardan kendi-
liklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün ol-
mayıp; mahkemenin buna ilişkin direnme gerekçes yerinde değildir.

Nitekim bu ilke aynı müdürlük kararlarının şikayeti ile ilgili olarak
verilen Hukuk Genel Kurulu’nun 11.04.2007 gün ve 2007/12-166
esas-2007/197 karar, 11.04.2007 gün ve 2007/12-231 esas, 007/196

YARGI KARARLARI
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karar sayılı ilamlarına da vurgulanmıştır.
Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen

Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda dire-
nilmesi usul  ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulma-
lıdır.

SONUÇ
Karşı taraf alacaklı banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,

direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen
nedenlerden dolayı H.U.M.K.’nun 429. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine
03.10.2007 gününde, oybirliği ile karar verildi.

Gönderen :Av. Nail Yılmaz Toksöz
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ÖZET: Bir mahkeme kararının
gerekçesi, o davaya konu maddi ol-
guların mahkemece nasıl nitelen-
dirildiğini, kurulan hükmün hangi
nedenlere ve hukuksal düzenleme-
lere dayandırıldığını ortaya ko-
yar; kısaca, maddi olgular ile hü-

küm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterir. Tarafların o dava
yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız gö-
rüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay'ın hukuka
uygunluk denetimini yapabilmesi için, ortada, usulüne uygun şe-
kilde oluşturulmuş; hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda
verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, İfadeleri özenle seçilmiş ve kuş-
kuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün bulun-
ması, zorunludur.

İNCELENEN KARARIN 
MAHKEMESİ : Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/06/2006
NUMARASI : 2006/177E- 238K.
DAVACILAR : F. ve S.Ç. vekilleri Av.M.N.A. ve Av.M.Ç.
DAVALILAR : 1-Sakarya Spor Kulübü Başkanlığı vekili Av.O.İ.
2-Sakarya Belediye Başkanlığı (Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

vekilleri Av.E.K. ve Av.A.A.)
DAVA TÜRÜ : Tazminat 

(1086 S. K. m. 388) (2709 S. K. m. 141)
Taraflar arasındaki <tazminat> davasından dolayı yapılan yargılama

sonunda; Sakarya Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen ka-
bulüne dair verilen 21.04.2005 gün ve 2004/174-2005/203 sayılı kara-
rın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargı-

“Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının
Gerekçeli Olarak Yazılması Zorunludur.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2006/11-620
Karar : 2006/659
Tarih : 18.10.2006
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tay 11. Hukuk Dairesinin 23.02.2006 gün ve 2005/13181-2006/1827
sayılı ilamı ile; (...Davacılar vekili, müvekkillerinin oğlunun davalı spor
kulübünde masör olarak görev yaparken, diğer davalı belediyeye ait
araçta yokçuluk yaptığı sırada trafik kazası geçirip öldüğünü ve bu ne-
denle müvekkillerinin maddi ve manevi destekten yoksun kaldıklarını
ileri sürerek, 50.000.000.000 TL. maddi ve 100.000.000.000 TL. ma-
nevi tazminatın temerrüt faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava et-
miştir.

Davalı spor kulübü vekili, kendilerine husumet düşmediğini savu-
narak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Belediye vekili davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, İddia savunmalar, toplanan kanıtlar ve bilirkişi rapo-

runa göre, davanın kısmen kabulü ile baba için 434.687.290 TL maddi,
25.000.000.000 TL. manevi ve anne için 555.884.733 TL. maddi,
25.000.000.000 TL. manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tah-
siline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.
Dava, davacıların oğullarının, davalılardan Spor Kulübünün masörü

olarak, diğer davalı Belediye'nin aracında yolculuk yaptığı sırada, mey-
dana gelen kazada ölmesi nedenine dayalı olarak, maddi ve manevi
tazminat istemine ilişkindir.

Borçlar Kanunu'nun 47'nci maddesi hükmüne göre, hakimin özel
durumları göz önüne alarak hükmedeceği manevi tazminat miktarı,
adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda ma-
nevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da
olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi,
mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiş-
tir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleş-
memesi gerekmektedir.

O halde, manevi tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmeli-
dir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin
duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
22.06.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçe-
sinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal
ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebilece-
ğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan ne-
denleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde gös-
termelidir:

Somut olayda, davacıların murisi, otobüste yolcu iken hayatını kay-
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betmiş olup, aracın sürücüsünün kusuru ve buna göre davalıların so-
rumluluğu, noktasında da bir çekişme yoktur. Bu durumda, hükmedi-
len manevi tazminat miktarı, somut olayın özelliklerine, sorumluluğun
niteliğine ve olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşmesi ge-
rekli olup, hükmedilen miktar bu anılan ilkelere göre fazladır.

Bu durumda mahkemece, tarafların ekonomik ve sosyal durumu da
nazara alınarak, daha ılımlı, adalete uygun ve makul bir manevi tazmi-
nat takdir edilmek üzere, kararın davalılar yararına bozulması gerek-
miştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeni-
den yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiş-
tir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:

Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne dair karar, Özel

Dairece yukarıdaki gerekçeyle bozulmuştur.

Yerel Mahkemenin direnme kararında, bozmaya karşı hangi gerek-
çeyle direnildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır.

Direnme kararında dava ve cevap dilekçeleri özetlendikten sonra,
<Deliller ve Gerekçe> başlığı altında, aynen <Mahkememizin
21.04.2005 tarih 2004/174 esas, 2004/203 kararıyla davacı baba için
434.687.290 TL. maddi 25.000.000.000 TL manevi, anne için
555.884.733 TL. maddi 25.000.000.000 TL. manevi tazminatın davalı-
lardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Davalı vekillerince ka-
rarın temyizi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk dairesi Başkanlığının
23.02.2006 tarih 2005/13181 esas 2006/1827 sayılı kararı ile <hükme-
dilen manevi tazminat miktarının somut olayın özelliklerine, sorumlu-
luğun niteliğine ve olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşme-
diği, tarafların ekonomik ve sosyal durumu da nazara alınarak daha
ılımlı, adalete uygun ve makul bir manevi tazminat takdir edilmek üze-
re' davalılar yararına bozulmuştur.> şeklindeki ifadelere yer verilmiş;
başkaca herhangi bir açıklama yapılmaksızın ve herhangi bir gerekçe
gösterilmeksizin hüküm fıkrası oluşturularak, önceki kararda direnil-
miştir.

YARGI KARARLARI
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Hukuk Genel Kurulu'nda işin esasının incelenmesine geçilmeden
önce, direnme kararının Anayasa'nın 141/3 ve Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu'nun 388/3.maddeleri anlamında gerekçe ihtiva edip et-
mediği, ön sorun olarak incelenip değerlendirilmiştir.

Öncelikle konuya ilişkin şu genel açıklamaların yapılmasında yarar
görülmüştür: 

Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların
mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere
ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyar; kısaca, mad-
di olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterir. Tarafların
o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız
görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay'ın hukuka uy-
gunluk denetimini yapabilmesi için, ortada, usulüne uygun şekilde
oluşturulmuş; hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini
ayrıntılarıyla gösteren, İfadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer verme-
yecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün bulunması, zorunludur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazıl-
ması gerektiğini öngören Anayasa'nın 141/3.maddesi ve ona koşut bir
düzenleme içeren Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388.maddesi, işte
bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Öte yandan, bazen bir mahkeme kararının, başka bir dava yönünden
kesin hüküm veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi konu-
larda yapılacak hukuksal değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi de, o
kararın yukarıda açıklanan nitelikte bir gerekçeyi içermesiyle müm-
kündür.

Yine, direnme kararlarının hukuksal niteliklerinin doğal sonucu ve
gereği olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yapacağı inceleme ve
değerlendirme sırasında gözeteceği temel unsurlardan birini direnme
gerekçesi oluşturacağından, yukarıda değinilen genel anlamdaki tüm
diğer nedenlerin yanında, özel olarak bu bakımdan da direnme kararı-
nın usul hukuku ilkelerinin aradığı anlamda bir gerekçe içermesi zorun-
ludur. Başka bir ifadeyle, Özel Daire bozma ilamına hangi nedenlerle
uyulmadığı, bozmanın niçin yerinde bulunmadığı ve mahkemenin bo-
zulan önceki kararının neden hukuka uygun görüldüğü hususlarının di-
renme kararında açıklanması, onun hukuka uygunluğunun denetlene-
bilmesi açısından kesin bir zorunluluktur. Nihayet, direnme kararları,
yapıları gereği, Yasa'nın hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli
kıldığı bir Yargıtay dairesinin bu denetimi sonucunda hukuka aykırı bu-
larak, gerekçesini açıklamak suretiyle bozduğu bir yerel mahkeme ka-
rarının aslında hukuka uygun bulunduğuna, dolayısıyla bozmanın yerin-
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de olmadığına ilişkin bir iddiayı içerdiklerinden, o iddianın yasal ve
mantıksal gerekçelerini de ortaya koymak zorundadır. Öte yandan, her-
hangi bir gerekçe gösterilmeksizin direnme kararı verilmesinin, haki-
min yargılama görevini savsaması olarak dahi düşünülmesi mümkün-
dür.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal nitelikteki 04.06.2003
gün, 2003/13-389-392; 08.10.2003 gün, 2003/11-522-556; 09.02.2005
gün, 2005/11-5-33 sayılı kararları da, aynı yöndedir.

Bu genel açıklamaların ışığında somut olaya bakıldığında: Yerel
mahkemece verilen direnme kararının, yukarıda açıklanan nitelikte bir
yasal gerekçeyi İçermediği çok açıktır. O halde, direnme kararının, işin
esasına yönelik herhangi bir inceleme yapılmaksızın, salt bu nedenle
bozulması gerekir.

SONUÇ
Direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçeyle H.U.M.K. nun

429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin
harcının geri verilmesine, 18.10.2006 gününde oybirliği ile karar veril-
di.

Gönderen: Av.Talih Uyar

YARGI KARARLARI
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ÖZET: Harçlar Kanununun 30-32
maddeleri uyarınca nisbi harç
alınmadan katkı nedeniyle değer
artış payı istemine ilişkin davanın
yargılamasına devam edilmesi ve
işin esası hakkında hüküm kurul-
ması doğru değildir. 

İNCELENEN KARARIN 
MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 19/06/2006
NUMARASI : 2006/298-448
DAVACI : G.T. vekili Av.A.K.
DAVALI : R.T. vekili Av.T.K.
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki <boşanma> davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'nce davanın kabulü ile ta-
rafların boşanmalarına maddi, manevi tazminat ve yoksulluk talebinin
kısmen kabulüne dair verilen 10.03.2005 gün ve 2004/296 E. 2005/115
K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üze-
rine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 22.11.2005 gün ve 2005/9876 E. -
2005/16120 K. sayılı ilamı ile; 

(... 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuna uy-
gun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülme-
mesine göre davacı kadının tüm, davalı kocanın aşağıdaki bent dışında
kalan temyiz itirazları yersizdir. 

2- Davacının maddi tazminat istemi Türk Medeni Kanunu'nun
174/1. maddesine dayanmamakta olup, katkı nedeniyle değer artış pa-
yına ilişkindir. Bu talep boşanmanın ferisi olmayıp nisbi harca tabiidir.

“Katkı Nedeniyle Değer Artış Payı İstemi
Boşanmanın Ferisi Olmayıp Nisbi Harca
Tabiidir.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2006/2-143
Karar : 2006/146
Tarih : 14.03.2007
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Bu konuda Harçlar Kanunu'nun 30-32. maddeleri uyarınca nisbi harç
alınmadan yargılamaya devamla, işin esası hakkında hüküm kurulması
doğru değildir...), 

Gerekçesiyle maddi tazminat yönünden bozularak dosya yerine ge-
ri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önce-
ki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü: 

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tuta-
nak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle davacının dava dilekçesinde Davalının evlilik öncesi vasatın
altında bulunan hayat standardı, evlilik sonucu davacının sahip olduğu
bütün ziynet eşyaları ve davacının babasının maddi yardım ve fiili des-
tekleri sonucu toplum ortalamasının çok üstünde bir hale gelmiştir. Da-
valı işbu sermaye ile ... Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni kurmuş,
gerek şirket adına ve gerekse şahsı adına pek çok menkul ve gayrimen-
kul sahibi olmuş olup, oldukça zengin bir hale gelmiştir. Bütün bu zen-
ginliğin altında davacının ve babasının vermiş olduğu sermaye ve des-
tek yatmaktadır. Bu sebeple, davalı taraftan elde edilmiş bulunan işbu
servetten hissemize düşen miktara karşılık olarak fazlaya dair talep
hakkımız baki olarak şimdilik kaydı ile 250.000.000.000.- TL maddi
tazminat talep etmekteyiz ifadelerine yer vermiş olduğuna ve bu ifade-
ler TMK 227. maddede düzenlenmiş olan değer artış payına ilişkin bu-
lunduğuna göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire
bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul
ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme ka-
rarının özel daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden
dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek
halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 14.03.2007 gününde
oybirliği ile karar verildi.

Gönderen: Av.Talih Uyar

YARGI KARARLARI
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ÖZET: Borç kısmen ya da tama-
men kabul edilmişse, icra mahke-
mesinin artık, dava konusu kam-
biyo senedinin re’sen bu vasfı bu-
lunup bulunmadığını incelemesine
gerek yoktur. Ancak, protokol ya
da borç kabul belgesindeki imza-

nın sahteliği iddia edilmişse bu konu incelenmelidir. Kabul belge-
sini imzalayan vekilin daha önce avukatlıktan çıkartıldığı yönün-
deki iddia da öncelikli olarak incelenip, sonucuna göre değerlin-
dirme yapılmalıdır. 

İNCELENEN KARARIN 
MAHKEMESİ : Üsküdar 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 08/03/2007
NUMARASI : 2006/840-2007/237
DAVACI : 1)P. İnşaat AŞ vekili Av.D.Ç.

2)M.Ö. vekili Av.Y.S.
DAVALI : C.A. vekili Av.İ.C.
DAVA TÜRÜ : Borca ve imzaya itiraz

Taraflar arasındaki borca ve imzaya itiraz davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Üsküdar 1. İcra Hukuk Mahkemesince davanın
reddine dair verilen 6.4.2006 gün ve 2002/1640- 2006/173 sayılı kara-
rın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay
12.Hukuk Dairesinin 13.11.2006 gün ve 2006/18312-21121 sayılı ila-
mı ile,

(...Alacaklı tarafından, borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kam-

“Borç Kısmen ya da Tamamen Kabul
Edilmişse, İcra Mahkemesinin Artık Dava
Konusu Kambiyo Senedinin Re’sen Bu Vasfı
Bulunup Bulunmadığını İncelemesine Gerek
Yoktur.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2007/12-234
Karar : 2007/232
Tarih : 2.5.2007
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biyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve borçlu
vekili icra dairesine süresinde başvurarak takip konusu senetteki imza-
ların müvekkiline ait olmadığını, sahte imza ile senet tanzim edilip ta-
kibe konulduğunu bu nedenle imzaya itirazda bulunulduğu anlaşıl-
maktadır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre; takip konu-
su edilen senetlerdeki imzaların elektronik tarayıcılarla (scaner) tarana-
rak oluşturulduğunun bildirilmesi üzerine borçlu vekilinin iddialarının
yargılamayı gerektirdiğinden bahisle reddine karar verilmiş ise de, bu
rapora göre; alacağın varlığı alacaklı açısından yargılamayı zorunlu kıl-
dığından istemin kabulü gerekmektedir. 

Ancak alacaklı vekilinin sunmuş bulunduğu <anlaşma ve protokol>
başlıklı 22.1.2003 tarihli belgede takip dosyasına atıfta bulunulmakta
ve borcun kabul edildiği görülmektedir. Bu protokolde imzası bulunan
borçlu vekili Av. Ahmet K...'nın (Bakırköy 25. Noterliğinin 24.6.2002
Tarih ve 19218 yevmiye nolu vekaletnamesi ile) sözkonusu protokol
altındaki imzayı kabul etmemiştir. Bu durumda mahkemece bu imza-
nın, İİK. nun 169/a, 170/a maddeleri de gözetilerek adı geçen vekil Av.
Ahmet K...'nın eli ürünü olup olmadığı yöntemince tesbit edilip oluşa-
cak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile borç-
lunun itirazının reddi yönünde hüküm kurulması isabetsiz olup, kararın
bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlu vekili-
nin karar düzeltme talebinin kabulüne karar verilmesi uygun görül-
müştür...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeni-
den yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiş-
tir.

TEMYİZ EDEN: Davacı P... İnşaat AŞ. vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü:

Dava, kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan icra takiplerinde
borca ve imzaya itiraza ilişkindir.

Davacı vekili, davalı tarafından davacılar hakkında kambiyo senet-
lerine mahsus yolla icra takibi yapıldığını, ancak, takibe konu bonoda-
ki imzanın sahte olduğunu, müvekkillinin takip alacaklısına borcu bu-
lunmadığını ileri sürerek, icra takibinin durdurulmasına ve iptaline ka-
rar verilmesini talep ve dava etmiştir.

YARGI KARARLARI
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Davalı vekili; borçlu vekillerinin takibi engellemek amacıyla icra
müdürü ve icra memuru ile el ve işbirliği yaparak, takibe konu bono-
yu iki defa kasadan alıp, icra dairesi dışına çıkarmak suretiyle sahtesiy-
le değiştirdiklerini, icra müdürü ve memur hakkında görevi kötüye
kullanmak suçundan ceza davası açıldığını; takibe konu senedi icra da-
iresi dışına çıkarıp bilgisayar ortamında sahtelerini düzenleyerek, sah-
tesini icra müdürüne teslim ettikten sonra, senedin sahteliğini ileri sür-
mek suretiyle hem resmi evrakta sahtecilik, hem avukatlık görevini kö-
tüye kullanmak, hem de iftira suçunu işleyen avukatlar hakkında da
Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenildiğini, esasen borçlu ve-
killerinden Av. Ahmet K... hakkında benzeri eylemlerinden dolayı baro
tarafından yürütülen pek çok soruşturma dosyası bulunduğunu ve 2001
yılı Mayıs ayından itibaren işten el çektirildiğini belirterek, suç teşkil
eden eylemlerin sonucuna dayanan itirazların reddi ile icra takiplerinin
devamına karar verilmesini ve suçlarından dolayı görevli memurlar
hakkında hakimlikçe disiplin cezaları uygulanmasını istemiştir. 

Yerel Mahkeme, takibe konu bononun İcra Dairesi dışına çıkartıl-
mak suretiyle bilgisayar ortamında sahtesinin oluşturulduğunun ve ta-
kip dosyasına sahte senedin konulduğunun sabit ve çekişmesiz bulun-
duğu, dayanak senet aslının mevcut olmaması nedeniyle imza incele-
mesi yaptırılamadığı için imzaya ve borca itirazın çözümünün yargıla-
mayı zorunlu kıldığı gerekçesiyle, imzaya ve borca itirazın reddine ka-
rar vermiş; Özel Daire bu kararı, karar düzeltme aşamasında metni yu-
karıda bulunan ilamla bozmuş; Yerel Mahkemenin gerekçesini geniş-
leterek verdiği direnme kararını da davacı vekili temyiz etmiştir.

İlgili İcra Müdürü ve icra memuru hakkında görevi kötüye kullan-
mak suçundan açılan ve Üsküdar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin
2003/777 esas sayılı dosyasıyla görülen ceza davası sonucunda verilen
23.11.2005 gün ve 2005/635 sayılı kararda, takibe konu senedin renkli
fotokopi çektirilmek üzere icra kasasından dışarıya çıkartıldığı ve yeri-
ne sahtesinin konulduğu kabul edilmiş, her iki sanığın görevi ihmal su-
çundan mahkumiyetlerine karar verilmiştir. Sahte bononun, ön yüzü-
nün, arka yüzünün ve imzalarının elektronik tarayıcılarla taranmak su-
retiyle oluşturulduğu da, dosyadaki bilirkişi raporlarından anlaşılmak-
tadır. Esasen, bu yön çekişmeli de değildir.

Hal böyle olunca, Yerel Mahkemece de kabul edildiği üzere, orta-
da, üzerinde imza incelemesi yapılabilecek bir bono bulunmadığından,
borçlunun imzaya itirazının haklı olup, olmadığının saptanmasına ola-
nak yoktur. Dolayısıyla, alacağın tahsili yargılamaya muhtaç hale gel-
miştir. Burada, genel hükümlere göre dava açmak ve alacağın varlığı
ile miktarını kanıtlayıp, hüküm altına aldırmak yükümlülüğü, alacaklı-
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ya aittir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.6.2001 gün ve 2001/12-
545-548 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Ancak, davalı alacaklı vekili, görülmekte olan davanın açılmasından
sonra taraflar arasında düzenlenen bir protokolle takibe konu borcun
kabul edildiğini ileri sürmüş ve 22.1.2003 tarihli, taraflar vekillerinin
isimlerini ve kendilerine atfedilen imzaları taşıyan protokol örneğini
dosyaya sunmuştur. Bu protokolde, icra takip dosyasına açıkça atıf ya-
pılmak suretiyle, borcun varlığı kabul edilip, bir ödeme takvimine bağ-
landığı, protokolün imzalanmasıyla birlikte borçlu tarafın, görülmekte
olan davadan feragat edeceğinin de ayrıca hüküm altına alındığı anlaşıl-
maktadır. İcra ve İflas Kanunu'nun <Borçlunun kambiyo hukuku bakı-
mından şikayeti> başlıklı 170/a maddesinin ikinci fıkrasında, icra mah-
kemesinin, şikayet veya itiraz dolayısıyla kendisine intikal eden işler-
de, takip dayanağı kambiyo senedinin bu vasfı taşımadığı veya alacak-
lının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hu-
suslarını re'sen nazara alarak, bu fasla göre yapılan takibi iptal edebile-
ceği; son fıkrasında ise, her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı-
nın geri alındığı veya borcun kısmen yahut tamamen kabul edildiği hal-
lerde, bu madde hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda değinilen 22.1.2003 günlü protokol, borçlunun takibe ko-
nu borcu tamamen kabul ettiği yönündeki bir irade beyanını içerdiğin-
den, bu hüküm kapsamındadır. 

Ne var ki; anılan protokolde borçlu vekili sıfatıyla ismi ve kendisi-
ne atfedilen bir imza bulunan Av. Ahmet K..., yargılama sırasında teb-
liğ edilen muhtıra üzerine mahkemeye verdiği 28.1.2003 günlü dilek-
çede, protokoldeki imzanın kendisine ait olmadığını bildirmiştir. 

Öte yandan, Av. Ahmet K...'nın, çeşitli mahkumiyet kararları nede-
niyle İstanbul Barosu tarafından, anılan protokolün düzenlendiği tarih-
ten daha önce 22.5.2001 tarihinde avukatlıktan çıkarılmış olduğu; Üs-
küdar Cumhuriyet Başsavcılığınca, eldeki davaya konu bonolarla ilgili
olarak sahte evrak tanzimi suçundan hakkında tanzim edilen 19.7.2004
tarihli iddianamede belirtilmiştir. Davalı vekilinin eldeki dava dosyası-
na sunduğu 10.1.2003 günlü dilekçede de aynı iddia mevcuttur.

Hal böyle olunca, Mahkemece yapılması gereken şudur:
Öncelikle, Av. Ahmet K...'nın, protokolün düzenlendiği 22.1.2003

tarihinden daha önce, mensubu bulunduğu İstanbul Barosu tarafından
avukatlıktan çıkarılmış olup olmadığı yöntemince araştırılmalıdır.

Bu araştırma sonucunda; 22.1.2003 protokol tarihi itibariyle Av.
Ahmet K...'nın avukatlık yapma yetkisine sahip bulunmadığı saptanır
ise; kendisine verilen vekaletnamenin sadece davaya vekaletle sınırlı

YARGI KARARLARI
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bir içerikte bulunması nedeniyle, borçlu vekili sıfatıyla takibe konu
borcu kabul etme yetkisine sahip olmadığı, dolayısıyla, imza kendisine
ait olsa bile, müvekkili durumundaki borçlunun anılan protokolle bağ-
lı tutulamayacağı benimsenmeli; buna karşılık, anılan tarihte avukatlık
yapma yetkisine sahip bulunduğunun belirlenmesi durumunda, eğer
protokoldeki imza kendisine ait ise, müvekkili borçlu bu protokol hü-
kümleriyle bağlı olacağından, Özel Daire bozma ilamında da belirtildi-
ği gibi, protokoldeki imzanın kendisine ait olup olmadığı yöntemine
uygun şekilde yaptırılacak bir bilirkişi incelemesiyle saptanmalı; bütün
bu araştırma ve incelemelerin ortaya koyacağı uygun sonuç çerçeve-
sinde, İcra ve İflas Kanunu'nun 169/a, 170/a maddelerindeki düzenle-
meler de gözetilmek suretiyle, bir karar verilmelidir.

Yerel Mahkemece, bu yönler gözardı edilerek, eksik incelemeye da-
yalı önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kara-
rı, Özel Daire bozma ilamında gösterilen sebeplere ilaveten, açıklanan
bu gerekçeyle de bozulmalıdır.

Sonuç: Davacı/borçlu P... İnş. AŞ. vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen ne-
denlere ilave olarak, yukarıda açıklanan nedenlerle H.U.M.K. nun 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin har-
cının geri verilmesine, 02.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Gönderen: Av. Talih Uyar
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YARGI KARARLARI

İNCELENEN KARARIN 
MAHKEMESİ : Ankara 5. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 23/01/2007
NUMARASI : 2006/1287-31
DAVACI : C.N.S. vekili Av.Ş.P., Av.L.B.
DAVALI : N.S.
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki <boşanma> davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen
23.03.2004 gün ve 2003/347 E., 2004/333 K. sayılı kararın incelenmesi
davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin
14.09.2004 gün ve 2004/6483-9892 sayılı ilamı ile, 

(...4722 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında
olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması
gerekir.)

1- Medeni Kanunun 134/1-2.maddesi uyarınca; Boşanma kararı
verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri
eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması
gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı
Medeni Kanunun 134/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma
durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep
ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir.

“Tarafların Özellikle 1998’den Bu Yana Ayrı
Yaşadıkları ve Evlilik Birliğinin Müşterek Hayatı
Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede
Temelinden Sarsıldığı Anlaşılmaktadır.”

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2007/2-202
Karar : 2007/192
Tarih : 4.4.2007
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Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya
düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve
kanuna aykırıdır.

2- Alacakla ilgili dava boşanmanın eki niteliğinde değildir. Bu
konuda harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava yada karşı dava-
da bulunmamaktadır. Bu istekle ilgili <karar verilmesine yer
olmadığına> karar verilmesi yerine kesin hüküm oluşturacak şekilde
red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır...) gerekçesiyle bozularak
dosya geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda ; mahke-
mece önceki kararda direnilmiştir. 

TEMYİZ EDEN: Davalı

Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih
itibariyle HUMK. 2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II. fıkrası hükmü
gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar
okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Davacı Coşkun Nemci S..... vekili, tarafların 1996 yılında evlendik-
lerini müşterek çocukları bulunmadığını, aradan geçen zaman içinde
geçimsizlikler meydana geldiğini, derin karakter ve ruh farklılıkları
neticesinde aile birliğinin temelden sarsıldığını ileri sürerek şiddetli
geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.

Davalı Nevin S....., davacı ile aralarında boşanmayı gerektirecek bir
geçimsizlik olmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiş, aksi halde
1.200.000.000 TL. tedbir nafakasına hükmedilmesini, davacıya araba
alması için elden verdiği 5000 Doların iadesini, bedelsiz olarak vermiş
olduğu dairenin iadesini ve 60.000.000.000 TL. manevi tazminatın tah-
silini talep etmiştir.

Mahkemenin <Taraflar arasındaki geçimsizliğin yasada tanımlanan
şiddetli geçimsizlik tanımına uyduğu, tarafların boşanmada karşılıklı
kusurlarının bulunduğu, evlilik birliğinin devam ettirilmesinde hukuk-
sal yarar olmadığı> gerekçesi ile davanın kabulüne, tarafların
boşanmalarına, 9 numaralı daire üzerine konulan aile konutu şerhinin
kaldırılmasına, 200.000.000 TL. tedbir nafakasının davacıdan alınarak
davalı karşı davacıya verilmesine, yoksulluk nafakası, manevi tazmi-
nat, gayrimenkulün iadesi ve 5000 USD'nin iadesine ilişkin talebin
reddine dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle
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bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık; evlilik

birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek dere-
cede temelinden sarsılıp sarsılmadığı noktasındadır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özel-
likle dosya kapsamından tarafların 1998 yılından bu yana ayrı
yaşadıkları ve evlilik birliğinin müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden
beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı anlaşılmış olup delil-
lerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul
ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davalının temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının
yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli ilam harcı
peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına 04.04.2007
gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

Gönderen: Av. Talih Uyar

YARGI KARARLARI
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Özet: Bu durumda, tarafların göste-
recekleri tüm delillerin toplanılması
tanıklardan bu yönde açıklayıcı, do-
yurucu somut bilgiler alınması, varsa
ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye
ait doktor raporları, hasta müşahede

kağıtları, film grafilerinin eksiksiz getirtilmesi zorunludur.

YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 15.05.2007
NUMARASI : 2006/228-2007/156
DAVACI : E.Ö.
DAVALI : N.Ö. VS.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, unutkanlık hastası olan miras bırakanın 4 parsel sayılı taşın-

mazın davalıya satış suretiyle devrettiğin, yapılan temlikin davalının
baskısı ve mirastan mal kaçırma amaçlı muvazaalı olduğunu ileri süre-
rek davalı adına olan kaydın iptali ile payı oranında adına tesciline ka-
rar verilmesini istemiştir.

Davalı, murisin davacıya sağlığında hatlı taksi aldığını, ancak dava-
cının satarak parasını harcadığını, defalarca iş kurulmasına rağmen yük-
lü miktarda para kaybına neden olduğunu, miras payını aldığını belirtip

“Davranışlarının, Eylem ve İşlemlerinin Sebep
ve Sonuçlarını Anlayabilme, Değerlendirebilme
ve Ayırdedebilme Kudreti (gücü) Bulunmayan
Bir Kimsenin Kendi İradesi ile Hak Kurabilme,
Borç (Yükümlülük) Altına Girebilme
Ehliyetinden Söz Edilemez.”

YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

Esas : 2007/8470
Karar : 2007/10063
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davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, miras bırakanın mal varlığını mirasçılar arasında tak-

sim ettiği, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gerekçeleri ile davanın
reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla
tetkik Hakimi Süleyman Yumma’nın raporu okundu. Düşüncesi alındı.
Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR
Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine daya-

lı tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.4.1990 gün ve

1990/1–152–1990/236 sayılı kararında da vurgulandığı üzere davada
dayanılan maddi olaylar bakımından birkaç hukuki nedenin bir arada
gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.

Ne varki, mahkemece ileri sürülen hukuki sebep yönünden hükme
yeterli bir araştırma yapıldığından söz edilemez. 

Bilindiği üzere; davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve so-
nuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırdedebilme kudreti (gü-
cü) bulunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç
(yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Nitekim Me-
deni Kanunu’nun “fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak
edinebilir ve borç altına girebilir. “ Biçimindeki 9. maddesi hükmüyle
hak elde edebilmesi, borç  (yükümlülük) altına girebilmesi, fiil ehliye-
tine bağlamış 10. maddesinde de, fiil ehliyetinin başlıca koşulu olarak
ayırtım gücü ile ergin (reşit) olmayı kabul ederek “ayırt etme gücüne
sahip ve kısıtlı olmayan bir ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.” hükmünü
getirmiştir. “Ayırtım gücü” eylem ve işlev ehliyeti olarak ta tarif edile-
rek aynı yasanın 13. maddesinde “yaşının küçüklüğü yüzünden veya
akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden
biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan
herkes bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.” Denmek suretiyle
açıklanmış, ayrıca ayırtım gücünü ortadan kaldıran önemli nedenlerden
bazılarına değinilmiştir. Önlemlerinden dolayı bu ilkeler, söz konusu
yasa ile öteki yasaların çeşitli hükümlerinde de yer almışlardır.

Hemen belirtmek gerekir ki, Medeni Kanunun 15. maddesinde de
ifade edildiği üzere, ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir ira-

YARGI KARARLARI
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desini bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayrık durumlar sak-
lı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından karşı
tarafın iyi niyetli olması o işlemi geçerli kılmaz. (Yargıtay İçtihadı Bir-
leştirme Kararı 11.6.1941 tarih 4/21)

Yukarıda sözü edilen ilkelerin ve yasa maddelerinin ışığı altında ola-
ya yaklaşıldığında bir kimseni ehliyetinin tespitinin şahıs ve mamelek
hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar itibarıyla ne kadar büyük
önem taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu durumda, tarafların göste-
recekleri, tüm delillerin toplanılması tanıklardan bu yönde açıklayıcı,
doyurucu, somut bilgiler alınması, varsa ehliyetsiz olduğu iddia edilen
kişiye ait doktor raporları, hasta müşahede kağıtları, film grafilerinin
eksiksiz getirtilmesi zorunludur. Bunun yanında, her ne kadar
H.U.M.K.’nun 286 maddelerinde belirtildiği gibi bilirkişinin “rey ve
mutaalası” hakimi bağlamaz ise de, temyiz kudretinin yokluğu, yaş kü-
çüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi salt biyolojik ne-
denlere değil, aynı zamanda bilinç, idrak, irade gibi psikolojik unsurla-
ra da bağlı olduğundan, akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi biyolojik ve bu-
na bağlı psikolojik nedenlerin belirlenmesi, çok zaman hakimlik mes-
leğinin dışında özel ve teknik bilgi gerektirmektedir. 

Hele ayırt etme gücünün nisbi bir kavram olması kişiye eylem ve
işleme göre değişmesi bu yönde en yetkili sağlık kurulundan, özellik-
le Adli tıp kurumundan rapor alınmasını da gerekli kılmaktadır. Esasen
Medeni Kanunun 409/2 maddesi akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bi-
lirkişi raporu ile belirleneceğini öngörmüştür.

Diğer taraftan uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak
tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa
türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme
yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçı-
sını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek,
gerçekten bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi
sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğ-
rultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu durumda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1-4-1974 tarih 1/2
sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki
sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış söz-
leşmeside Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 ve Tapu Kanu-
nunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulun-
duğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen
tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmesin muvazaa nedeni ile ge-
çersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının ip-
talini isteyebilirler.
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Hemen belirtmek gerekir ki bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve
doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek
yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının du-
raksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır.  Bir
iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa
kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin  eksik-
siz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesinde
büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve gö-
renekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın
sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedenini bulunup bulunmadı-
ğı, davalı yanın alış gücünü olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme ta-
rihindeki geçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasın-
daki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır. 

O halde, hukuki ehliyetsizliği kamu düzeni ile ilgili olduğu gözeti-
lerek önemine binaen öncelikle incelenmesi, tarafların bu yönde bildi-
recekleri tüm delillerin toplanması, varsa miras bırakana ait sağlık ku-
rulu raporları, hasta müşahede kağıtları, reçeteler vs. istenmesi, tüm
dosyanın adli tıp kurumuna gönderilmesi, vekaletname ve akit tarihle-
rinde miras bırakanın ehliyetli olup olmadığı yönünde rapor alınması,
ehliyetli olduğunun anlaşılması halinde muris muvazaası iddiasının in-
celenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, noksan so-
ruşturma ile yetinilerek yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değil-
dir. Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün
HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin
harcın temyiz edene geri verilmesine, 24.10.2007 tarihinde oybirliğiy-
le karar verildi.

Gönderen: Av. İlhan Erkul

YARGI KARARLARI
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YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : İzmir 3. İcra Mahkemesi
ESAS NO : 2006/1122
KARAR NO : 2006/1172
KARAR TARİHİ : 7.12.2006
DAVACI (ALACAKLI) : M.B.
DAVALI (BORÇLU) : H.T.
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS :

ÖZET: Davacının yeni malik olduğunu davalının bildiği yazılı belge
ile de kanıtlanmamıştır. Buna göre temerrüde esas alınacak bir takipten
söz edilemez. Alacak istemine gelince, eski malikle yapılan kira söz-
leşmesi 70.000.000 TL. üzerinden akdedilmiş olup artış şartı öngörül-
memiştir. Bu durumda davalının kabul ettiği 237.- YTL. nin aylık kira
bedeli olarak kabulü gerekir. Davalı eski malike takibe konu dönem ki-
rasına aylık 237.- YTL üzerinden ödediğine göre davalı borcundan ku-
rutulmuştur. 

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazlı karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dos-
yadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının
tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine vaki itiraz
üzerine davacı alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve
kiralananın tahliyesini istemiştir. Mahkemece istemin kabulüne karar
verilmiş karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

“Yeni Malik, Kiracı Tarafından Bilinmediğinde
ve Eski Kiraya Göre Bir Alacak da Yoksa,
Temerrüt de Yoktur.”

YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

Esas : 69
Karar : 1727
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Yeni malikin öncelikle kiracıya ihbar göndererek mülkiyet hakkına
dayanarak kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi ve daha son-
ra temerrüt ihtarı göndermesi ya da yeni malikin iktisabının kiracı tara-
fından açıkça bilinmesi gerekir. Davacı alacaklı davaya konu kiralanan
7.3.2006 tarihinde iktisap ettikten sonra buna ilişkin olarak davalıya
göndermiş olduğu ihtarname davalı borçluya 7201 sayılı tebligat kanu-
nunun 20,21 ve tüzüğün 28. maddesi hükümlerine uygun tebliğ edil-
memiştir. Davacının yeni malik olduğunu davalının bildiği yazılı belge
ile de kanıtlanmamıştır. Buna göre temerrüde esas alınacak bir takipten
söz edilemez. Alacak istemine gelince, eski malikle yapılan kira söz-
leşmesi 70.000.000 TL. üzerinden akdedilmiş olup artış şartı öngörül-
memiştir. Bu durumda davalının kabul ettiği 237.- YTL. nin aylık kira
bedeli olarak kabulü gerekir. Davalı eski malike takibe konu dönem ki-
rasına aylık 237.- YTL üzerinden ödediğine göre davalı borcundan ku-
rutulmuştur. Bu olgular karşısında mahkemece davanın reddine karar
verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulüne karar verilme-
si doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir. 

Sonuç: kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.2.2007
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Gönderen: Av.Tolga Yurdakul

YARGI KARARLARI
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ÖZET: İcra takibinden sonra ve taki-
be itiraz edilmiş olması halinde dahi
tedbir mahiyetinde ihtiyati haciz ka-
rarı alınması mümkündür. Önemli
olan İİK 257’de öngörülen koşulların
varlığıdır. Takibe itiraz edilmiş olma-

sı ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesine engel teşkil eder. İtira-
zın kaldırılması ile birlikte ihtiyati haciz kararı da kesin hacze dö-
nüşür. 

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ :İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 21/09/2006
NUMARASI : 2006/906 D.İŞ
İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN 
(ALACAKLI) : K. A.Ş. vekili Av.M.E.T.
KARŞI TARAF : 1-R.A.

2-A.Ş.A.

İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, müvekkili bankanın kredi ala-
cağının ihtara rağmen davalılarca ödenmediğini ileri sürerek, borca ye-
tecek miktarda borçluların taşınır ve taşınmaz malları ile sair alacakla-
rı üzerine ihtiyati haciz kararı talep etmiştir. 

Mahkemece; alacaklının başlattığı icra dosyasında borçluların taki-
be itiraz ettikleri buna göre alacağın çekişmeli olduğundan istem red-
dedilmiştir. 

Kararı, ihtiyati haciz isteyen, alacaklı vekili temyiz etmiştir. 
Uyuşmazlık başlatılan icra takibine itiraz edilmesinden sonra ihti-

“İcra Takibine İtiraz Edilmiş olması İİK 257.
Maddesinde Öngörülen Koşullar Bulunmak
Kaydıyla, Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz 
İstenilmesine Engel Değildir.”

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2007/9324
Karar : 2007/11491



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 299

yati haciz istenilip istenmeyeceği hususuna ilişkin olup, mahkemece;
icra takibine itiraz üzerine alacağın çekişmeli olduğu ve bu nedenle ih-
tiyati haciz istenemeyeceği gerekçesiyle istem reddedilmiştir. 

Ancak, icra takibinden sonra ve takibe itiraz edilmiş olması halin-
de dahi tedbir mahiyetinde olan ihtiyati haciz kararı alınıp, itiraza uğ-
rayan takip dosyasında uygulanması mümkündür. Diğer bir ifadeyle,
icra takibine itiraz edilmiş olması, İİK nun 257. maddesinde öngörülen
koşullar bulunmak kaydıyla aynı alacak hakkında ihtiyati haciz istenil-
mesine engel değildir. 

Takibe itiraz edilmiş olması bu ihtiyati haciz kararının kesin hacze
dönüşmesine engel teşkil eder. İtirazın kaldırılması isteğinin kabulü ha-
linde ihtiyati haciz kararı kesin hacze dönüşür. (HGK nun 5.5.1999 ta-
rih ve 12-259 esas 1999/268 K. ilamı da bu yöndedir.)

Ayrıca borçlu İİK nun 265. maddesinde yazılı nedenlerle ihtiyati ha-
ciz kararını veren mahkemeye itiraz ederek ihtiyati haczin kaldırılması-
nı isteyebileceği gibi, İİK nun 266. madde uyarında teminat karşılığın-
da ihtiyati haczin kaldırılmasını da talep edebilecektir. 

Bu itibarla, yazılı gerekçelerle ihtiyati haciz talebinin reddine karar
verilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin tem-

yiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz
peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine 20.09.2007 tarihinde
oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Gönderen: Av.Nail Yılmaz Toksöz

YARGI KARARLARI
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ÖZET: Çatı ve terasta güneş enerjisi
sistemi kurulması için, tüm malikle-
rin kullanımına yetecek alan bulun-
ması, binanın taşıyıcı sistemine zarar
vermemesi, tekniğine uygun inşa edil-
miş olması, arıza halinde binaya za-
rar vermeyecek tedbirlerin alınmış

olması koşularının varlığı gerekir. Aksi halde, projeye uygun hale
getirilmesi kararı verilmelidir. 

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ: Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/5/2006
NUMARASI : 2005/116-2006/597
DAVACI : A.Ş. vd. vekili Av.A.K.
DAVALI : A.M.S. vd. vekili Av.B.Ö.

Dava dilekçesinde çatıya yapılan güneş enerjisi sisteminin kaldırıl-
masına ve ortak yere elatmanın önlenmesine karar verilmesi istenilmiş-
tir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar veki-
li tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyada-

ki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde; davalıların dubleks meskenleri-

nin merdivenini iptal edip; onaylı mimari projeye aykırı olarak merdi-

“Mimari Projeye Aykırı Ortak Yerlerin Projeye
Uygun Hale Getirilmesi Gerekir. Tüm
Maliklerin Kullanmasına Yetecek Yeterli Alan
Bulunmaması Halinde Güneş Enerjisi
Kurulamaz.”

YARGITAY
18. Hukuk Dairesi

Esas : 2007/958
Karar : 2007/2462
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ven sahanlığından dışarıya kapı açarak üst katını müstakil bir bağımsız
bölüm gibi kiraya verdiklerini ve çatıya güneş enerjisi sistemi kurduk-
larını ileri sürerek, projeye aykırı değişikliklerin eski hale getirilmesini
ve çatıya kurulan güneş enerjisi sisteminin kaldırılmasını istemiş, mah-
kemece davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içindeki belgelerden ve özellikle bilirkişi raporu içeriğinden;
davalılardan Mehmet’e ait dubleks nitelikli bağımsız bölümün içinden
üst kata çıkan merdivenin iptal edilip yerinin betonla kaplatıldığı, bina-
nın ortak merdiven sahanlığından projesinde bulunmayan bir kapı açıl-
dığı, binanın çatısında parapet duvarlar üzerine monte edilmiş müşterek
alt yapı üzerine üç adet güneş enerjisi sisteminin kurulduğu, mimari
projede güneş enerjisi sistemlerinin bulunmadığı, merdiven sahanlığına
açılan kapı ile güneş enerji sistemlerinin yapının statiğine olumsuz bir
etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum karşısında;

1- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrası-
na göre; kat maliklerinden biri, anataşınmazın ortak yerlerinde bütün
kat maliklerinin rızası olmadıkça onarım, tesis ve değişiklik yaptıra-
maz. Yasanın bu açık hükmü uyarınca ve yukarıda açıklanan nedenler-
le, mimari projeye aykırı olarak binanın ortak merdiven sahanlığına açı-
lan kapının kapatılması ve yerinin projeye uygun eski haline getirilme-
sine karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçeler ile bu husus-
taki davanın reddedilmiş olması, 

2- Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, yönetim planında ak-
sine bir hüküm olmadıkça, projesinde bulunmasa dahi diğer kat malik-
lerinin onayı alınmaksızın çatı veya terasta güneş enerjisi ile ısınma sis-
teminin kurulmasına; tesisatın ait olduğu bağımsız bölüm malikinin ar-
sa payına denk gelenden fazla bir alanı kaplamaması, ana binadaki kat
maliklerinin her birisinin güneş enerjisi sistemi kurmaları halinde ye-
terli alanın mevcut bulunması, tekniğine uygun olarak inşa ve monte
edilmiş olması, bu tesisatların ana binanın taşıyıcı sistemine zarar ver-
memesi, arıza olduğunda binaya ve diğer bağımsız bölümlere gelebile-
cek bir zararın önlenmesi konusunda gerekli tedbirlerin (taşma tavası
ve oluğu vb.) alınmış olması kaydıyla izin verilmektedir. 

Somut olayda, kat irtifakı kurulmuş olan anayapıda bir depo, dördü
mesken toplam beş bağımsız bölüm bulunmakta iken çatıda dört adet
sistemin kurulmasına olanak veren müşterek alt yapının yapılmış oldu-
ğu, üç adet sistemin kurulu bulunup mevcut durumda bunların yapının
statiğine olumsuz etkisinin olmadığı, dördüncü bir sistemin de müşte-
rek alt yapı üzerine monte edilebileceği bilirkişi tarafından saptanmış
ise de, beşinci bağımsız bölüm için de aynı sistemin kurulmak istenme-
si halinde çatıda uygun bir yer bulunup bulunmadığı, halen kurulu ol-

YARGI KARARLARI
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mayan dördüncü sistemle birlikte beşincinin de kurulması halinde ya-
pının statiğinin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği, mevcut sistemlerin
hangi bağımsız bölümler tarafından kullanıldığı ve bunların arsa payla-
rına karşılık gelenden fazla yer işgal edip etmedikleri, arıza durumun-
da sistemlerinin bağımsız bölümlere ve anayapıya zarar vermesinin en-
gellenmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği hususları ile ayrıca
dava dilekçesinde, kat malikleri kurulunun 27.02.2000 tarihli toplantı-
sında güneş enerjisi sistemlerinin kaldırılmasına karar verilmiş olduğu
ileri sürüldüğüne göre sözü edilen bu karar değerlendirilmeden, ana ta-
şınmaza ait yönetim planında güneş enerjisi sisteminin kurulmasını ya-
saklayan bir hüküm sulunup bulunmadığı saptanmadan ve aynı konu-
daki uyuşmazlığa ilişkin olduğu anlaşılan Balıkesir 1.Sulh Hukuk
Mahkemesinin 2000/935 E. 2001/225K. sayılı dava dosyası da getirti-
lip incelenmeden, yetersiz araştırmaya dayanan bilirkişi raporuna iti-
barla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esalar gözönünde tutulmaksızın yazı-

lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerin-
de olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428. maddesi gereğin-
ce BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz ede-
ne iadesine, 19.3.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Talih Uyar
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YARGI KARARLARI

ÖZET: Kiracı oldukları dairede fu-
huş yaptıran ve bu nedenle birçok
kimsenin bağımsız bölüme gelmesini
sağlayarak, diğer bağımsız bölümlere
rahatsızlık veren kişiler hakkında
Kat Mülkiyeti Yasası gereğince rahat-

sızlık veren kullanımın giderilmesi için öncelikle davalılara ihtar
çekilmesi gerekir. 

YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/12/2006
NUMARASI : 2006/554-1192
DAVACI : Ö. Apt. Yön.
DAVALI : S.A. vd.

Dava dilekçesinde tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kabu-
lüne karar verilmiş, hüküm davalı S.A. vekili tarafından temyiz edil-
miştir. 

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyada-

ki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde davalıların, dava konusu ana taşınmazın 9 nolu

bağımsız ölümünde kiracı oldukları ve burada fuhuş yaptırmak amacı
ile birçok kimsenin buraya gelmesini sağladıkları ve böylece apartman
sakinlerini rahatsız ettikleri ileri sürülerek davalıların söz konusu ba-
ğımsız bölümden tahliyelerine karar verilmesi istenmiş, mahkemece
davalıların dava konusu 9 nolu bağımsız bölümü fena kullandıkları ge-

“Bağımsız Bölümde Rahatsızlık Veren 
Kullanımın Giderilmesi İçin Öncelikle
Davalılara İhtarda Bulunulması Gerekir.”

YARGITAY
18. Hukuk Dairesi

Esas : 2007/4053
Karar : 2007/6099
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rekçesi ile tahliyeleri yolunda hüküm kurulmuştur. 
Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesine göre kat malikleri, gerek ba-

ğımsız bölümlerini gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğ-
ruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek ve bir-
birinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Anılan
yasa maddesi kat maliklerinin borçlarına ilişkin olan bu genel kuralın
bağımsız bölümlerdeki kiracılara da uygulanacağını öngörmüş ve bu
borçları yerine getirmeyen kat maliklerini kiracıları ile birlikte mütesel-
silen sorumlu tutmuştur. Aynı yasanın 33. maddesinde ise, bu yasa uya-
rınca borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında, diğer
kat maliklerine hakimin müdahalesini isteme hakkını tanımış; hakimin,
ilgilileri dinledikten ve kanıtları topladıktan sonra kat maliklerine ra-
hatsızlık veren, haklarının çiğnenmesine yol açan durumların gideril-
mesi için alınması gereken önlemleri saptayıp, belirleyici kısa bir süre
içinde bunların yerine getirilmesi gerektiğinin ilgilisine tefhim ve teb-
liğine karar vermesi hükme bağlanmıştır. Özetle Kat Mülkiyeti Yasası-
nın 18. ve 33. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde rahatsız edici du-
rumlar nedeniyle bağımsız bölümlerin tahliyesinin öngörülmediği, bu
hususun ancak 24. maddede düzenlenen yasak işler için geçerli oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Hukuki nitelendirme ile yasa hükümlerinin uygu-
lanmasının doğrudan hakimin işi olduğu gözetilerek mahkemece, dava
konusu bağımsız bölümde rahatsızlık veren kullanımın giderilmesi için
davalılara ihtarda bulunulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şe-
kilde hüküm kurulaması doğru görülmemiştir. 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın ya-
zılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerin-
de olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428. maddesi gereğin-
ce BOZULMSINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene
iadesine, 28.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Gönderen: Av. Talih Uyar
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YARGI KARARLARI

ÖZET: Sosyal Güvenlik Sistemimiz-
de “çifte sigortalılık”a yer verilme-
miştir. “Çakışan sigortalılık” olarak
adlandırılan durumlarda öncelikli
olarak önceden başlayan sigortaya,
“isteğe bağlı sigortalılık” ile “zorunlu
sigortalılık” çakıştığı takdirde “zo-

runlu sigortalılık”a değer verilir. 

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Tekirdağ Asliye Hukuk (İş) mahkemesi
TARİH : 29.12.2005
NO : 193-375
DAVACI : Ü.S. vekili Av.M.İ.
DAVALILAR : 1- SSK Başkanlığı vekili Av.N.Ü.

2- Bağ-Kur Genel Müd. vekili Av.B.K.

Davacı, 12.03.1984 -31.10.2001 tarihleri arası 1479 sayılı Yasa’ya
tabi sigortalılığının iptali kurumca tahakkuk ettirilen prim ve gecikme
zammı borcu bulunmadığının, 26.11.2002 tarihinden itibaren yaşlılık
aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar ver-
miştir. 

Hükmün, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi
üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Ha-
kimi Mehmet Beleç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar

“Sosyal Güvenlik Sistemimizde Çifte
Sigortalılığa Yer Verilmemiştir. Önceden
Başlayan Sigortalılığa Geçerlilik Tanınır.
‘Zorunlu Sigortalılık’a Öncelik Verilir.”

YARGITAY
21. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/4380
Karar : 2007/784
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okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösteri-
len hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşma-
lı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektiri-

ci nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazlarının reddine.

2- Dava, davacının 506 sayılı Yasa’ya  tabi zorunlu sigortalı olduğu
12.03.1984 -30.06.1987 tarihleri arasında 1166 gün, 01.10.1987-
20.02.1988 tarihleri arasında 120 gün, 2925 sayılı Yasa’ya tabi sigorta-
lı olduğu 01.01.1991-31.12.1992 tarihleri arasındaki 360 gün, 506 sayı-
lı Yasa’ya tabi isteğe bağlı sigortalı olduğu 01.09.1997-31.10.2001 ta-
rihleri arasında 1500 günlük sürelerdeki 1479 sayılı Yasa’ya tabi sigor-
talılığının iptali, bu dönemlerle ilgili davalı Kurumca tahakkuk ettirilen
prim ve gecikme zammı borcu bulunmadığının ve davacının tahsis talep
tarihi olan 26.11.2002 tarihinde yaşlılık aylığına hak kazandığının tespi-
ti ile birikmiş aylıklarına mahsuben şimdilik 3.000 YTL.’nin dava tari-
hinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı Kurumdan tahsili istemine
ilişkindir. 

Mahkemece istemin reddine karar verilmiştir. 
Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacının 01.09.1983 -24.08.1989,

02.04.1990-04.04.1994,15.06.1995 tarihinden hala devam eder şekilde
1479 sayılı Yasa’ya tabi sigortalı olduğu ve 01.05.1989, 29.06.1989 ta-
rihinde prim ödemelerinin bulunduğu ihtilaf konusu dönemde
12.03.1984-30.06.1987, 01.10.1987-20.02.1988 tarihleri arasında 506
sayılı Yasa’ya tabi zorunlu, 01.01.1991-31.12.1992 tarihleri arasında
2925 sayılı Yasa’ya tabi isteğe bağlı sigortalı olduğu anlaşılmaktadır. 

Sosyal güvenlik sistemimizde çifte sigortalılığa yer verilmemiş ol-
ması nedeniyle “çakışan sigortalılık” olarak adlandırılan, bir sigortalının
aynı anda birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi olması hali, zo-
runlu sigortalılıkların çakışması halinde yasalarda yer alan düzenleme-
lerle önceden başlayan sigortalılığa geçerlilik tanınarak isteğe bağlı si-
gortalılık ile zorunlu sigortalılığın çakışması halinde ise zorunlu sigorta-
lılığa değer verilerek “çakışan sigortalılık” sorunu çözüme kavuşturul-
malıdır.

Somut olayda davacı 01.09.1983-24.08.1989,02.04.1990-
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04.04.1994 ve 15.06.1995 ile dava tarihi olan 22.04.2005 tarihleri ara-
sında 1479 sayılı Yasa’ya tabi sigortalı olduğundan önceden başlayan
sigortalılığa değer verilerek 12.03.1984-30.06.1987 ve 01.10.1987-
20.02.1988 tarihleri arasındaki 506 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığına ve
01.01.1991-31.12.1992 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılık niteli-
ği taşıyan 2925 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığı ile 01.09.1997-
31.10.2001 tarihleri arasındaki 506 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığa de-
ğer vermek mümkün olmadığından bu sigortalılıkların iptali gerekece-
ğinden mahkemece davanın reddine ilişkin verilen karar doğru ise de;
1479 sayılı Yasa’nın 22.02.2006 gün ve 5458 sayılı Yasa’nın 13. mad-
desi ile değişik 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren Ek 19. maddesinde
bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 5
yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların öde-
diği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödenme-
si bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdu-
rulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değer-
lendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek,
Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sa-
hipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru ta-
rihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihin-
den itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık sü-
resi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hak-
kında zaman aşımının kesilmesi ve zaman aşımının işlememesi ile ilgi-
li olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-
nun 103 üncü maddesinin 1. fıkrasının (6),(8) ve (10) numaralı bentle-
ri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümle-
rinin uygulanacağı, yine 5458 sayılı Yasa’nın 14. maddesi ile eklenen
ve 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 26. maddesine göre bu
Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde
31.3.2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim bor-
cu bulunan sigortalılar ve hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim
borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayanlar veya yeniden
yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kay-
bedenler hakkında ek 19. madde hükmü uygulanacağı bildirilmiştir.

Kanunların geriye yürümesi konusunda mevzuatımızda genel bir
düzenleme bulunmamaktadır. İlke olarak her yasa yürürlüğe girdiği an-
dan itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurmaya başlar. Bunun do-
ğal sonucu da yasaların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları etkile-
meyeceği, başka bir anlatımla geriye yürümeyeceklerdir. Ancak devam
eden uyuşmazlıklarda, tamamlanmamış hukuki durumlara yeni yasa
veya düzenleyici kural “derhal yürürlüğe girme” niteliği nedeniyle uy-
gulanacak ve hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bu gibi durumlarda ka-

YARGI KARARLARI
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nunların geriye yürümesi değil ani etkisi söz konusudur. Sosyal güven-
lik hukukunun ilgi alanı kamusal olup otoritesi kamu düzenini ilgilen-
dirmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik hukuku ile ilgili yasalar yü-
rürlüğe girdiği andan itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurur. Bu
açıklamalar karşısında 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren 1479 sayılı
Yasanın değişik Ek 19. maddesi ile Geçici 26. maddesinin tamamlan-
mamış hukuki durumlara uygulanacağının kabulü gerekir.

Yapılacak iş 01.09.1983-24.08.1989 tarihleri arasındaki sigortalılık
döneminde davacının 01.05.1989 ve 29.06.1989 tarihlerinde ödediği
primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle beş yıl ve daha faz-
la süreye ilişkin prim borcu bulunup bulunmadığını tespit etmek, var
ise primlerin tam olarak karşılandığı ayın sonu itibariyle sigortalılığı
durdurmak, prim borcuna ait süreler sigortalılık süresi olarak değerlen-
dirilmeyerek bu dönemdeki 506 sayılı Yasa’ya tabi zorunlu sigortalılı-
ğa değer vermek, 02.04.1990-04.04.1994 tarihleri arasındaki sigortalı-
lık dönemi 5 yıl ve daha fazla süreyi kapsamadığından ve değişik Ek
19. maddenin uygulanması olanağı bulunmadığından bu dönemdeki
1479 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığa geçerlilik tanınarak 01.01.1991-
31.12.1992 tarihleri arasındaki 2925 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığı
15.06.1995 tarihi itibariyle durdurarak bu dönemdeki 01.09.1997-
31.10.2001 tarihleri arasındaki 506 sayılı Yasa’ya tabi isteğe bağlı si-
gortalılığa geçerlilik tanımak ve çıkacak sonuca göre davacının diğer is-
temleri ile ilgili bir karar vermektir. 

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma

nedenine göre davacının prim borcu ve yaşlılık aylığı ile ilgili istemle-
rinin reddine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine
şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesi-
ne, 29.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Gönderen: Av. Talih Uyar
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ÖZET: İki kuruma birden sigortalılı-
ğın çakışması halinde 1479 sayılı Ya-
sanın 19. maddesi gereği, 5 yıldan çok
Bağ-Kur Sigorta prim borcu olanla-
rın, yapılacak yazılı bildirimde belir-
tilen süre içinde borçlarını ödememe-

leri halinde, ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın so-
nu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil ta-
rihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Bu durumda Bağ-Kur si-
gortalılığı durdurularak 506 sayılı Yasaya göre sigortalılığın ta-
nınması gerekir. 

MAHKEMESİ : Ankara 12.İş Mahkemesi
TARİHİ : 01/03/2006
NUMARASI : 562-479
DAVACI : A.Y. vekili Av.İ.Ç.
DAVALILAR : 1. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av.Ş.D.

2. SSK Başkanlığı vekili Av.G.Z

YARGITAY İLAMI 
Davacı, Bağ-Kur sigortalılığının 24.7.1986 tarihinde sona erdiğinin

tespitine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne ka-

rar vermiştir. 
Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz

isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Be-
leç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.  

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerek-

tirici nedenlere göre davalıların tüm, davacının sair temyiz itirazlarının
reddi gerekir. 

2- Dava, davacının SSK’lı çalışmalarının başladığı 24.7.1986 tari-

“5 Yıldan Çok Bağ-Kur Sigorta Prim Borcu
Olan Sigortalıların Bildirilen Belirli Sürede
Ödeme Yapmamaları Halinde
Sigortalılıkları Durdurulur.”

YARGITAY
21. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/5189
Karar : 2007/2317
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hinde Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiğinin tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, baskın sigortalılık esas alınarak davacının 24.7.1980-

31.12.1994 tarihleri arasında 506 sayılı Yasa’ya 1.1.1995-7.1.1999 ta-
rihler arasında 1479 sayılı Yasa’ya tabi sigortalı olduğunun tespitine ka-
rar verilmiştir. 

Uyuşmazlık, her iki sigortalılığın çakışması halinde hangi sigortalı-
lığa öncelik verileceği noktasında toplanmaktadır. 

Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gerekse 1479 sayılı Bağ-
Kur Kanunu birbirine paralel düzenlemeler ile bir sigortalının aynı an-
da birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi olmasını yasaklayıp, si-
gortalının önceden başlayıp devam ede gelen sigortalılığına geçerlik ta-
nıyarak çözüme ulaştırmaya çalışmışlardır. Yasa sistemimize göre bir
kimsenin Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında  sigortalı olabilmesi
için hizmet akdine tabi bir işte çalışması yanında başka bir sosyal gü-
venlik kurumu kapsamında da bulunmaması gerekir. 506 sayılı Ya-
sa’nın 3. maddesinin I/f bendinde “kanunla kurulu emekli sandıklarına
aidat ödemekte olanların” K bendinde ise “herhangi bir işverene hiz-
met akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanların” sigor-
talı sayılmayacağı belirtilmiştir. Aynı şekilde 1479 sayılı Yasa’nın 24.
maddesinin I. ve II. Fıkralarında da bir kimsenin Bağ-Kur kapsamına
girebilmesi için kendi adına bağımsız çalışıp kazanç sağlaması yanında,
başka bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmaması koşulu da
getirilmiştir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere sosyal güvenlik siste-
mimizde çifte sigortalılık mümkün bulunmayıp önceden başlayıp de-
vam eden sigortalılığa geçerlik tanınmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun 2001/21-627 Esas, 2001/659 Karar nolu 3.10.2001 günlü
kararı da bu yöndedir. 

1479 sayılı Yasa’nın 22.2.2006 gün ve 5458 sayılı Yasa’nın 13. mad-
desi ile değişik 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren Ek 19. maddesinde
bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 5
yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sü-
relere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen
süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan
sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariy-
le, prim ödenmesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle si-
gortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık sü-
resi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları ta-
kip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, si-
gortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu ba-
samağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutar-
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larını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu sü-
reler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına gi-
ren sigortalılar hakkında zaman aşımının kesilmesi ve zaman aşımının
işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin 1. fıkrasının (6), (8) ve
(10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104 ün-
cü maddesi hükümlerinin uygulanacağı, yine 5458 sayılı Yasa’nın 14.
maddesi ile eklenen ve 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 26.
maddesine göre bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili
yapıldığı halde 31.3.2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye
ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar ve hak sahiplerinden bu sürele-
re ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayan-
lar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandır-
ma haklerini kaybedenler hakkında ek 19. madde hükmü uygulanacağı
bildirilmiştir. 

Davacının 18.04.1986-07.01.1999 tarihleri arasında 1479 sayılı Ya-
sa kapsamında Bağ-Kur sigortalısı olduğu, prim ödemesi bulunmadığı
ve toplam 9.451,62 YTL prim borcu .bulunduğu, ayrıca Bağ-Kur sigor-
talısı olduğu dönemlerde 24.07.1986-07.01.1999 döneminde kesintisiz
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışma-
sının bulunduğu görülmektedir. 

Davacının prim borcunu ödeme isteği olmadığı gözetildiğinde uyuş-
mazlığa hüküm tarihinden önce 1.3.2006 tarihinde yürürlüğe giren
1479 sayılı Yasa’nın değişik Ek 19 ve Geçici 26. maddesinin uygulana-
cağının kabulü gerekir. Hukuk Genel Kurulu’nun 21.6.2006 gün ve
2006/21-363 E. 2006/466 K., 28.6.2006 gün ve 2006/21-485 E.,
2006/483 K. no lu kararları da bu yöndedir. 

Yapılacak iş; davacının 18.04.1986 tarihinde başlayan Bağ-Kur si-
gortalılığını bu tarih itibariyle durdurmak 24.7.1986-7.1.1999 tarihleri
arasındaki 506 sayılı Yasa’ya tabi sigortalılığına geçerlilik tanımaktır. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde bulundurul-
maksızın yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir. 

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz

harcının istek halinde davacıya iadesine, 19.02.2007 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Talih Uyar

YARGI KARARLARI



YARGI KARARLARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 312

Özet: Tarım Bağ-Kur sigortalılığı an-
cak kesintisiz tarımsal faaliyette bu-
lunduğunun anlaşılması halinde
mümkün olabilir. Bu dönemde kısa
süreli 506 sayılı yasa kapsamında ça-
lışma söz konusu olması halinde Ta-

rım Bağ-Kur sigortalılığı tümden sona erdirilmez. SSK sigortalı-
lığının dışındaki süreler Tarım Bağ-Kur sigortalılığı olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak, 506 sayılı Yasaya uygun uzun süreli çalış-
ma halinde ise ancak bu sigortalılık sona erdiği takip eden ayba-
şından itibaren Tarım Bağ-Kur sigortalısı olunabilir. 

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : Sivas İş Mahkemesi
Tarih : 02.10.2006
No : 613-797
Davacı : A.S. vekili Av.T.Y.
Davalı : Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av.A.Ş.

Davacı 27.8.1986-1.6.2003 tarihleri arasında SSK sigortalılığı ile
vergi mükellefi olarak 1479 sayılı Yasaya tabi olduğu dönemlerle ça-
kışmayan sürelerde 2926 sayılı yasaya tabi tarım Bağ-Kur sigortalısı ol-
duğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar ver-
miştir.

Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Önal Aydın
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra

“506 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılık Süresi
Uzun İse Bu Durumda Tarım Bağ-Kur
Sigortalılığı Ancak Bu Çalışmanın Bittiği
Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren
Başlayacaktır.”

YARGITAY
21. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/20290
Karar : 2007/3325
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işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanu-

ni gerektirici nedenlerle davalı kurum ve davacı vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, 01.01.1985 tarihinde tarımsal faaliyeti nedeniyle tarım
Bağ-Kur’a tescil edildiğini, 01.12.1988 tarihinde esnaflığa başladığın-
dan 1479 sayılı Yasaya göre Bağ-Kur kaydının yapıldığını ancak Kuru-
mun, SSK’lı çalışması ve esnaf Bağ-Kur’luluğu nedeniyle kendisini
sadece 01.01.1985 -27.08.2006 tarihleri arasında tarım Bağ-Kur’lu
saydığından 27.08.1986-01.06.2003 tarihleri arasında çakışan SSK’lı
ve 1479 sayılı Yasaya tabi sigortalı olduğu süreler dışında tarım Bağ-
Kur sigortalısı olduğunun tespitini istemiştir.

Mahkemece davacının 27.08.1986 tarihinden itibaren Bağ-Kur’lu
olma taleplerinin reddine ancak prim ödemesi bulunmakla ödenen dö-
nemlerin isteğe bağlı sigortalı sayılması gerektiğinin tespitine karar ve-
rilmiştir. 

Hüküm fıkrasında verilen karar ile taraflara yükletilen ve bahsedi-
len vazife ve haklar, hiçbir şüphe ve tereddüdü gerektirmeyecek biçim-
de çok açık olarak yazılmalı ve hüküm infazı kabil olmalıdır. 

Mahkemece tespite karar verilen süreler tarih olarak açıkça belirtil-
meksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir. 

Davanın yasal dayanağını oluşturan 2926 sayılı Yasa’da 506 sayılı
Yasa’nın 79. maddesine koşut geçmiş tarım Bağ-Kur hizmetlerinin tes-
pitine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. 2926 sayılı Yasa’nın 7.
maddesi hükmüne göre, bu yasaya göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sa-
yıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurum’a başvurarak ka-
yıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Anılan Yasa’nın 5. maddesi
ile 7. maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan
sigortalıların hak ve yükümlülüklerinin kayıt ve tescil edildikleri tarihi
takip eden aybaşından itibaren başlayacağı hükmü getirilmiştir. 2926
sayılı Yasa’nın 2. ve 3. maddeleri kapsamında, kendi nam ve hesabına
tarımsal faaliyette bulunanlardan yasanın uygulanma tarihinde 50 yaşı-
nı dolduran kadınlarla, 55 yaşını dolduran erkekler dışındakiler bakı-
mından tarım Bağ-Kur sigortalılığı zorunlu sigortalılık niteliğinde bu-
lunmaktadır. Başka bir ifade ile sigortalı olmak hak ve yükümlülüğün-
den vazgeçip kaçınmak mümkün değildir. Diğer yandan resen tescil

YARGI KARARLARI
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başlığını taşıyan 9. maddeye göre bu yasa kapsamında sigortalı sayılan-
ların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde Kurum’a
kayıt ve tescilini yaptırmayanların tescil işlemlerinin Kurum’ca resen
yapılması gerekmektedir. 2926 sayılı Yasa’nın 36. maddesi kapsamında
Kurum’un prim alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedelle-
rinden tevkifat suretiyle tahsil etmesi mümkündür. Bu bağlamda 2.
madde kapsamına girenlerin belirtilen şekilde prim borçlarının ürün
bedellerinden tevkifat suretiyle kesilerek Bağ-Kur’a ödenmesi halinde
kayıt ve tescil için Kurum’a başvuru olmasa dahi bahse konu biçimde
prim ödenmesi suretiyle kayıt ve tescil konusundaki iradelerini ortaya
koydukları tartışmasızdır. Bağ-Kur’un işbu prim ödenmesine rağmen,
sigortalıyı re’sen kayıt ve tescil etmemesi yasanın kendisine yüklediği
re7sen tescil mükellefiyetine aykırılık teşkil etmektedir. 2926 sayılı Ya-
sa’nın 10. maddesine göre kayıt ve tescil işlemlerinde Valilik, Kayma-
kamlık, Özel İdare, Belediye, Muhtarlık ve Nüfus İdareleri kayıtları ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşla-
rının, tarım satış kooperatifler kanununa göre kurulan pancar ekicileri
İstihsal Kooperatifleri ile Birliği, T.Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtları-
nın esas alınacağı bildirilmiştir. Bu kayıtların tarımda kendi adına ve he-
sabına bağımsız çalışmanın yasal karinesi olduğu ortadadır. 

Yapılan incelemede davacının Ziraat Odası ve Tarım Kredi Koope-
ratifi kaydının olmadığı, üzerine kayıtlı zirai arazisinin bulunmadığı, da-
vacının sattığı ürün bedelinden yapılmış prim kesintisinin olmadığı
14.09.2001 ve 13.6.2002 tarihlerinde prim ödemelerinin bulunduğu ta-
rımsal kredi kullanmadığı, davacının 28.08.1986-5.2.1988 tarihleri ara-
sında 514 gün SSK’lı çalışmasının bulunduğu, 01.01.1985 tarihinde ta-
rım Bağ-Kur sigortalısı olarak kayıt ve tescil edilip, Kurum’ca
27.08.1986 tarihinde SSK’lı çalışmaları nedeniyle kaydının terkin edil-
diği, 01.12.1988-30.11.1991 tarihleri ve 01.06.2003-31.10.2005 tarih-
leri arasında, vergi kaydına istinaden 1479 sayılı Yasaya tabi esnaf Bağ-
Kur sigortalısı olduğu 1.10.1992-Aralık 1994 tarihleri arasında karayo-
lu yolcu taşımacılığından vergi kaydının bulunduğu görülmektedir. 

Gerçekten Tarım Bağ-Kur sigortası kapsamında kesintisiz tarımsal
faaliyetin bulunduğunun anlaşıldığı hallerde, 506 sayılı Yasa kapsamın-
daki kısa süreli çalışmaların 2926 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığı
tümden sona erdirmeyeceği, 2926 sayılı Yasanın 36. ve 10. maddesin-
deki şartlarında gerçekleşmesi halinde 506 sayılı Yasa kapsamındaki
çalışmaların uzun süreli olduğu hallerde ise, tarımsal faaliyetin kesinti-
ye uğradığının ve SSK’lı çalışmanın sona ermesinden sonra, 2926 sayı-
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lı Yasa kapsamında sigortalılığın yeniden başlatılabilmesi için, doğru-
dan prim yatırılması veya aynı yasanın 36. maddesine göre ürün bede-
linden tevkifat yapılması yoluyla yeniden kayıt ve tescil yolundaki ira-
denin ortaya konulması gerektiği Dairemizin giderek Yargıtay’ın yer-
leşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda davacının 28.08.1986-5.2.1988 tarihleri arasındaki
506 sayılı Yasa’ya tabi sigortalı çalışmaları kısa süreli olmayıp blok ça-
lışma niteliğindedir. Bu çalışmanın bittiği 5.2.1988 tarihinden sonra ilk
prim ödemesi 14.9.2001 tarihinde yapılmış olup davacının tarım Bağ-
Kur sigortalılığı bu tarihi takip eden aybaşı olan 1.10.2001 tarihinde
başlatılmalı ve 2002 yılında prim ödemesi bulunduğunda gözetilerek
davacı 1.10.2001-31.12.2002 tarihleri arasında tarım Bağ-Kur sigorta-
lısı olarak kabul edilmeli, fazla istemin reddine karar verilmelidir. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şe-
kilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nede-
nidir. 

O halde, tarafların temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozul-
malıdır. 

SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz

harcının istek halinde davacıya iadesine, 06.03.2007 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi. 

Gönderen: Av. Talih Uyar
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T.C.
YARGITAY
5. Ceza Kurulu

Esas No : 2007/12892
Karar No : 2007/9515
Tebliğname : KD/2007-84613

Özet: Yeniden duruşma açılıp, davet edilecek ilgililere bozma-
ya karşı diyeceklerinin sorulmasından sonra olaya tatbik imkanı
bululnan kanunların leh ve aleyhteki bütün hükümleri denetime
imkan verecek şekilde ayrı ayrı ele alınıp, sonuçları karşılaştırı-
larak bir karar verilmesi  gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI
Reşit olmayan mağdureyi zorla kaçırıp alıkoyma, zorla ırzına geçme

ve müessir fiil suçlarından sanık D.K.’ın bozma üzerine yapılan yargı-
lanması sonunda; reşit olmayan mağdureyi zorla kaçırp alıkoymak, ço-
cuğun nitelikli cinsel istismarı ve müessir fiil suçlarından mahkumiye-
te dair İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2005 gün ve
2005/255 Esas, 2005/172. Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargı-
tay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduundan dava evrakı
C. Başsavcılığından  tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek
gereği düşünüldü:

CMK’nun 232/6. maddesine nazaran hüküm fıkrasında kanun yol-
larına başvurma olanağının bulunup bulunmadığı, varsa süresi ve mer-
ciinin tereddüdüne yer bırakmayacak şekilde açıkça gösterilmesi ge-
rektiği, ancak bozma üzerine verilen 20.06.2005 günlü hükmün belir-
tilen hususları vermediği için kesinleşmediği, bu itibarla sanığın verdi-
ği dilekçelerin süresindeyapılmış temyiz talebi niteliğinde olduğu ka-
bul edilerek yapılan incelemede;

“Hüküm Fıkrasında Kanun Yollarına Başvurma
Olanağının Bulunup Bulunmadığı Varsa Süresi ve
Merciinin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde
Açıkça Gösterilmesi Gerekir”
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Yargıtay’dan verilen bozma kararı üzerine dosyaya yeniden baka-
cak mahkemenin hak ve yetkilerini düzenleyen CMUK.nun 326. mad-
desinin amir hükmüne göre bozma kararından sonra yeniden duruşma
açılıp, davet edilecek ilgililere bozmaya karşı diyeceklerinin sorulma-
sından sonra olaya tatbik imkanı bululnan kanunların leh ve aleyhteki
bütün hükümleri denetime imkan verecek şekilde ayrı ayrı ele alınıp,
sonuçları karşılaştırılarak bir karar verilmesi gerektiği ve 5252 sayılı
Yasanın 9/1-2 maddelerindeki duruşmasız karar verme koşullarının da
bulunmadığı gözetilmeden dosya üzerinden değerlendirme yapılarak
yeniden hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül-
müş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözeti-
lerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 3.12.2007
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
H. Cevheroğlu M. Ekmekçi F. Elmas A. İlhan B. Demirel

Gönderen: Av. Atilla Ertekin

YARGI KARARLARI
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YARGI KARARLARI

T.C.
YARGITAY
7. Ceza Kurulu

Esas No : 2005/18282
Karar No : 2006/19162
Tebliğname : 7M/2004-159017

Özet: Müsadereye konu eşyalar hakkında 1412 sayılı
CMK.nun 392 ve müteakip maddeleri (5271 sayılı CMK.nun 257.
maddesi) uyarınca duruşma açılarak bir karar verilmesi
gerekirken, dosya üzerinde yazılı şekilde hüküm tesisi hukuka
aykırıdır.

YARGITAY İLAMI
Aleyhinde müsadere talebinde bulunan H.A. hakkında evrak

üzerinde yapılan inceleme sonunda: Müsadereye dair İzmir 3. Sulh
CEza Mahkemesinden verilen 17.6.2004 tarihli kararın Yargıtayca
incelenmesi, sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı
Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen  27.10.2005 tarihli
tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan
sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Müsadere talebi üzerine CMUK.nun 392 ve müteakip maddeleri
uyarınca duruşma açılarak bir karar verilmesi gerektiğinde, hükmün
temyizinin kabil görülerek yapılan incelemede,

Müsadereye konu eşyalar hakkında 1412 sayılı CMK.nun 392 ve
müteakip maddeleri (5271 sayılı CMK.nun 257. maddesi) uyarınca
duruşma açılarak bir karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinde yazılı
şekilde hüküm tesisi,

“Müsadere Talebi Üzerine CMUK’nun 392 ve
Müteakip Maddeleri Uyarınca Duruşma Açılarak
Bir Karar Verilmesi Gerekir.”
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Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı
yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı
CMUK.nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.12.2006
günü oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye Üye
T.Demirtaş S. Çilesiz M. Tatar M. Öztürk O. Koçak

Gönderen: Av. Öner AYEBE
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T.C.
YARGITAY
10. Ceza Kurulu

Esas No : 2006/12079
Karar No : 2007/2648
Tebliğname : 10/2006/181049

Özet: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.12.2005 gün ve
2005/162-173 sayılı kararında belirtildiği üzere; 5252 sayılı Kanu-
nu’un 9. maddesi gereğince, lehe kanunun saptanıp uygulanması
için; herhangi bir inceleme ve araştırma yapılması, kanıt toplan-
ması, takdir hakkının kullanılması gerekiyorsa ya da cezanın ki-
şilesleştirilmesine veya hapis cezasına seçenek yaptırımlara ilişkin
bir hükmün uygulanması olanağını sonraki kanun sağlamışsa
“duruşma yapılması” zorunludur. Sonraki kanunun lehe olduğu-
nun kabul edilerek “derhal uygulanması” ve buna bağlı olarak
“duruşma yapılmaksızın da karar verilebilmesi” ancak diğer du-
rumlarda mümkündür.

TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI
Teşekkül halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sa-

nıklar Y.S., B.E., H.H., Z.Ö ve B.E. hakkında İzmir 8. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nce yapılan yargılama sonucunda, 23.09.2004 tarih ve 2004/20
esas, 2004/227 sayılı kararla sanıkların teşekkül halinde uyuşturucu
made ticareti yapmak suçundan 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca
mahkumiyetlerine karar verildiği, sanıklar müdafiilerinin temyizi üze-
rine hükmün Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 02.06.2006 tarih ve

“Duruşma Açılması Gerekirken Duruşmasız
Olarak Yapılan İnceleme Sonucu Karar Verilmesi,
Önceki ve Sonraki Kanunların Birlikte Karma
Olarak Uygulanmayacağı Mahkumiyeti Veren
Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerekir.”
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2004/25522 esas, 2005/5162 karar sayılı ilamı ile “5328 sayılı Ka-
nun’un geçici 1. maddesi gereğince 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesi ile 5252 sayılı Türk Ce-
za Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5349
sayılı Kanunla değişik 9. madesi uyarınca sanıkların hukuki durumunun
yeniden değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması”, yö-
nünden bozulması üzerine, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce
8.5.2006 tarih ve 2006/264 esas, 2006/122 sayılı karar ile 5252 sayılı
yasanın 9/2. maddesi uyarınca duruşma açılmadan dosya üzerinde de-
ğerlendirme yapılarak sanıkların bireysel uyuşturucu madde ticareti
yapmak suçundan 5237 sayılı TCK hükümleri uyarınca mahkumiyetle-
rine karar verildiği; hükmün sanıklar Y.S., H.H. ve B.E. müdafileri ile
sanık Z.Ö. tarafından süresi içinde temyiz edildiği, Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nca hükmün H.H.’nın Temyiz isteğinden vazgeçmesi
nedeniyle incelenmeksizin iadesi, diğer sanıklar yönünden ise bozul-
ması isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 10.10.2006 tarihinde
Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi; gereği görüşülüp
düşünüldü:

1. Sanık H.H. müdafi tarafından yapılan temyiz isteğinden önce, sa-
nığın 9.6.2006 havale tarihli dilekçesi ile temyiz isteminden vazgeçtiği
anlaşılmakla; bu sanık hakkındaki hükmün tetkiksiz olarak İADESİ-
NE,

2. Sanıklar Y.S., B.E., Z.Ö., B.E. haklarında kurulan hükme ilişkin
incelemede;

a) Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.12.2005 gün ve 2005/162-
173 sayılı kararında belirtildiği üzere; 5252 sayılı Kanunu’un 9. madde-
si gereğince, lehe kanunun saptanıp uygulanması için; herhangi bir in-
celeme ve araştırma yapılması, kanıt toplanması, takdir hakkının kulla-
nılması gerekiyorsa ya da cezanın kişilesleştirilmesine veya hapis ce-
zasına seçenek yaptırımlara ilişkin bir hükmün uygulanması olanağını
sonraki kanun sağlamışsa “duruşma yapılması” zorunludur. Sonraki
kanunun lehe olduğunun kabul edilerek “derhal uygulanması” ve buna
bağlı olarak “duruşma yapılmaksızın da karar verilebilmesi” ancak di-
ğer durumlarda mümkündür.

Buna göre; kesinleşen hükümde 765 sayılı TCK.nın 403/7. madde-
sinin uygulanması, uyarlama talebi üzerine ise 5237 sayılı TCK.nın
220. maddesi anlamında bir örgütün bulunmadığının ve buna bağlı ola-
rak aynı kanunun 188/5. maddesinin uygulanmasının  mümkün olma-

YARGI KARARLARI
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dığının tartışarak kabul edilmesi nedeniyle, lehe olan hükümlerin der-
hal uygulanmasının koşulları bulunmadığı halde, duruşma açılması ge-
rekirken duruşmasız olarak yapılan inceleme sonucu karar verilmesi,

b- Sanık Z.Ö.’in erteli cezasının aynen infazına karar verilirken
5271 sayılı CMK’nın 232/6 madesine aykırı olarak uygulanan Kanun
maddesinin karar yerinde gösterilmemesi ve 5252 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. madde-
si hükmüne aykırı olarak önceki ve sonraki kanunların birlikte karma
olarak uygulanmayacağı nedenle 5237 sayılı TCK’nın 51/7 madesi
uyarınca verilen aynen infaz kararlarının da erteli mahkumiyeti veren
Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıklar Y.S. ve B.E. müdafileri ile sanık B.E. ve mü-
dafii ile sanık Z.Ö.’in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğün-
den hükmün istem gibi BOZULMASINA, 7.3.2007 tarihinde oybirli-
ğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
R.Dizdaroğlu M. Gül H.R.Us Ö.Y.Çamlıbel K. Karahan

Gönderen: Av. Öner AYEBE
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İdare Hukuku Bölümü
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YARGI KARARLARI

ÖZET: Avukatlık staj yönetmeliği-
nin 29. maddesi sonundaki “Avu-
katlığı, bu mesleğin saygınlığına ve
bu yönetmeliğin amaç maddesinde
yer alan ilkelere uygun yapacağına
yönelik kanaat  uyandırmış” şek-
lindeki kuralda yasaya aykırılık
yoktur.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): İzmir Barosu Başkanlığı
1456 Sk. No:16 K:6 Baro Han Alsancak/İZMİR 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanlığı 

Karanfil Sk. No:5/62 Kızılay/ANKARA
Vekili: Av.T.Y.-Aynı Adreste

Diğer Davalı : Adalet Bakanlığı- ANKARA

İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.9.2003 günlü,
E:2002/638, K:2003/3334 sayılı kararının temyizen incelenerek bozul-
ması davacı ve davalı idarelerden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ta-
rafından istenilmektedir. 

Davalı İdarelerin Savunmanın Özeti :Temyiz isteminin reddi ge-
rektiği savunulmaktadır.

Davacının Savunmasının Özeti: Davacı temyiz dilekçesine yanıt
vermemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi Emin Sınmaz’ın Düşüncesi: Taraflar tem-
yiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmek-
tedir. 

“Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 29. Maddesi Sonun-
daki ‘Avukatlığı Bu Mesleğin Saygınlığına ve Bu
Yönetmeliğin Amaç Maddesinde Yer Alan İlkelere
Uygun Yapacağına Yönelik Kanaat Uyandırmış’
İbaresinde Avukatlık Yasasına Aykırılık Yoktur.”

DANIŞTAY
İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas : 2004/128
Karar : 2007/911
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Danıştay Savcısı Ülkü Erbük’ün Düşüncesi: Danıştay dava dairele-
rince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkra-
sında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede
yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, tarafların temyiz istemle-
rinin reddi ile temyiz edilen Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ka-
rarın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği gö-

rüşüldü:
Dava, 19.12.2001 günlü, 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. maddesinin
sonunda yer alan “avukatlık ortaklıklarında, bu yönetmelikteki koşul-
ları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir” cümlesinin,
18. maddesinin son fıkrasındaki, “Stajyer, askerlik görevini yaptığı sı-
rada izinli olarak kıtasından ayrılması halinde sivil kıyafetle stajına kal-
dığı yerden devam edebilir” ibaresinin, 22. maddesinin 3. fıkrasında yer
alan; yeterle ve gerekli staj eğitimi yaptırma olanağı bulunmayan baro-
larda staj yapan stajyerler için bu eğitimin Türkiye Barolar Birliğinin
Ankara’da oluşturacağı staj eğitim birimlerinde verileceğine ilişkin
kuralın, 29. maddenin sonundaki “avukatlığı, bu mesleğin saygınlığına
ve bu yönetmeliğin amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun yapaca-
ğına yönelik kanaat uyandırmış” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır. 

Danıştay Sekizinci Dairesi, 17.9.2003 günlü, E:2002/638,
K:2003/3334 sayılı kararıyla, yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan
kuralın Avukatlık Yasasının 44. maddesinde yer alan avukatlık ortaklı-
ğına ilişkin kurallara aykırı olmadığı, ortaklıklarda en az 5 yıl kıdemi
olan bir avukat bulunacağından yönetmeliğin bu maddesinde mevzua-
ta aykırılık bulunmadığı, yönetmeliğin 18. maddesinin son fıkrasındaki
düzenlemenin, aylık, ücret gibi ödemeler karşılığı görülen hizmetlerin
avukatlıkta birleşemeyeceğine ilişkin genel kural ve stajın kesintisiz
yapılacağına ilişkin düzenlemeler karşısında stajla ilgili genel kuralla-
ra aykırı bulunduğu, yönetmeliğin 22. maddesinin 3. fıkrasındaki dü-
zenlemenin, staj eğitiminin belirlenen şartlarda yapılmadığının ilgili
baro tarafından bildirilmesi halinde uygulanacak bir kural olduğu ve
yasal mevzuata aykırılık bulunmadığı, yönetmeliğin 29. maddesinin so-
nundaki kuralın somut bilgi ve belgeye dayanmayan soyut kanaatle iş-
lem tesis edilmesi halinde bu işlemin iptal ve tazminat davasına konu
olabileceği gözönünde bulundurulduğunda yasa hükümlerine aykırı
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yön görülmediği gerekçesiyle dava konusu yönetmeliğin 18. maddesi-
nin son fıkrasında yer alan düzenlemenin iptaline, diğer maddelere yö-
nelik davanın reddine karar vermiştir. 

Davacı ve davalı idarelerden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ka-
rarı karşılıklı olarak temyiz etmektedirler. 

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay
Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu,
dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını ge-
rektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacı ve davalı idareler-
den Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın temyiz isteminin reddine,
Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.9.2003 günlü, E:2002/638,
K:2003/3334 sayılı kararının ONANMASINA, 16.5.2007 günü oybir-
liği ile karar verildi.

YARGI KARARLARI
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ÖZET: İmar Kanunundaki 13.
madde kapsamında yapılan başvu-
runun zımnen reddi üzerine mah-
kemece şehircilik ilkelerine ve
planlama esaslarına göre inceleme
yapılarak karar verilmesi gerekir.

İstemin Özeti: ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının
usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti:Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi: Temyiz iste-

minin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmekte-
dir.

Danıştay Savcısı Cavit Zeybek'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde
öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal neden-
ler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülme-
mektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi
kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıkla-

maları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin ge-
reği görüşüldü:

Dava, imar planında okul alanı olarak belirlenen ... Mahallesi, ..
ada, ... parsel ve ... ada, ... parsel sayılı taşınmazların imar planı deği-
şikliği yapılarak okul alanından çıkarılması isteminin cevap verilmeye-
rek reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesin-
ce, ... ada, ... sayılı parsele yönelik olarak daha önce dava açıldığından
derdestlik nedeniyle davanın bu taşınmaza ilişkin kısmının inceleneme-
yeceği gerekçesiyle reddine, davanın ... ada, ... sayılı parsele yönelik
kısmına gelince ise, 3194 sayılı Yasanın 13.maddesinin 3.fıkrasının
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması karşısında davacının anı-

“Eksik Soruşturma ile Karar Verilemez.”

DANIŞTAY
6. Dairesi

Esas : 2001/6807
Karar : 2003/105
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lan madde kapsamındaki imar planı değişikliği yapılması yolundaki
başvurusu üzerine ilgili kamu kuruluşundan olumlu görüş alınması ko-
şulu aranmaksızın ve çevredeki nüfus, yoğunluk, donatım dengesi ve
İmar Kanununda yer alan diğer ilkeler uyarınca belediye meclisince bir
değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken aksi yönde te-
sis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava ko-
nusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin kısmı da-
valı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu taşınmazın okul alanına ayrılması nedeniyle söz
konusu olan kısıtlamanın dayanağını oluşturan 3194 sayılı Yasanın
13.maddesinin 1.fıkrası Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 günlü,
E:1999/33, K:1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmekle yürürlükte olma-
makla birlikte, henüz iptal edilen hükümler yerine yeni bir düzenleme
getirilmemiş olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin genel hükümler
uyarınca öncelikle imar planında değişiklik yapılması yönünde bu ko-
nuda işlem tesisine yetkili olan belediye başkanlığına başvuruda bu-
lunmaları gerekmektedir.

Dava konusu olayda davacının plan değişikliği yapılması istemiyle
davalı idareye başvuruda bulunduğu, isteminin zımnen reddi üzerine
bu davayı açtığı ve İdare Mahkemesince de davacının plan değişikliği
isteminin belediye meclisince incelenerek karara bağlanması gerekir-
ken zımnen reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin
iptal edildiği anlaşılmaktadır.

T.C.Anayasasının değişik 74.maddesindeki vatandaşlar ve Türki-
ye'de ikamet eden yabancıların yetkili makamlara yazı ile başvurma
hakkına sahip oldukları, başvuruların sonucunun geciktirilmeksizin di-
lekçe sahiplerine bildirileceği hükmü karşısında idarenin başvurulara
cevap vermesi gerekmekte ise de, maddede bu cevabın <gecikmeksi-
zin> verileceği öngörülmüş, ancak hangi süre içinde cevap verilmesi
gerektiği belirtilmemiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 10.maddesinde ise altmış gün içinde cevap verilmemesi durumun-
da istemin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. İlgililere idare-
nin cevabını beklemeden dava açma olanağını tanıyan anılan madde
hükmü uyarınca tesis edilen ve uygulamada <zımnen ret> adı verilen
kararlara karşı açılan davalarda da söz konusu kararların yargı yerlerin-
ce hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacakları kuşkusuzdur.

İlgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki
nüfus, yoğunluk ve donatım dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği,
planlamanın genel ilkeleri dikkate alınarak uyuşmazlık konusu taşın-
maza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı takdir-
de plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu açıktır. 

YARGI KARARLARI
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Bu durumda, davacının plan değişikliği isteminin zımnen reddedil-
mesi üzerine açılan davada da idare mahkemesince plan değişikliği is-
teminin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uy-
gun olup olmadığının incelenmesinden sonra sonucuna göre bir karar
verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmaksızın ... ada, ... sayılı par-
sele yönelik olarak dava konusu zımnen ret işleminin iptaline karar ve-
rilmesinde isabet görülmemiştir.

Sonuç
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı ka-

rarının BOZULMASINA, 09.01.2003 gününde oybirliği ile karar veril-
di.
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ÖZET : Tapu kaydındaki okul ala-
nı şerhinin kaldırılabilmesi için
mevcut planın değiştirilmeye yetki-
li olan belediyeye başvurulması ge-
rektiğinden, yetkili olmayan valili-
ğe yapılan başvurunun cevap veril-
memek suretiyle reddi yolundaki

işlemde mevzuata aykırılık yoktur.

İstemin Özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, …sayılı kararının
usul ve yasaya akın olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi: Temyiz iste-

minin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmekte-
dir. 

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesin-
de öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal neden-
ler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülme-
mektedir. 

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi
kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıkla-

maları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin ge-
reği görüşüldü: 

Karar: Dava, ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, …ada, … parsel sayılı ta-
şınmazın kamulaştırılmaması halinde tapu kaydındaki şerhin kaldırıl-
ması için izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun cevap verilme-

“İmar Planı Değiştirme Yetkisi Belediye’ye Aittir.”

DANIŞTAY
6. Dairesi

Esas : 2002/3200
Karar : 2003/3476
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mek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; idare
mahkemesince, Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 günlü, E:
1999/33, K: 1999/51 sayılı kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 13.
maddesinin 1. ve 3. fıkralarının iptal edildiği ve iptal hükümlerinin ka-
rarın Resmi Gazetede yayınlandığı 29.6.2000 tarihinden itibaren 6 ay
sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği, ayrıca Yasanın 10. madde-
siyle belirlenen 5 yıllık imar programı uygulama suresi içinde kamulaş-
tırma yapılması gerektiği halde taşınmazın okul alanı olarak belirlendi-
ğinden bu yana 20 yılı aşkın bir süre içinde kamulaştırma yapılmadığı,
bu durumda mülkiyet hakkının yasaya aykırı olarak sınırlanması karşı-
sında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle
iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir. 

Dosyanın incelenmesinden, davacılara ait taşınmazın 1973 yılında
imar planında okul alanı olarak belirlendiği, davacıların 3194 sayılı
İmar Kanunu'nun 13. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının Anayasa Mahke-
mesince iptali nedeniyle bu iptal kararı doğrultusunda kamulaştırılma-
sı, kamulaştırılmaması halinde inşaat yapılmasına olanak sağlanması
amacıyla tapu kaydındaki okul alanı şerhinin kaldırılması için izin ve-
rilmesi istemiyle Valiliğe yaptıkları başvurunun cevap verilmemek su-
retiyle reddedildiği, davalı idarece savunmada bütçe imkanları dahilin-
de ödenek temin edildiğinde kamulaştırma yoluna gidileceğinin belir-
tildiği anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlığa konu taşınmazın okul alanına ayrılması nedeniyle söz
konusu olan kısıtlamanın dayanağını oluşturan 3194 sayılı Yasanın 13.
maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 günlü, E:
1999/33 K: 1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmekle yürürlükte olma-
makla birlikte, henüz iptal edilen hükümler yerine yeni bir düzenleme
getirilmemiş olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin genel hükümler
uyarınca öncelikle imar planında değişiklik yapılması yönünde bu ko-
nuda işlem tesisine yetkili olan belediye başkanlığına başvuruda bu-
lunmaları gerekmektedir. 

Bu durumda, mevcut planın değiştirilmesi için belediye yerine yet-
kili olmayan Valiliğe yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle
reddi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, aksi
yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir. 

Diğer taraftan, davacılar tarafından Valiliğe yapılan başvuru ile ta-
şınmazın kamulaştırılması isteminde bulunulmuşsa da, Valilik tarafın-
dan verilen savunmada ödenek temin edildiği zaman kamulaştırma yo-
luna gidileceği belirtilmiş olduğundan, 2577 sayılı Yasanın 2. maddesi-
nin 2. fıkrası uyarınca yargı kararı ile idarelerin işlem tesisine zorlana-
mayacağı nedeniyle İdare Mahkemesince Anayasa Mahkemesi kararın-



İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2008 • 334

dan bahisle kamulaştırma yoluna gidilmemesiyle mülkiyet hakkının
yasaya aykırı olarak sınırlandığından bahisle işlemin iptal edilmesinin
idareyi işlem tesisine zorlayıcı nitelikte olduğu sonucuna varıldığından,
kararda bu yönüyle de isabet bulunmamaktadır. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle … İdare Mahkemesinin …günlü,
… sayılı kararının bozulmasına, 5.6.2003 gününde oybirliği ile karar
verildi. 

Gönderen: Av. Erdem Gümüş
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2003/109
Karar Sayısı : 2007/51
Karar Günü : 17.4.2007

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: Ankara Asliye 8.
Ticaret Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
nunu’nun 4949 sayılı Kanun’un 50. maddesi ile eklenen 179/b madde-
sinin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 141. maddelerine ay-
kırılığı savıyla iptali istemidir. 

I - OLAY
Davacı vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında mahke-

mece, davacı şirket hakkında yapılmış veya yapılacak icra takiplerinin
dava sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiş-
tir. Yargılama sırasında yürürlüğe giren itiraz konusu kuralla, rehinle te-
min edilmiş alacaklar için yeni takip yapılabilmesine veya başlamış
olan takiplere devam edilebilmesine olanak tanınmıştır. Bu yasal deği-
şiklikten sonra, rehinli alacaklı vekillerinin ihtiyati tedbir kararının
kendileri açısından kaldırılmasını talep etmeleri ve davacı vekilinin de
itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürmesi üzerine, bu
savı ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“4949 sayılı Kanun’un 50. maddesi ile İ.İ.K’na 179/b maddesinin 2.

fıkrası olarak eklenen kural,
“Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile te-

min edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup

“Anayasa Mahkemesi Kararı”
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mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorunda-
dır.” biçimindedir. 

Aynı maddenin 1. fıkrası ile ise;
“Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre

yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvel-
ce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamana-
şımı ve hak düşüren süreler işlemez.” denilmek suretiyle, ‘Erteleme
Kararının Etkileri’ başlığı altında genel kural getirilmiş ve TTK’nun
324. maddesinde açıkça yer almayan erteleme kararının sonuçlarına
ilişkin önemli bir düzenleme yapılmış ve özellikle erteleme ile birlikte
genellikle verilen takip yasağına rağmen zamanaşımına uğrama riski
nedeniyle yapılmakta olan lüzumsuz takip ve işlemler de önlenmek su-
retiyle, zaten mağdur durumda olan alacaklıların gereksiz masraf yap-
malarının da önüne geçilmiştir. Bu masrafların rehin konusundan ten-
zili aynı zamanda rehin değerini de azaltmaktadır. Ancak, itiraz konu-
su 2. fıkra ile getirilen kural sonucu rehinli alacaklara bir ayrıcalık ta-
nınmakta, muhafaza tedbirleri ile satış hariç takipler devam etmekte ve
erteleme süresinde işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak
faizlere teminatlandırılma zorunluluğu getirilmektedir.

4949 sayılı Kanunun gerekçesinde aynen: “… Yeniden yapılandırıl-
maya ilişkin hükümler getirilmek suretiyle borçlu işletmelerin mevcut
mal varlığının öncelikle korunması, bilahare değerinin artırılması, tasfi-
ye ve yeniden yapılandırma arasındaki hassas dengeye ulaşılması, bir
ayırım yapılmaksızın benzer durumda bulunan bütün alacaklıları kapsa-
yan adil bir çözümün gerçekleştirilmesi, borçlunun malvarlığının mün-
ferit alacaklılar tarafından zamanından önce tasfiyesinin önlenmesi ve
dolayısı ile alacaklılar arasında eşitliğin sağlanması …” denilmek sure-
tiyle düzenlemenin temel esasları açıklanmış bulunmaktadır. Ancak, 1.
fıkrada konulan genel kurala getirilen bu istisna ile bütün alacaklıları
kapsayan adil bir çözümü engellemektedir. Gerçekten, başvuru dilek-
çesinde yer alan “Diğer alacaklar için takipler dururken, bu alacaklar
için devam ettirilmesi; keza, devlet alacakları, işçi alacakları ve belki
de erteleme sonucu son derece güç duruma düşebilecek diğer alacaklı-
lar için teminat aranmazken, zaten öncelikli olarak mevcudu paylaşan
rehinli alacaklılara bu şekilde imtiyaz tanınması haklı değildir. Diğer
önemli bir husus, bu ayrıcalıkların tanınması halinde, uygulamadaki bir
çok olayda, ‘iflasın ertelenmesi’ kurumu fiilen uygulanamaz hale gele-
bilecektir.” değerlendirilmesine hak vermemek mümkün değildir.

İcra ve İflas Kanunu, İpoteğin Paraya Çevrilmesi başlığı altında
madde 150/f de Muvakkat Rehin Açığı Belgesini düzenlemiştir. Anılan
düzenleme ile borçlunun diğer alacaklıları ile eşitlik sağlanmış ve re-
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hinle karşılanamayan alacağını rüçhansız olarak takip edilebileceği
hükme bağlanmıştır. Olağan koşullarda rehin sahibi rehinle karşılan-
mayan alacağını rüçhansız olarak diğer alacaklılarla eşit  biçimde takip
hakkına sahiptir. Hakkında iflasın ertelenmesi kararı bulunan borçlunun
diğer alacaklıları yasa gereği takip yapamazken rehinli alacakların nor-
mal koşullardan daha fazla hak sahibi olmaları ve rehinle karşılanma-
yan alacakları için yeniden teminatlandırılmaları eşitlik kurallarına ay-
kırıdır. Kamu alacaklarının ana paralarının dahi hiçbir teminatı yokken
ve borçluya karşı icra takibi yapamazken rüçhanlı alacaklının takip ya-
pabilmesi ve dahi rehinli maldan karşılanamayacak alacağının iflasın
ertelenmesi sürecinde diğer alacaklılar ve kamu aleyhine teminatlandı-
rılarak rüçhanlı hale getirmesi eşitlik ilkesine aykırıdır.

İtiraz konusu 2. fıkra Anayasa’nın 2, 10 ve 11. maddelerine aykırı
olduğu gibi çoğu zaman bu kural gereğince yapılacak işlemler 2 yıllık
erteleme süresi içinde dolup tekrarlanmak zorunda olduğundan Anaya-
sa’nın “Usul Ekonomisi”ni düzenleyen 141. madde son fıkrasına da ay-
kırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenlerle davacı vekillerinin Anayasa’ya aykırılık itirazlarının
ciddi bulunarak dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı birer suretinin çıka-
rılarak Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla gönderilmesine karar
vermek gerekmiştir.”

III - YASA METİNLERİ 
A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı

Kanun’un 50. maddesi ile eklenen ve itiraz konusu kuralı da içeren
179/b maddesi şöyledir:

“Madde 179/b -Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı
Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapıla-
maz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesi-
lebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle te-
min edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup
mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorunda-
dır.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluy-
la takip yapılabilir.
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Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar
dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir;
ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin
belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin du-
rumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.

İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda
iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin
veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla bir-
likte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperati-
fin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine va-
rırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına ka-
rar verebilir.”

B - Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında, Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 141. maddelerine da-

yanılmıştır.

IV - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Mustafa

BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali HÜ-
NER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN ve Fazıl SAĞLAM’ın katılımla-
rıyla 7.1.2004 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksik-
lik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar ve-
rilmiştir.

V - ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu ya-

sa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşü-
nüldü:

Başvuru kararında, iflasın ertelenmesi durumunda öngörülen takip-
lerin durması ve yeni takip yasağı konusunda rehinli alacaklar lehine
getirilen istisna ile rehinle karşılanamayan (faiz) alacakların teminat-
landırılma zorunluluğunun, Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 141. maddeleri-
ne aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na, 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı İc-
ra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 50. mad-
desi ile eklenen 179/b maddesinin birinci fıkrasında, erteleme kararı
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üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun’a göre yapılan takipler de
dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağı ve önceden başlamış ta-
kiplerin duracağı hüküm altına alınmıştır. İptali istenen ikinci fıkrada
ise birinci fıkrada öngörülen “takiplerin durması ve yeni takip yasağı”
yönünden rehinli alacaklar lehine bir istisna getirilmiştir. Buna göre,
taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar
için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilecek veya daha ön-
ce başlamış olan takiplere devam edilebilecektir. Ayrıca, erteleme sü-
resince işleyecek ve mevcut rehinle karşılanamayacak faizlere temi-
natlandırılma zorunluluğu da getirilmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan hakları-
na dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve iş-
lemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve ya-
salarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, Anayasa’nın ve ya-
saların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri
bulunduğu bilincinde olan devlettir.

Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilen “yasa önünde eşitlik ilke-
si” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile ey-
lemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı,
aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tu-
tulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önle-
mektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ay-
rı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklan-
mıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tu-
tulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da
topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı
hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı
tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. 

İcra ve iflas hukukunda temel ilke, alacaklı ve borçlunun hak ve
menfaatlerinin belli bir denge üzerinde korunmasıdır. Rehinli alacak-
lar, diğer alacaklardan farklı bir statüde bulunmaktadırlar. Nitekim, İc-
ra ve İflas Kanunu’nun genel sistematiği içerisinde rehinle temin edil-
miş alacaklar için farklı hükümler öngörüldüğü görülmektedir. 

Takip sürecinin alacaklı ve borçlunun hak ve menfaatlerini zedele-
meden, bunlar arasındaki dengeyi bozmadan hızlandırılması, bir ayırım
yapmaksızın benzer durumda bulunan bütün alacaklıları kapsayan adil
bir çözümün gerçekleştirilmesi ve rehinli alacaklıların iflasın ertelen-
mesi durumunda mağdur olmamaları amacına yönelik olarak getirildi-
ği anlaşılan itiraz konusu düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırı
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bir yönü bulunmamaktadır.
Rehin hakkı, alacaklıya borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun

mallarının satılıp satış bedelinden alacağını öncelikle tahsil etmesine
olanak veren bir haktır. Alacaklı, borçluya borç verdiği anda, borçludan
bir teminat (rehin) almakta ve bu elde ettiği hakla, baştan itibaren ön-
celikli (rüçhanlı) bir statü kazanmaktadır. Bu durumda, alacak-borç
ilişkisinin başlangıcında kendisini rehin hakkı ile ayrıcalıklı hale geti-
ren rehinli alacaklı ile herhangi bir teminat almadan borç veren alacak-
lının aynı hukuksal durumda bulundukları veya aynı hukuksal koruma-
ya tabi olacaklarını söylemek mümkün değildir. 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. ve 10.
maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.

İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 11. ve 141. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

VI - SONUÇ
9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 4949 sayılı Ya-

sa ile eklenen 179/b maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı ol-
madığına ve itirazın REDDİNE, 17.4.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE
karar verildi. 

Gönderen: Av. Nail Yılmaz Toksöz
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Özet: Beş karşı oy; Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması-
na ilişkin seçim sürecinin durdurularak 3376 sayılı Kanunun 2.
maddesi gereğince yeni bir seçim sürecini başlatılmasına ve oy
verme gününün yeniden belirlenmesinin uygun olmayacağı dü-
şüncesiyle çoğunluk görüşüne katılınmamıştır.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No :861

KARAR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kurulumuza gönderilen

17.10.2007 günlü yazıda aynen 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
6 ncı maddesiyle 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen
geçici 18. ve 19. maddeleri, 17 Ekim 2007 tarihli ve 26673 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan 5697 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun ile madde metninden çıkarılmış ol-
ması nedeniyle, seçim takviminin halen uygulanmakta olduğu ve güm-
rük kapılarındaki oy verme işlemlerinin de 11 Eylül 2007 tarihinden
itibaren devam ettiği göz önünde bulundurularak, 21 Ekim 2007 tari-
hinde yapılacak olan halkoylamasının ertelenip ertelenmeyeceği husu-
sunda karar alınmasını takdirlerinize arz ederim” denilmiş olmakla ko-
nu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Anayasanın 79 uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimi-

ne kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bü-
tün işlemleri  yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra
seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incele-
me ve kesin karara bağlama… görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kurulu-
na verilmiş, anılan madde de diğer seçim kurullarının görev ve yetkile-
rinin de kanunla düzenleneceği,

“Halkoylamasının Ertelenmesi İstemi 5’e Karşı 6
Oyla Kabul Edilmemiştir.”
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Anayasanın 79 uncu maddesini son fıkrasında; “Anayasa değişik-
liklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yö-
netim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere
göre olur.”,

Hükümlerine yer verilmiştir.
Anayasamızın 175. maddesinde, Cumhurbaşkanının Anayasa deği-

şikliğine ilişin  Kanunları halkoyuna sunabileceği, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Anayasa değişikliklerine ilişkin Kanunların kabulü
sırasında, bu kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın
değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı
oylanacağını da kararlaştıracağı hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanınca halkoylamasına sunulan, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki
5678 sayılı Kanunun 7. maddesinde de; bu Kanunun halkoylamasına
sunulması halinde tümüyle oylanacağı hükmünün yer almış bulunması
karşısında Yüksek Seçim Kurulu’nun, gerek Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve gerekse Cumhurbaşkanlığının iradelerini yok sayarak hal-
koylamasını iptal etme yetkisi bulunmamaktadır.

Yüksek Seçim Kurulumuz Anayasa ve yasaların kendisine verdiği
yetki çerçevesinde 31.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
740 sayılı karar ile halkoylaması takvimini kabul etmiş, oy verme gü-
nü olarak da 21 Ekim 2007 Pazar günü belirlenmiş ve kamu oyuna du-
yurmuştur. Bu takvime göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi
11.09.2007 günü başlamış bulunmaktadır.

17 Ekim 2007 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 5697 sayılı Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de,
5678 sayılı Kanunun çerçeve 6. maddesi ve geçici 18. ile 19. maddele-
ri metinden çıkarılmıştır. Kanunun genel gerekçesinde ise bu değişiklik
11. Cumhurbaşkanı 28 Ağustos 2007 tarihinde seçilmiş bulunduğun-
dan, geçici 18. ve 19. maddelerinin konusuz kaldığı, kabulü halinde da-
hi uygulama yeteneklerinin bulunmaması nedeniyle değişiklik metnin-
den çıkarılmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu durumda, halkoylamasına sunulan metinde değişiklik yapılmış
olmasının halkoylamasının ertelenmesini gerektirip gerektirmeyeceği
değerlendirilmelidir.

Yukarıda açıklandığı üzere, 5678 sayılı Yasa tümüyle halkoylaması-
na sunulmuş olup, madde madde oylamanın söz konusu olmadığı, oy
verenlerin de Kanunun tümüne evet ya da hayır oyu kullanacakları ve
28 Ağustos 2007 tarihinde yürürlükteki mevzuata göre Cumhurbaşka-
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nının seçilmiş olduğu, daha sonra gümrüklerde oy kullanan vatandaş-
larımızın da bu durumu bilerek oylarını kullanmış olmaları nedeniyle,
iradelerinin fesada uğradığından söz edilemez. 

Öte yandan, halkoylamasının ertelenmesi halinde bugüne kadar kul-
lanılmış bulunan oyların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak bir ka-
rarın seçim hukuku ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

Bu nedenle, daha önce ilan edilen takvimi işlemekte bulunan hal-
koylaması sürecini ertelenerek, yeniden bir halkoylaması takvimi belir-
lenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Takvimi yürütülmekte olan halkoylamasının ertelenmesini gerekti-

rir bir neden bulunmadığına ve Yüksek Seçim Kurulunun 30.07.2007
gün ve 740 sayı ile kararlaştırıldığı gibi halkoylaması işlemlerinin yü-
rütülmesine,

17.10.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY
Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında, vatandaşların kanun-

da gösterilen koşullara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız ola-
rak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette ulunma ve halkoylama-
sına katılma hakkına sahip olacağı belirtilmiştir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, seçimler ve halkoylaması serbest,
eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre,
yargı yönetim ve denetimi altında yapılması öngörülmekte, yurtdışında
bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla ka-
nunla uygulanabilir tedbirlerin alınabileceği vurgulanmaktadır. Üçüncü
fıkrasında ise, her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma
hakkının olduğu belirtilmektedir.

Anayasanın 79. maddesinin ikinci fıkrasında, seçimlerin başlama-
sından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi, dürüstlüğü ile il-
gili bütün işlemleri yapma ve yaptırma gibi… görevlerin Yüksek Se-
çim Kuruluna ait olduğu hükmü yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkındaki 5678 sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisince 31.05.2007 tarihinde kabul edilmiş ve 16.06.2007 tarihli Resmi
Gazetede halkoyuna sunulmak üzere yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanlı-
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ğınca, 5678 sayılı Kanun Anayasanın 104. maddesinin (a) bendi gere-
ğince halkoyuna sunulması için Kurulumuza gönderilmesi üzerine, alı-
nan 740 sayılı karar 31.07.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
kamuoyuna duyurulmuştur.  Seçim takvimine göre, gümrük kapıların-
da oy verme işlemleri 11.09.2007 günü başlatılmış ve devam etmekte
iken, halkoyuna sunulan 5678 sayılı Kanunun 6. maddesiyle düzenle-
nen geçici 18. ve 19. maddeler 5697 sayılı Kanunla metinden çıkartıl-
mış ve bu Kanun 17.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir.

Seçim takviminin uygulandığı süreçte, gümrüklerde oy verme işle-
mi 11.09.2007 günü başladığından, gümrüklerde kurulan sandıklarda
oy veren seçmenler, 5697 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan
17.10.2007 gününe kadar 7 maddelik 5678 sayılı Kanuna göre oy ver-
melerine karşın, 17.10.2007 günü oy kullanacak seçmenler 6 maddelik
değişik Kanun metnine göre oy kullanmak durumunda bırakılmıştır.

Başka bir anlatımla, oy kullanma süreci başladıktan sonra oylama-
ya konu olan Anayasa değişiklik metni değiştirilmiş ve yeni metin
17.10.2007 gününden itibaren oylanmaya başlanılmıştır.

Bu durum, Anayasanın 67. maddesi ile demokratik yaşamımızın te-
mel koşulu olan seçim iradesinin sağlıklı olarak gerçekleşmesi ilkele-
rine uygun olmadığı gibi seçmenin iradesinin de yanıltılması sonucunu
doğurmuştur.

Bu nedenle, Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına ilişkin
seçim sürecinin durdurularak, 3376 sayılı Kanunun 2. maddesi gere-
ğince yeni bir seçim sürecinin başlatılmasının ve oy verme gününün
yeniden belirlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle çoğunluk görüşü-
ne katılmıyoruz.

Gönderen: Av. Noyan Özkan
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AAvv.. MMeehhmmeett YYAAZZIICCII
Sicil No : 852
Do¤um Tarihi : 1930
Ölüm Tarihi : 18.12.2007

YYiittiirrddiikklleerriimmiizz

ÖÖllüümmüünnee ddee¤¤iinn mmeesslleekklleerriinnii oonnuurrlluu vvee ssaayygg››nn bbiiççiimmddee ssüürrddüürreenn
ddee¤¤eerrllii mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa TTaannrr››''ddaann rraahhmmeett,, üüzzüünnttüüllüü aaiilleelleerriinnee
vvee mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa bbaaflflssaa¤¤ll››¤¤›› ddiilliiyyoorruuzz..
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