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	 1.	 Dergimizin	 “hakemli”	 olması,	 sadece	 hakem	 denetiminden	
geçmiş	yazılara	yer	verileceği	sonucunu	getirmemektedir.	Dergimizde	
“hakemli”	ve	“hakemsiz”	yazılar	birlikte	yer	alabilecektir.
 
	 2.	Dergimize	 gönderilecek	 yazıların	 başka	 bir	 yerde	 yayımlan-
mamış	ya	da	yayımlanmak	üzere	gönderilmemiş	olması	gerekmekte-
dir.	
	 3.	Yazıların	 uzunluğu	 dergi	 formatında	 ve	 otuz	 sayfayı	 geçme-
melidir.	Dergimize	gönderilecek	yazıların	12	punto	(dipnot,	kaynakça,	
özet	10	punto)	yazılarak,	A4	boyutunda	iki	adet	bilgisayar	çıktısı	ile	ve	
CD	veya	diskete	kaydedilmiş	olarak	gönderilmesi	gerekmektedir.

	 4.	Gönderilen	yazıların	yayımlanmasına	karar	verildiği	takdirde,	
yazının	 basılı	 ve	 elektronik	 yayım	 haklarına	 İzmir	 Barosu	 sahip	
olacaktır.
 
	 5.	Yazarlar,	ünvanlarını,	görev	yaptıkları	kurumlarını,	haberleşme	
adresleri	ile	telefon	numaralarını	ve	varsa	e-posta	adreslerini	belirtme-
lidirler.
 
	 6.	Dergiye	gönderilecek	 /	 verilecek	yazılar,	 yayın	 ilkeleri	 bakı-
mından	 Yayın	 Kurulu’nda	 ön	 incelemesi	 yapıldıktan	 sonra,	 yazarı	
tarafından	 istenildiği	 takdirde,	 hakeme	 /	 hakemlere	 gönderilecek;	
hakemlerden	gelecek	raporlar	doğrultusunda	yazının	“hakemli	makale-
ler”	bölümünde	basılmasına	karar	verilecektir.
 
	 7.	Hakem	 incelemesi	 istenilen	 yazılar,	 en	 az	 iki	 hakem	 incele-
mesinden	geçirilecek	ve	iki	olumlu	rapor	üzerine	yayımlanacaktır.	Bir	
olumlu	bir	olumsuz	rapor	halinde	üçüncü	bir	hakeme	başvurulacaktır.	
Üçüncü	 hakemin	 görüşü	 doğrultusunda	 iki	 olumlu	 görüş	 ortaya	
çıktığında	yazı	yayımlanacaktır.	Hakemler	yazıları	“biçimsel ve içerik 
olarak bilimsel ölçütlere uygunluk”	 yönünden	 denetle	 yeceklerdir.	
Hakem	 raporları	 yayım	 arşivinde	 saklanacaktır.	 Yazılar	 hakemlere	

İzmir Barosu Dergisi’ne Yazı
Gönderecekler İçin Bilgi Notu
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gönderildiğinde	 yazarın	 adı	 soyadı	 bildirilmeyecektir.	 Aynı	 şekilde	
yazar	 da	 kimlerin	 hakem	 denetimi	 yaptığını	 bilmeyecektir.	 Hakemle	
yazarın	bir	konudaki	görüşünün	 farklı	olması,	yazının	hakem	deneti-
minde	olumlu	sonuç	alınmasına	asla	engel	değildir.	Hakemler	yazılara	
ilişkin	 üç	 sonuç	 bildirebileceklerdir.	 “yayımlanması uygundur”, 
“yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”, “yayımlanması 
uygun değildir”.	Yazının	 hakem	 tarafından	 yetersiz	 bulunması	 hal-
inde,	hakem	raporlarında	“yazar	nüshası”,	yani	hakem	kimlik	bilgileri-
nin	olmadığı	nüsha	yazara	verilecektir.	Yazar,	raporda	saptanan	eksik-
likleri	giderdikten	sonra,	yazı	yeniden	aynı	hakeme	verilecektir.	Bunun	
sonucuna	göre	yazıyla	ilgili	gerekli	işlem	yapılacaktır.

	 8.	 Hakemli	 inceleme	 istenmeyen	 yazılar,	Yayın	 Kurulu	 incele-
mesi	ile	yayımlanacaktır.	Yayın	Kurulu’nda	her	yazı	en	az	iki	üye	in-
celemesinden	geçirilecek,	raportörler	görüşlerini	Kurul’a	sunacak	ve
Yayın	Kurulu’nca	yazının	yayımlanıp	yayımlanmayacağına	karar	ve-
rilecektir.	Gerektiğinde	yazı	okunarak	bütün	üyelerce	oylanmak	sureti-
yle	yayımlanıp	yayımlanmamasına	karar	verilecektir.	Yazardan	Yayın	
Kurulu’nca	 eksik	 görülen	 konuların	 düzeltilmesi	 istenebilecektir.	
Yazım	yanlışları	Yayın	Kurulu	tarafından	düzeltilecek,	diğer	eksiklikler	
bakımından	 yazarlarla	 bağlantı	 kurularak	 düzeltilmesi	 yazarından	 is-
tenecektir.

	 9.	Yayımlamayan	yazılar,	yazara	geri	gönderilmeyecektir.	Ancak	
yazıların	yayımlanıp	yayımlanmayacağı	ilgilisine	en	kısa	sürede	bildi-
rilecektir.

	 10.	 Yazardan	 düzeltme	 isteğinde,	 düzeltmenin	 en	 geç	 15	 gün	
içinde	yapılarak	Yayın	Kurulu’na	ulaştırılması	gereklidir.

	 11.	 Dergi’ye	 gönderilen	 yazıların	 yazım	 bakımından	 son	 de-
neti-minin	 yapılmış	 olduğu,	 yazarın	 disketteki	 biçimiyle	 yazısının	
yayımlanmasına	“olur”	verdiği	kabul	edilecektir.	Yazının	baskı	düzelt-
meleri	Yayın	Kurulu	tarafından	yapılacak,	yazarına	bu	düzeltmeler	için	
yazı	gönderilmeyecektir.

	 12.	İzmir	Barosu	Dergisi’nin	yazı	dili	Türkçe’dir.

	 13.	İzmir	Barosu	Dergisi’nde;	bilimsel	yazı	ve	makalelerin	yanı	
sıra	Yargıtay,	Danıştay,	Anayasa	Mahkemesi,	AİHM	kararları	 ve	 ke-
sinleşmiş	 mahkeme	 kararları,	 karar	 incelemeleri	 ve	 hukuk	 tartışma-
larına	vb.	yazılara	Yayın	Kurulu’nun	kararı	ile	yer	verilecektir.



 

■ Murat Fatih ÜLKÜ(*)

	 Biraz	 gecikmeyle	 de	 olsa,	 2009	 yılının	 ilk	 dergisini	
meslektaşlarımıza	sunmaktan	mutluyuz.

	 Ekim	 2008’de	 yapılan	 genel	 kuruldan	 sonra	 yaşanan	
hareketli	 dönem,	Başkanımız	Av.	Nevzat	 Erdemir’i	 çok	 ani	 ve	
acı	 biçimde	 yitirmemiz,	 Nisan	 2009’da	 yapılan	 Başkan	 seçimi	
gündemli	olağanüstü	genel	kurul	gibi	konular,	derginin	(ve	Baro-
muzun	diğer	yayınlarının)	sizlere	ulaşmasında	gecikmeye	neden	
oldu.	Bu	gecikme	nedeniyle,	tüm	meslektaşlarımızdan	özür	dili-
yoruz.						

	 Yayıncılık;	 heyecanı,	 dinamizmi,	 motivasyonu,	 istikrarlı	
biçimde	 sürdürmeyi,	 hiçbir	 zaman	 elden	 bırakmamayı	 gerek-
tiren	bir	uğraş.	Yayın	kurulu	olarak;	meslektaşlarımıza,	yol	gös-
terici	olabileceğini	düşündüğümüz	bilimsel	çalışmalarla	birlikte;	
yaşayan,	 her	 dakika	 değişen	 ve	 gelişen	 hukuku	 yansıtan	 yargı	
kararlarını	 da	 (ulaşabildiğimiz	 ve	 bizlerle	 paylaşıldığı	 oranda)	
sunmaya	çalışıyoruz.
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	 Bu	 çalışma	 sırasında,	 en	 büyük	 isteklerimizden	 biri,	Baro	
yayınlarının	 hazırlık	 sürecini	 birçok	 meslektaşımızla	 birlikte	
yaşamak.	Sözün	kısası,	yayın	kuruluna	yeni	meslektaşlarımızın	
katılımlarını	bekliyoruz.

	 Baro	yayınları	hakkında	düşünceleri	olan,	“yeni	şeyler	söylen-
mesi”	 gerektiğine	 inanan	 meslektaşlarımızın	 çalışmalarımıza	
katılması,	yayınlarımızı	daha	da	zenginleştirecektir.	

	 Baro	Başkanı	seçimini	içeren	18-19	Nisan	2009	tarihlerinde	
yapılan	 olağanüstü	 genel	 kurulda,	 Av.	 Özdemir	 Sökmen	 Baro	
Başkanlığı’na	seçildi.	Yeni	başkanımıza;	büyük	bir	sorumlulukla	
ve	heyecanla	başladığı	görevinde	başarılar	diliyoruz.		

	 Ülkemizde,	 gündem	 son	 derece	 hızla	 değişiyor,	 mesleğin	
yoğun	koşuşturması	içinde	çoğu	zaman	ilgi	duymaya	başladığınız,	
araştırmak	istediğiniz	konu,	birden	gündemden	düşüyor.	Yapılış	
biçimi,	sonuçları	gibi	pek	çok	özelliğinin	aylarca	tartışılabileceği	
yerel	seçimler	bile,	fazla	gündemde	kalamıyor.	

	 Sadece	gündemi	takip	etmek	bile,	ciddi	zaman	ve	emek	isti-
yor.	

	 Şok	(!)	dalgalarla	devam	eden,	uzun	süre	de	devam	edeceğe	
benzeyen	İstanbul’daki	soruşturma,	ceza	usul	hukukundaki	usul/
biçim	 kurallarının	 ne	 kadar	 önemli	 olduğunu,	 insan	 haklarının	
esasını	 nasıl	 etkilediğini	 somut	 örnekleriyle	 gösteriyor	 bizlere.	
Bir	yandan	soruşturma	aşamasının,	bir	yandan	da	kamu	davasının	
(kovuşturma	aşamasının)	devam	ettiği	bu	dosyada;	yeni	(!)	yep-
yeni	(!),	yaratıcı	(!)	bir	ceza	hukuku	olgusu	ile	karşı	karşıyayız.	
Sanırız,	bu	dosya	ileride	hukuk	kitaplarında	okutulacak	ve	örnek	
olarak	verilecek.	

	 “Silahların	eşitliği”		ilkesi	gereğince,	iddia	ve	savunmanın	
eşit	 koşullarda	 yarıştığı	 yargılama	 aşamasındaki	 kişilerle	 ilgili,	
bir	yandan	tam	gaz	soruşturma	işlemlerinin	devam	etmesi;	daha	

Murat Fatih ÜLKÜ
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soruşturma	aşamasındaki	kişiler	hakkında,	yargılama	aşamasında	
yokluklarında	gelişmeler	olması;	ne	kadar	hukuka	uygun	derseniz;	
“kafayı	 biçimsel	 konulara	 takmayın,	 öze	 bakın”	 diyen	 büyük	
yorumcu,	 filozof	 (!)	 ve	 düşünürlerimiz	 (!)	 içimizi	 rahatlatıyor	
doğrusu.	(!)

	 İstanbul’daki	 soruşturma,	 hukuksal	 yanlışlıkları	 yanında;	
ülkemizin	 politik	 ve	 sosyal	 geleceği	 açısından	 da	 endişe	 verici	
boyutlara	gelmiş	durumda.	 İzmir	Barosu	olarak,	bu	 soruşturma	
ile	 ilgili	 gördüğümüz	 sakıncaları	 ve	 eleştirilerimizi,	 her	 fırsatta	
kamuoyuna	açıklıyoruz.

	 Avukatlık,	hukuksal	sorunlarda	olduğu	gibi,	ülke	sorunları	
karşısında	da	duyarlı	olması	gereken	bir	meslek.	Meslek	örgütü	
olan	 Barolar’ın	 da,	 her	 iki	 alanda,	 etkin	 ve	 aktif	 biçimde	 rol	
oynamaları	gerekiyor.						

	 Barolar’ın	 savunmak	 ve	 korumakla	 yükümlü	 olduğu,	 hu-
kukun	üstünlüğü,		yargı	bağımsızlığı	ve	insan	hakları	ancak	tam	
bağımsız	Türkiye	Cumhuriyeti’nde	gerçekleşebilir.	Tam	bağımsız	
Türkiye	Cumhuriyeti	de,	ancak	ulu	önder	Atatürk’ün	ilke	ve	dev-
rimlerine	sahip	çıkarak	sağlanabilir.	

	 Ülkemiz	 pek	 çok	 yönden,	 yoğun	 biçimde	 uluslar	 arası	
emperyalist	 saldırılarla	 karşı	 karşıya.	 Belki	 de,	 ulusal	 kurtuluş	
savaşından	 sonra	en	 tehlikeli	günleri	yaşıyoruz.	Ancak,	her	 za-
man	 en	 büyük	 tehlikelerin	 üstünden	 gelmiş	 olan	 büyük	 Türk	
Ulusu,	bu	dönemi	de	atlatacaktır.	Bulunduğu	yere	sığmadığı	za-
man,	ateşle	dağları	eritip	çıkmasını	bilen	Türk	Ulusu’nun;	5.000	
yıllık	geçmişi,	kültürü,	sağduyusu	er	veya	geç	galip	gelecektir.	

	 Ulu	 önder	 Atatürk’ün	 de	 söylediği	 gibi;	 “Bu	 memleket	
tarihte	Türk’tü,	halen	de	Türk’tür	ve	sonsuza	kadar	da	Türk	olarak	
yaşayacaktır.”
 
Bu	dergide	yer	verdiğimiz;

Murat Fatih ÜLKÜ
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	 Av.	Mehrigül	Keleş’in;	“Kadının	İnsan	Hakları	ve	 	Pozitif	
Ayrımcılık”	makalesinin;

	 Av.	Muhittin	Üstündağ’ın;	“Sosyal	Güvenlik	ve	Genel	Sağlık	
Sigortasında	Yeni	Uygulamalar”	makalesinin;

	 Av.	 Mutlu	 Çakır’ın;	 “Sağlıkta	 Dönüşüm	 Politikaları”	
makalesinin;

	 Av.	Dr.	Vural	Seven’in;	“5838	Sayılı	Kanun’un	Çek	Huku-
kuna	Etkilerinin	Değrlendirilmesi”	makalesinin;

	 Av.	Talih	Uyar’ın;	“İhtiyati	Hacizlerin	Daha	Sonraki	İhtiyati	
ve	Kesin	Hacizlere	İştiraki”	makalesinin	

	 Av.	 Oğuz	Yılmaz’ın;	 “CMR	 Hükümleri	 Uyarınca	 Taşıma	
Engelleri	ve	Sonuçları”	hakemli	makalesinin;

	 Yrd.	Doç.	Dr.	Ayşegül	Kökkılınç	Eraltuğ’un;	“İşletmelerde	
Alt	İşverenlik	Uygulamasıyla	İlgili	Mevcut	ve	Muhtemel	Hukuk-
sal	Sonuçlar”	hakemli	makalesinin;

	 Yrd.	Doç.	Dr.	Serdar	Narin’in;	“1982	Anayasası	Düze-ninde	
Anayasa	Mahkemesi	Yargıçlarında	Aranan		Nitelikler	ve	Yargıçları	
Belirleme	Kuralları”	hakemli	makalesinin	meslektaşlarımızın	il-
gisini	çekeceğini	düşünüyoruz.		

	 Bu	dergimizde	de,	sizlere	yararlı	olacağınız	düşündüğümüz	
yargı	 kararlarına	 yer	 verdik.	 Meslektaşlarımızın	 karşılaştıkları	
yargı	kararlarını	bizlerle	paylaşmalarını	bekliyoruz.	

	 Yayın	kurulu,	dergiye	emeği	geçen	meslektaşlarımız	ve	Baro	
çalışanları	olarak;	umutların	gerçekleştiği	günler	diliyoruz.	

Murat Fatih ÜLKÜ



Kadının İnsan Hakları ve 
Pozitif Ayrımcılık

■  Mehrigül KELEŞ(*) (**)

 1/ Eşitlik Mücadelesine Kısa Bakış
 

 Neden “Kadın Hakları” veya “İnsan Hakları” değil de 
“Kadının İnsan Hakları”? Kadın hakları yerine kadının insan 
hakları teriminin kullanılması bilinçli bir seçimdir.Zira,kadınların 
talep ettiği haklar, insan hakları bütününden ayrı düşünülemez.
Kadın hakları, sadece kadınları ilgilendiren ve kadınların mücade-
lesini gerektiren marjinal haklarmış gibi bir algı yaratmaktadır. 
Oysa kadınların talep ettiği haklar,kadın-erkek her insanın 
doğuştan sahip olduğu insan haklarıdır ve bu mücadele, kadın ve 
erkek herkesi ilgilendirmektedir.

 Kadınların 1789 Fransız Devrimiyle başlayan erkeklerle eşit 
haklar mücadelesi,
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(*) Av.İzmir Barosu Üyesi

(**) Bu tebliğ 17 Aralık 2008 tarihinde Yaşar Üniversitesi ile İzmir Valiliği’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Hukuk Devleti Bağlamında İnsan Hakları” Konulu Panel’de sunulmuştur. 
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gerçek kimliğini 20.yüzyılda bulmuştur.II.Dünya Savaşı’ndan 
sonra ekonomik,sosyal ve siyasal alanlarda “her türlü eşitsizliğe 
karşı olma”,”uluslar arası barışı savunma”,”topyekun 
kalkınma” gibi evrensel değerler önem kazanmıştır.Birleşmiş 
Milletlerin kuruluşunu takiben BM’nin Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’ine bağlı olarak ve kadın hakları alanında acil çözüm 
bekleyen sorunlar konusunda tavsiye kararları çıkarmak amacıyla 
kurulan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın-erkek eşitliğini 
sağlamak bakımından çalışmalar yürütmüş ve İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi’nin cinsiyet ayrımı yapılmadan çıkarılmasında 
etkili olmuştur.1948 yılında ülkelerin onayına sunulan İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “insan haklarından herkesin 
eşitlik temelinde yararlanması” ve “cinsiyet ayrımcılığı yasağı” 
kadının insan haklarına yönelik çalışmalarında bir hareket noktası 
olmuştur.

 1970’li yılların başında, yapılan tüm çalışmalara rağmen 
kadınların insan haklarından eşit bir şekilde yararlanamadıkları 
ve kadınlara karşı ayrımcılığın çeşitli ülkelerde değişik boyutlar-
da devam etmesi karşısında Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü 
Komisyonu bir dizi hareket ve eylem planı hazırlamıştır.1972 
yılında Birleşmiş Milletler’in 3010 sayılı kararıyla “1975 Yılı 
Uluslararası Kadın Yılı” olarak ilan edilmiş ve kadın sorununa 
tüm dünyanın dikkati çekilmiştir. 1975 yılında Mexico City’de to-
planan 1.Dünya Kadın Konferansı’nda “Kadının Eşitlik,Kalkınma 
ve Barışa Katkıları Meksika Deklarasyonu” ile “Uluslararası 
Kadın Yılının Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi İçin Dünya 
Eylem Planı” kabul edilmiştir.Ayrıca bu Konferansta,1985 
yılına kadar “Eşitlik,Kalkınma ve Barış İçin BM Kadınlar 
On Yılı” ilan edilerek bu on yıl içinde yapılacak gelişmelerin 
izlenip değerlendirileceği İkinci Dünya Kadın Konferansının 
toplanmasına karar verilmiş ve bir Kadın Hakları Bildirgesi’nin 
hazırlanması için Birleşmiş Milletler’e acil çağrı yapılmıştır.
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 Bu çağrı üzerine,Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 
kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla ve hareket nokta
sı,ekonomik,toplumsal,sosyal, yasal her türlü ayrımcılığın 
kaldırılması olan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi(CEDAW)” hazırlanmıştır. Sözkonusu 
sözleşme,kadının statüsünün yükseltilmesine ve cinslerarası 
eşitliğin sağlanmasına yönelik imzacı devletlere yükümlülükler 
getiren özenle ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış uluslar arası bir 
belgedir ve kadınlarca “Kadın Erkek Eşitliği Anayasası”olarak 
da  adlandırılmaktadır.

 CEDAW,18 Aralık 1979 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye 
Devletlerin imzasına açılmış ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.CEDAW’ı bugüne kadar 184 ülke onaylamıştır.
Sözleşme’ye 1980 tarihinde imza koyan ilk imzacılardan ABD ve 
Afganistan ise sözleşmeyi henüz onaylamamışlardır.

 Türkiye CEDAW’ı 24 Temmuz 1985 tarihli Bakanlar Ku-
rulu kararıyla bazı çekincelerle birlikte onaylamış,sözkonusu 
onay 14 Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmış ve katılım belgesinin Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’ne tevdiinden sonra sözleşme ülkemiz açısından 19 
Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Türkiye, daha sonra 
sözleşmeye uygun hale getirdiği yasalarla ilgili bütün çekince-
leri 2000 yılında kaldırmıştır.   

 2/ CEDAW : Eşitlik Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası

 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenme-
si Sözleşmesi, Kadının İnsan hakları alanında bir dönüm 
noktasıdır.Bu sözleşmenin en önemli özelliği,kadın ile 
erkek arasında, yaşamın her alanında yer alan ayrımcılığın 
kaldırılması amacından hareketle, eşitliğe aykırı tüm 
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yasaların kaldırılması,  cinslerin birbirine üstünlüğü veya 
ikincilliği temelli gelenek ve göreneklerin tasfiye edilmesi, 
eşitsizlik içeren uygulamalardan vazgeçilmesi yönünde, taraf 
Devletlere yükümlülükler getirmesi,taraf devletlerin her türlü 
cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyeceklerini taahhüt etmeleri 
ve devletlerin tam eşitliği sağlamak için alacağı geçici ve özel 
önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak düşünülemeyeceğini 
vurgulamasıdır.

 Bu sözleşme,eşitsizliği gidermek için alınacak önlem-
lerden olumlu ayrımcılık (pozitif ayrımcılık) içeren uygula-
malar ve kota istemlerinin de yasal dayanağını oluşturması 
bakımından oldukça önemli bir uluslar arası sözleşmedir.

 Sözleşmede “Kadınlara Karşı Ayrım” tanımına ayrıntılı 
bir şekilde yer verildikten sonra,3.maddesinde ,  bu ayrımcılığın 
kaldırılması için özellikle siyasal,sosyal, ekonomik ve kültürel 
olmak üzere bütün alanlarda kadının tam gelişmesini ve ilerlem-
esini sağlamak,insan hakları ve temel özgürlüklerden erkeklerle 
eşit olarak yararlanmalarını ve bu hakları fırsat eşitliği çerçeves-
inde kullanmalarını güvence altına almak amacıyla taraf dev-
letlerce yasal düzenleme dahil,bütün uygun önlemlerin alınması 
önerilmektedir.

 Sözleşmenin 4.maddesinde, kadın erkek eşitliğinin fiilen 
olgusal olarak gerçekleştirilmesi ve yerleşmesini hızlandırmak 
amacıyla uygulamada taraf devletlerce alınacak “geçici ve 
özel önlemlerin” bu sözleşmede belirtilen cinsten bir ayrım 
olarak düşünülemeyeceği kabul edilmiştir. Yasal eşitliğin 
yeterli olamayacağı,bu nedenle de fırsat eşitliği ve fırsat 
önceliği politikalarının önemine vurgu yapılmıştır. Bunun 
yolu ise kadınlar aleyhine olan olumsuz ayrımcılığı ortadan 
kaldırıncaya kadar olumlu ayrımcı politikaları uygulamaktır.
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Olumlu ayrımcılık, kadının insan hakları bakımından 
özellikle  belirgin bir biçimde geri bırakıldığı alanlarda, 
örneğin siyasal temsilde, o alana girebilmek için bir eşik 
oluşturmak, destek sunmak ve örneğin kota koymaktır.
Bu önlemlere,amaç gerçekleşince(eşitlik sağlanınca) son 
verileceği de öngörülmüştür.

 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’nde,taraf devletlerin bu yükümlülüklerini yerine get-
irip getirmediklerini denetleyecek ve bir ülkede ayrımcılıktan zarar 
gören yurttaşların haklarını arayacakları bir denetim mekanizması 
öngörülmemiştir.Yalnızca taraf devletlere dört yılda bir olmak 
üzere ülkelerindeki yasal,adli,idari ve diğer aldıkları önlemler ve 
uygulamalara ilişkin hazırlayacakları Ülke Raporunu Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi’ne 
sunmaları öngörülmüştür(m.18).

 Sözleşmenin uygulanmasındaki denetim yetersizliğini 
gidermek üzere 1995 yılında düzenlenen IV.Dünya Kadın 
Konferansı’nda ayrımcılığa karşı Birleşmiş Milletler’e birey-
sel başvuru mekanizmasını kuracak bir Protokol hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. Dört yıl süren bir çalışma sonrasında, Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek 
İhtiyari Protokol hazırlanmıştır.Ek İhtiyari Protokol Kadının 
Statüsü Komisyonunda kabul edilerek Birleşmiş Milletler-
in onayına sunulmuş ve 6 Ekim 1999 tarihinde onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu İhtiyari Protokol’ü Türkiye 
2000 tarihinde imzalamış ve 2002 tarihinde onaylamıştır. Te-
mel ilkelerin belirtildiği başlangıç ve 21 maddeden oluşan bu pro-
tokol, CEDAW’ı onaylamış ülkelerin katılımına açıktır.

 Ek İhtiyari Protokol eşitliğe aykırı uygulamaların gider-
ilmesi için iki prosedür öngörmektedir. Birincisi, ayrımcılıktan 
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zarar gören kadınların haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle , 
bireysel ya da grup halinde kadınlara karşı ayrımcılığın Önlen-
mesi Komitesi’ne başvuruda bulunmasına olanak veren iletişim 
prosedürü(communication procedure),ikincisi ise,Komite’ye 
tehlikeli ya da sistematik kadın hakları ihlalleri hakkında 
yapılan başvurularla ilgili araştırma,soruşturma ve gerektiğinde 
ayrımcılığın kaldırılması konusunda taraf devlete öneride bulun-
ma yetkisi veren araştırma prosedürü’dür(inquiry procedure).
Her iki prosedürün de işletilebilmesi için devletin sözleşme’ye ve 
protokole taraf olması gerekmektedir.

 Kadının insan hakları alanında yasal düzenlemeler yapılmasına 
karşın dünyada kadınların insan haklarından eşit yararlanma so-
runu çözülebilmiş değildir.Dünya ölçeğinde  Kadınların ekono-
mik-sosyal haklar, siyasal temsil,şiddetsiz bir yaşam,kendi bedeni 
üzerinde denetim istekleri bugün hala güncelliğini korumaktadır. 
BM istatistiklerine göre bugün dünyada 130 milyon kadın ve kız 
çocuğu sünnet edilmiştir.Kadın sünneti,esas olarak Afrika kıtasının 
orta şeridindeki 30 ülkede uygulanmakla birlikte,Umman,Yemen, 
Birleşik Arap Emirlikleri,Endonezya,Malezya ve Kuzey Irak’ta 
da kimi bölgelerde görülmektedir.BM Çocuk Fonu,kadın cinsel 
organının tahribi olarak tanımladığı kadın sünnetini “en uzun 
süre,en ısrarlı ve sessizce uygulanan insan hakkı ihlali”olarak 
nitelendirmektedir.

 Öte yandan Kadınlar için eğitim olanaklarına erişme 
ve  toplumsal varoluş mücadelesi birçok geri kalmış toplumda 
21.yüzyılda dahi güncel olmaya devam etmektedir.

 Cumhuriyet devrimleriyle birlikte,birçok çağdaş ülkeden 
önce kadının insan hakları alanında kazanımlar elde etmiş bir 
ülke olarak bugünkü konuma baktığımızda, ne yazık ki ülkem-
izdeki tablo  da hiç iyi durumda değildir.
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 3/ Ülkemizde Kadının Konumu;Tablonun Vahameti;2008 
Küresel Cinsiyet Eşitliği Araştırmasında 130 Ülke Arasında 
123.Sıradayız. 

 Cumhuriyet devrimi ile geleneksel toplum yapısından mod-
ern topluma doğru gerçekleşen süreçte kadınlarımız toplum-
sal yaşama aktif katılmışlardır.Tevhid’i Tedrisat  Yasası ile eşit 
eğitim olanaklarına kavuşan kadınlarımız 1961 Anayasası’nın 
getirdiği planlı büyüme ortamı ve sosyal haklar, kadınların isti-
hdam ortamını geliştirmiştir.70’li yıllarda erkeklerle özdeşleşen 
üretim alanlarında da kadınlara yer açılmıştır.1980 Askeri 
darbesi,diğer tüm insan haklarında olduğu gibi, kadın hareketinde 
de bir kırılma noktasıdır.1985 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni  imzalamamıza rağmen,iç 
hukuk mevzuatındaki ayrımcı hükümlerin ayıklanması 2000’den 
sonraki yıllarda başlatılmıştır.(2002 yılında yürürlüğe giren yeni 
Medeni Kanun ve 2004’de kabul edilen yeni Ceza Kanunu’ndaki 
düzenlemeler gibi).Ancak gerek yasal düzenlemelerde, gerekse 
uygulamadaki ayrımcılık halen dahi devam etmektedir.

 Kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve bu 
yolda olumlu ayrımcılık niteliğinde kota ve benzeri tedbirl-
erin alınması, Anayasamızın 90.maddesi gereğince iç hukuk 
mevzuatından sayılan ve yasalardan üstün konumda bulunan 
kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi 
gereğince devletin bir taahhüdüdür ve bu taahhütten önce nü-
fusunun yarısını oluşturan kadınların hakkını kullanılabilir 
hale getirme görev ve sorumluluğudur.
 Ancak bu görev ve sorumluluğun ne kadarı yerine 
getirilebilmiştir,Buna ilişkin ülkemizdeki kadının konumuna 
kısaca ve istatistiki verilerle bakmak gerekmektedir.
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 Ülkemizdeki duruma baktığımızda, Dünya Ekono-
mik Forumu’nun Kasım 2008’de yayınladığı 2008 Küre-
sel Cinsiyet Eşitliği verileri,durumun vehametini yeterince 
açıklamaktadır. Hepimizi şok eden ve bu kadarı da olmaz dedi-
rten veriler şu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dünya Ekonomik 
Forumu’nun (WEF) 130 ülke arasında yaptığı Küresel Cinsi-
yet Eşitliği araştırmasında2  Türkiye  123.sırada yani sondan 
7.sırada yer almıştır. Bu sıralamada Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt, Nijerya, Tunus, İran ve Etiyopya’dan 
daha gerilere düşmüştür.Bu durum tam bir utanç tablosudur.
Merkezi Cenevre’de bulunan WEF’in kadınların erkeklerle 
sağlık, eğitim, ortalama yaşam süresi, ekonomik güç, ücret 
oranları, çalışma hayatı ve siyasete katılım gibi konular-
da ne kadar eşit olduğunu ortaya koyan Küresel Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi’nde ilk sıralar Kuzey Avrupa ülkelerinindir. 
Sıralamada 1.Norveç, 2.Finlandiya, 3.İsveç ve 4.İzlanda’nın 
olurken bu ülkelerdeki kadına çalışma hayatında ve doğum 
sırasında tanınan haklar, yüksek standartlı eğitim olanakları 
ve çocuk bakımında devlet yardımının liste başı oluşu dikkat 
çekmektedir.Listede Almanya 11,İngiltere 13,Fransa 15,ABD 
27,Çin 57,Yunanistan 75,Güney Kıbrıs Rum Kesimi 76.sırada 
yer alıyor.

 Endekste 1.sırada yer alan Norveç’de kadın erkek 
eşitliğinin oranı 1’e 0.82 iken bu oran Türkiye’de 1’e 0.58’dir.
Yani Türkiye’de kadınlar, erkeklerin sahip olduğu hakların 
yaklaşık yarısına sahiptirler.

 Demek ki alarm zilleri çoktan çalmış ve yetkililer bu 

2  Bkz. Dünya Ekonomik Forumu(WEF) 2008 Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi
(http://www.porttakal.com/haber-Turkiye-Etiyopya-nın gerisinde-172958 html.)
Erişim tarihi: 30.11.2008
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büyük soruna yeterince eğilmemiş, mahcup birkaç adımla 
yetinmişlerdir. Ne yazık ki durum budur ve kadın hareketinin 
bütün kazanımına,Cumhuriyetimizin bütün kazanımına karşı bu-
dur.

 Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerde kadın hakları 
alanında Dünya ikincisi gösteriliyorken nasıl bugün geri kalmış 
birçok ülkenin de arkasından sondan 7.sırada olduğumuzu devlet-
birey,kadın-erkek herkesin düşünmesi,sorgulaması ve çözüm 
üretmesi gerekmektedir.Yeniden Cumhuriyetin ilk on yılındaki 
ivmeyi ve başarıyı yakalamak ve kadının insan haklarını erkeğin 
insan hakları ile aynı düzeye getirmek gerekmektedir.

    Ülkemizdeki Kadının İnsan hakları alanında Cumhuri-
yet , bir dönüm noktasıdır.
 
 Bir Büyük toplumsal dönüşüm projesi olan Cumhuriyet re-
jiminin kurulması, Medeni Kanunun kabulü ve diğer devrimler ile 
birlikte, kadınlarımız, toplumsal yaşamda ve görünür varlıklar 
olarak algılanmaya başlamıştır.

 Osmanlı’da Şer’i hukukun etkisiyle peçe ve çarşaf giymeye 
zorlanan, yanında aile bireylerinden bir erkek olmadan sokağa 
dahi çıkamayan, “miras ve tanıklık alanında erkeğin yarısı 
kadar” değerde görülen, “çok eşliliğe mahkum edilen ve eşini 
diğer kadınlarla paylaşmak zorunda bırakılan”, “talak ku-
rumu” ile erkeğin “boş ol” demesiyle boşanmış duruma gelen 
kadınlarımız, Cumhuriyetle birlikte erkeklerle eşit statüde birer 
yurttaş olma, çağdaş evrensel haklardan yararlanma olanağını 
elde etmişlerdir.

 Toplumsal yaşam alanını, çağdaş ve evrensel standartları 
esas alarak yeniden yapılandıran Cumhuriyet devrimleri ile 
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kadınlarımız, eğitime, çalışmaya ve hatta siyasete yönlendiri-
lerek ülkenin yeniden yapılandırılmasında kadına özel bir önem 
verilmiştir.Bu dönemle birlikte, kadınlar için ilk kez devletin 
resmi politikası olarak kabul gören ve önemsenen bir toplum-
sal varoluş süreci başlamış, bu ilk dönemde kadınlarımız büyük 
ölçüde bu toplumsal değişime ayak uydurmuşlardır.

 1924’de Tevhid-i Tedrisat Kanunu(Öğretim Birliği) 
ile kız ve erkekler birlikte eşit haklarla eğitim görmeye 
başlamış,1925 yılında çıkartılan Kıyafet yasasıyla(Bazı Kisvele-
rin Giyilemeyeceğine Dair Kanun), Türk kadınının peçe ve çarşaf 
giyme, yani örtünme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 Kadınlarımız ilk kez, Cumhuriyetin ilanı ve Medeni Ka-
nunun kabulünden sonra 1927 yılında gerçekleştirilen ilk nüfus 
sayımında sayılmışlardır.

 Yine 1928 yılında Laikliğin Cumhuriyetin bir ilkesi olarak 
kabulü, devletin yönetim biçimi ve hukuksal yapısında olduğu 
kadar, bireylerin yaşam tarzında ve bu arada kadınlarımızın 
toplum içindeki konumunda da büyük bir devrime yol açmıştır.
Artık kadınların gidebilecekleri alanlar,çarşaf ve peçe takma 
zorunluluğu konusunda fetva veren zihniyet, hukuksal ve toplum-
sal yapıdan tasfiye edilmiştir.

 1930’da kadın ve çocukların korunması ile ilgili ilk düzen-
leme, Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapılmıştır.

 Cumhuriyetle başlayan kadının insan hakları alanındaki 
devrim niteliğindeki dönüşümler, verilen hukuksal ve sosyal 
haklarla da sınırlı kalmamış, siyasal haklarla sürdürülmüştür.
Nitekim kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakları sonrasında, 
Türk kadınının katıldığı ilk seçim olan 1935 seçimlerinde 
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kadınlarımız 18 milletvekili ile % 4,6 oranında TBBM’de 
temsil edilmişlerdir.Ancak bu orana en son milletvekili seçim-
lerine gelinceye kadar yaklaşılamamıştır.Son seçimlerde bi-
raz sıçrama yaparak 550 milletvekilinin 50’sinin kadınlardan 
oluştuğu %9,l civarında kadın temsili gerçekleşmiştir. 
Bugün itibariyle ,İstatistiki hata payı sınırlarında temsil edilen 
kadınlarımız, Cumhuriyet tarihimiz boyunca 8994 erkek 
milletvekiline karşılık Meclis’e ancak 205 kadın milletvekili 
gönderebilmişlerdir. Bugün 81 ilimizin 80’inde Erkek Belediye 
Başkanı, sadece l’inde kadın belediye başkanı vardır.Diğer 
belediyeliklerde 3.225 Belediye Başkanından sadece 18’i 
kadındır.

 Birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan 
kadınlarımızın bugünün  Türkiyesi’nde siyasal temsildeki yeri 
budur.

 Bugünün Türkiyesi’nde hayatın diğer alanlarında 
kadınlarımızın yeri nedir? Diye sorduğumuzda karşımıza çıkan 
tablo şöyledir3

 -Kadınlarımız toplam nüfusumuzun yarısını 
oluşturmaktadır(%49,8).

 -Kadın nüfusun % 20’si okuma yazma bilmemektedir.

 -Okuma yazma bilen kadınlarımızın %43’ü ilkokul mezu-
nudur.

3 İstatistiklerde şu internet sitelerinden yararlanılmıştır:http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler.
htm(erişim tarihi: 15.12.2008);
http:// www.die.gov.tr/tkba/kadin-hakları.htm.(Erişim tarihi:15.12.2008); Ege Üniversitesi Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ın 2007 yılı Kadın Raporu verilerinden de 
yararlanılmıştır.
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 -Ortaöğretimdeki kadınlarımızın okullaşma oranı % 6, 
Üniversite mezunu kadınlarımızın oranı ise %2,ye gerilemekte-
dir.

 -6-15 yaş grubunda bulunan kız çocuklarının üçte ikisi 
okula devam ederken, 16-20 yaşlarındaki kız çocuklarından 
dörtte biri okula devam etmektedir.İlköğretimdeki her 5 kız 
çocuğundan biri eğitimini yarıda bırakmaktadır.

 -Okuldan ayrılma ya da devam etmeme nedenlerine 
bakıldığında, kız çocuklarının % 36’sının ailelerinin izin ver-
memesini devam etmeme gerekçesi olarak gösterdikleri görül-
mektedir.Bunun arkasından okul masraflarını erkek çocuklar 
lehine kullanma oranı %17,2,kızların okumasına karşı olma 
%14,ev işlerine yardım %3,ev halkının ekonomisine yardım 
%7,5,ücretli bir işte çalışma zorunluluğu %2 gelmektedir.

 -Türkiye’de kız çocuklarının eğitime devam etme 
yaş ortalaması 11.8’dir.Bu oran İsveç’te 21.8,Polonya’da 
17,5,İrlanda’da 17,5,Almanya’da 17,3,Yunanistan’da 17,3’dür.

 -Ülkemizde her üç kadından biri şiddet görmektedir.

 -Anne-Çocuk ölümlerinde 189 ülke arasında 108.sıradayız.
Türkiye’de anne ölümleri yüzbinde 130’dur.Bu oran batı dev-
letlerinin 10 katıdır.

 -Ülkemizde 1 milyon çocuk-gelin vardır.

 -Yine ailenin sahip olduğu gayrımenkullerin % 73,1’i 
erkek üzerine kayıtlı, yalnızca 
%8,7’si kadınlar üzerine kayıtlıdır.
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 -Kadınların üzerine kayıtlı toprak oranı %7,4’dür.
Erkeklerde bu oran ise %75,8’i bulmaktadır.Ayrıca 10 dönü-
mün üzerinde kadın toprağı bulunmamaktadır.

 -Kadınlarımızın % 68,8’i’si ücretsiz aile işçisi(ev hanımı) 
durumunda olup, bu oran kırsalda %84 ‘e çıkmaktadır.

 -Kadın nüfusunun istihdamı açısından 54 ülke arasında 
53.sıradayız.Türkiye’de kadınların istihdam oranı %26,17’dir.
Bu oran İsveç’te %48.83,Portekiz’de %46.59,Almanya’da 
%44,81,İtalya’da %40.23’dür.

 -Çalışan kadınlarımızın % 57’si tarım sektöründe, % 
14’ü sanayi sektöründe, % 28’i hizmet sektöründe çalışmakta, 
kırsalda tarımda çalışan kadın oranımız % 89’u bulmaktadır.

 -İşveren olarak karar mekanizmalarında yer alan kadın 
sayımız binde 9’dur.Yani çalışan her 1000 kadından birisi 
işveren konumundadır.

 -SSK, Bağkur, Emekli Sandığı v.b sosyal güven-
lik kuruluşlarına tabi kadın oranımız % 14,5’dur.Yani 
kadınlarımızın % 85’i sosyal güvenlik kapsamında değildir.

 -Bazı mesleklerdeki kadın oranına baktığımızda; % 50,8 
ile eczacılık başta gelmekte, bunu %50 ile diş hekimi kadınlar 
izlemekte, % 44 öğretmen, % 35,9 ile YÖK öğretim üyesi 
kadınlar, % 32,2 doktor kadınlar, % 32 avukat kadınlar, %30 
mimar kadınlar izlemektedir.Mühendislik alanlarında özellikle 
makine, maden mühendisliklerinde bu oran % 2’lere gerileme-
ktedir.

 -Kadınlarımızın ortalama evlenme yaşının 22,9,erkeklerde 
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ise ortalamanın 26,7 olduğu  görülmektedir.

 -Kadın nüfusumuzun %62’si evli, % 30’u bekardır.

 -Evleneceği erkeğe kendisi karar veren kadınlarımızın 
oranı % 38, ailesi karar veren kadınlarımızın oranı % 58’dir.
Evlilikte ailesinin onayını alan kadınlarımızın oranı ise % 
95,4’dür.

 -Evliliklerin % 24’3’ünde başlık parası devam etmekte-
dir.% 7,4 evlilikte hala resmi nikah yoktur.

 -Halen ülkemizde 30 çeşit evlilik türü varlığını korumaktadır.
Örnek vermek gerekir ise; Berdel tabir edilen evlenmede, hem 
kızı hem de oğlu olan iki aile, karşılıklı olarak çocuklarını bir-
birleriyle evlendirirler. Değiş-tokuş evliliği de denilen bu yöntem 
ile aileler başlık parası ödemek zorunda kalmamaktadırlar.
Dezmal(başörtüsü ) kaçırma şeklindeki evlilikte ise erkeğin kıza 
ait bir eşyayı, özellikle başörtüsünü kaçırması,kızı kaçırmasıyla 
eş tutulur ve kızın iffeti bozulmuş sayılır. Hakkari, Van, Ağrı, Er-
zurum gibi illerimizde görülen ve “Dezmal kaçırma” da denilen 
bu durumda, erkeğin ailesi kızın ailesi ile anlaşmak zorundadır.
Aksi durumda kan davasına dahi yol açabilir. Beşik kertmesi, bir-
birini çok seven aileler, çocukları henüz beşikte iken, beşiklerine 
bir kertme(işaret) vurarak kız ve erkeğin nişanlarını yaparlar. Ölen 
kardeşin karısıyla evlilikte; ölen kardeşin eşi, bekar olan veya 
evli olan kardeşe ikinci eş olarak verilir.Doğu ve Güneydoğu An-
adolu bölgesinde rastlanan bir evlilik biçimidir.Temelinde “na-
musu  başkasına kaptırmamak” anlayışı yatmakta ve kaynağını 
törelerden almaktadır.Kan parası karşılığı evlilik; Kan davasının 
devam etmemesi amacıyla gerçekleştirilen bu ilkel evlenme biçi-
minde, öldürülen kişinin kan bedeli olarak ailesine kız verilir.Öç 
alma karşılığı evlilik: aralarında kan davası bulunan kimi aileler, 
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karşı tarafın onurunu incitip zedelemek için bu yola başvururlar.
Düşman ailenin kızı kaçırılarak zorla evlendirilir. Muta nikahı; 
geçici bir süre için yapılan evliliktir.Daha çok İran’da uygulanan 
bu evlenme biçimi, son zamanlarda Türkiye’de de bazı çevre-
lerde görülmektedir.

 Hemen her gün yaşanan Töre ve namus cinayetleri de 
tablonun en acı boyutunu oluşturmaktadır.BM Nüfus Fonu 
araştırmasına göre Türkiye’de son 5 yılda 1091 töre nedeniyle 
cinayet işlenmiştir. Geleneklerin ve toplumsal yapının kuşatması 
altındaki kadın,geleneklerin dışına çıktığında töre cinayetlerine 
kurban gitmekte, ya da örneğin Batman ilimizde ve diğer birçok 
ilimizde yoğun bir şekilde arttığı görülen intiharı seçmektedir.

 Aile içi şiddet  Türkiye’deki kadın sorunlarından en yaygın 
olanlarından  ve acil önlem alınmasını gerektirenlerinden biridir.

 Ülkemizdeki tabloya baktığımızda, kadınlarımızın hukuk-
sal, siyasal, toplumsal, ekonomik, geleneklerden ve törelerden 
kaynaklanan çok çeşitli sorunları olduğu görülmektedir.

 Devlet ve toplum yapısının din esasına dayandırılması istem-
leri de kadını eve hapsetme,toplumsal yaşamda varoluş sürecini 
etkisizleştirmeye yönelik istemler olup,bunun kadın haklarını 
nereye götürdüğü, götürebileceği konusunda sadece aşağıdaki 
örneklere bakmak yeterlidir:4

 İran’da Anayasada “kadın hakları şeriat hükümleri ile 
sınırlı olarak vardır” denilmekte ve insan haklarında bir hiyerarşik 
yapılanma göze çarpmaktadır.Müslüman erkekler bütün haklara 

4Bu örnekler ve ayrıntıları için Bkz.Aysel EKŞİ, Din Devletleri,Ümit Yayıncılık,Ankara 1995, 
sh.29-108
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sahiptir,kadınlar şeriat çerçevesinde haklara sahiptir yani mirasta 
erkeğin yarısı kadar hisse, erkeğin çok evliliğine rıza, boşanma 
şartlarında zorluk, toplumsal ve siyasal varoluş sürecinde en-
geller bulunmaktadır.İran’da Kadınların giyimi için yönetmelik 
çıkartılmış(1989),Halka açık yerlerde, sokak ve mahallelerde 
hicapsız(çarşafsız) gezmenin suç olduğu ve bu suçun cezasının 
74 kırbaç olduğu belirtilmiştir.Yine bu ülkede, hava tahmini 
yapmak, “Allah’ın işine karışmak” olarak yorumlandığından 
yasaklanmış olup bütün TV sunucuları erkektir. Evlilik cüzdanı 
olmayanların el ele tutuşması yasaklanmış, halka açık yerlerde 
oruç yiyenlere kırbaç cezası getirilmiş, 26 kadın kasette şarkı 
söyledikleri için tutuklanmıştır. Yine bu ülkede Üniversiteye ka-
bul edilmek için önce din bilgileri testinden geçer not almak ger-
ekmektedir.Afganistan’da Taleban rejiminde Afgan kadınlarının 
“tamamen görünmez” kılınmaları amaçlanıyor ve “burka” ile 
baştan aşağı örtünmeden dışarı çıkamıyorlar.Bir su birikintisin-
den geçerken ıslanmamak için eteğinin ucunu hafifçe kaldıran 
iki kadın Taleban tarafından dövülerek öldürülüyor,batılı giyinen 
kadınların yüzlerine asit atılarak yaşam boyu sakat bırakılıyorlar, 
geçtiğimiz günlerde Taleban kız çocuklarının okula gitmesini 
yasakladı ve okula giden kız çocuklarının öldürüleceğini belirt-
ti.Bu amaçla 250 kız okulu kapatıldı. Oysa bu ülkede kadınlar 
çocukluklarında Afgan kadınlarının seçme ve seçilme haklarının 
olduğunu, bakan ve senatör olabildiklerini hatırlıyor.Cezayir’de 
bugüne kadar 10 bine yakın kadın İslam’a uygun örtünmediği için 
öldürülmüş,Hasibe Boulmerka adlı kadın atlet Dünya atletizm 
Şampiyonası’nda 1500 metrede Dünya kadın şampiyonu olduğu 
yarışmada, dünyanın gözü önünde şortu ve atleti ile yarı çıplak 
koştuğundan, bir Cuma günü ülkedeki bütün camilerde imamlar 
ve din adamları tarafından aforoz edilmiştir.Ki Cezayir, Kurtuluş 
Savaşımızı sömürgecilere karşı verdiği mücadelede örnek almış 
ve  toplumsal yaşamı düzenleyen birçok devrim yapmıştı.Suu-
di Arabistan’da ise seçme ve seçilme hakkına sahip olmayan 
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kadınların nüfus cüzdanları dahi yoktur, isimleri babaları veya 
kocalarının kimliklerine yazılıdır,Erkekten yol izni almadan yol-
culuk yapamazlar Yolculuk yapabilmeleri için yanlarında pasa-
port ve mahremleri olan erkeklerden alacakları yol izni gerek-
lidir.Suudi Arabistan’da bir kadının mahremi, kocası veya İslam 
Kanunlarına göre nikah düşmeyen bir akrabasıdır(baba veya oğul 
veya erkek kardeş gibi).Yabancı bir kadının mahremi ise ondan 
sorumlu olacak bir erkektir.Suudi Arabistan’da doğup yetişmiş 
çok başarılı Lamia ve Nadia adlı iki kız kardeş ABD’ye dok-
tora yapmaya gitmek istediklerinde yanlarında erkek kardeşi 
olmadan izin verilmedi ve zeka özürlü 11 yaşındaki erkek 
kardeşi mahremleri olarak yanına verilerek sorumluluklarını 
bu kardeş taşımak üzere yurtdışına gönderildi.Yine Hürriyet 
Gazetesi’nin 17 Mart 2002 günlü sayısında,Suudi Arabistan’ın 
Mekke kentinde bir okulda çıkan yangından kaçmaya çalışan 
15 kız öğrenci, Din Polisi(Mutavva)nin türbanları ve çarşafları 
olmadığından okuldan çıkışlarına izin verilmemesi karşısında 
“Namahrem Vahşeti”ne kurban gitmişlerdir.Yine bu ülkeye cin-
sel uyarıcı ilacı soktuklarından bahisle Ağustos 1995’de dört Türk 
başları kılıçla kesilerek idam edilmiştir.Mısır’da,6 yaşındaki kız 
çocuklarının dahi okullarda peçe takması zorunluluğu getiriliyor, 
Somali’de,Renato ve Fartoun adlı iki sevgili futbol sahasına getir-
ilerek halkın gözleri önünde kırbaçlanarak öldürüldü(Cumhuriyet 
20.03.1995), Begladeş’de, aşırı dinciler Mirasta eşitlik istey-
en parlamenter Begüm Feride Rahman’ın asılarak idamını 
istediler(Hürriyet,31.03.1995) Sudan’ın yeni ceza yasasına 
göre(1992) İslam Dininden dönenlere ölüm cezası,zina işleyen 
kadınlara meydanda taşlanarak ölüm cezası, hırsızlık yapanın el-
lerinin kesilmesi, açık giyinen kadınların ise kırbaçlanması cezası 
getirildi(The New York Times Magazin,31.05.1992),Malezya’da 
Clenton eyaletinde iktidara gelen İslami parti şeriat yönetimi kurdu.
Kuveyt’te ,Peçeli kadınların otomobil kullanmaları yasaklandı 
ve polis yasağa uymayan kadınların ehliyet ve ruhsatlarını alarak 
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araçlarına el koydu.Yabancılarla birlikte 1,5 milyon nüfusa sa-
hip Kuveyt’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 700 bin ve sürücülerin 
yarısı kadındır. Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okuyan 
bir grup kız öğrenci karara karşı gösteri yürüyüşü düzenledikler-
inden gözaltına alındılar (Milliyet,1 Nisan 1994), Pakistan’da 
tecavüze uğrayan kadın zina ile suçlandırılmaktadır. Yemen’de 
kadınların çarşaf giyip peçe takması zorunludur. Katar’da 
kadınlar seçme hakkına sahip olmakla birlikte, erkeklerle aynı 
ortamda bulunmaları yasak olduğundan Miting ve TV’lerde 
yüzlerini göstermeleri yasaktır,seçmenlerden telefonla oy ister-
ler. Birleşik Arap Emirlikleri’nde çok kadınla evlilik, kadını 
haber vermeden boşama yaygındır. Aşırı dinciler çok kadınla 
evliliği teşvik için birden fazla kadın alan erkeğe 10.000$ kadar 
para yardımı yapmaktadır. Ürdün’de örtünen kadına 22 $ para 
ödenmektedir.1990’lı yıllarda karma eğitim kaldırılmıştır.

 Bu örneklere yakın tarihten birkaç yeni örnek daha eklenmiş-
tir. Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi, Anayasa’ya erkekler için 
2 eşli düzenleme getirmiştir.Milliyet Gazetesi’nin 14 Aralık 
2008 tarihli nüshasında sekiz sütuna manşetten “Kürt Kadınına 
Çokeşlilik Şoku:İlk İcraat Şeriat,Kuzey Irak’ta Çokeşli 
Demokrasi” başlıkları ile duyurduğu bu haberde Kadınlar,baskı 
kurarak buna boyun eğmeyeceklerini ve kararı veto etmesini 
Barzani’den talep etmişler, ancak Barzani ülkesinin bu haklara 
hazır olmadığını ve kanunu veto etmeyeceğini belirtmiştir. Irak’ın 
Saddam sonrası sözde özgürleştirilmesi amacıyla yapılan 
işgal, 1 milyondan fazla Iraklı’nın ölmesi ve bu yasal düzen-
lemelerle özgürleşen(!) Irak kadını. Emperyalist saldırının etik 
bahanesi olan “insan haklarını koruma” ,demokrasi getirme ve   
“özgürleştirme” yalanı bu şekilde bütün çıplaklığı ile dünya ka-
muoyunun gözü önüne serilmiştir.
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 Bir diğer ilginç yakın örnek, Suudi Arabistan’da Müftü  
Şeyh Muhammed El Habadan,”iki göz erkekleri baştan çıkarıyor” 
diyerek kadınların tek gözü açıkta bırakacak şekilde peçe 
takması zorunluluğu getirilmesini istemiştir.5 

 “Örtünmek mi özgürlüktür” yoksa “saçlarını rüzgara 
savurmak mı özgürlük ” tartışmasına girmemekle birlikte, 
bu örneklerden de görüleceği üzere Laiklik ilkesinin kadın 
bakımından hayati önemi açıktır. Devlet ve toplum yapısının dini 
kurallara dayandırılmasının kadını getireceği nokta, yukarıdaki 
örneklerle yeterince açıklanmaktadır.

 Bu itibarla Atatürk devrimlerinin kazanımlarının korunması, 
devrimlerin sürekliliğinin sağlanıp geliştirilmesi ve ülkemiz 
kadınının da   çağdaş uygar ülkelerdeki hemcinsleri gibi hak ettiği 
konumunu alması gerekmektedir.

 Kadınlar aleyhine cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan 
eşitsizliklerin aşılması, yalnızca bir kadın sorunu olmayıp, bir 
demokrasi sorunudur.

 Cinsiyete dayalı her türlü, gerek sosyal, gerek hukuksal, ger-
ek siyasal her türlü ayrımcılığın giderilmesi için Devletin Mah-
cup adımlar değil, kararlı, planlı, programlı bir çalışma yürüt-
mesi, fırsat eşitliğini sağlayıcı “olumlu ayrımcılık” niteliğindeki 
önlemleri alması gerekli, zorunlu ve ivedidir.

 Anayasamıza baktığımızda, 10.maddede, “herkes dil,ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve ben-
zeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” 
düzenlemesi ile cinsiyete dayalı ayrımcılığın yasaklandığı görül-

5 KAZETE Kasım 2008,s.9 “Şeriat Nefes Aldırmıyor” başlıklı yazı.
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mektedir. Bu maddeye 7.5.2004 tarihli değişiklik ile “kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiş ise de 
bu yeterli olmayıp, “Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamak bakımından olumlu ayrımcılık dahil her türlü önlemi 
alır ve bu önlemler eşitliğe aykırı olarak yorumlanamaz” demek 
ve CEDAW’ın 4.maddesini aynen Anayasaya aktarmak gerekme-
ktedir.Nitekim olumlu ayrımcılık yönünde düzenlemeler getiren, 
örneğin seçimlerde kota uygulaması yapan ülkelerde kadın-erkek 
eşitliği bakımından oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Kadının siyasal temsil oranı, uygulanan kota sayesinde İsveç’te 
% 40, Norveç’te %36,Finlandiya ve Danimarka’da %34’e 
yükselmiştir.Bunun yanı sıra İsveç’te “Fırsat Eşitliği Yasası”, 
Norveç’te “Eşit Statü Yasası”,Finlandiya’da “Kadın Erkek 
Eşitliği Yasası”, Danimarka’da “Kadın ve Erkek Arasında Fırsat 
Eşitliği Yasası” çıkarılmıştır.

 Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri, kadın-erkek eşitliği açısından 
ulusal mekanizma kurarak kurumlaşmayı sağlamışlar, eşitlikçi poli-
tikalar oluşturarak uygulamışlar, bu uygulamaları denetlemişler 
ve ortaya çıkan sorunları çözmek üzere idari ve yargısal denetim 
mekanizmaları kurmuşlardır.Bunun yanı sıra Yasama Meclisler-
inde Eşitlik komisyonları oluşturmuş,araştırma kurumları kurmuş 
ve yerel yönetimleri eşitlikçi politikalar doğrultusunda harekete 
geçirmişlerdir.

 Ülkemizde de özellikle 2001 yılında Ulusal Eğitime Destek 
kampanyaları,8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamaları,kız 
çocuklarının okullaşma oranını yükseltecek sivil toplum 
öncülüğündeki kampanyalar,(Haydi Kızlar Okula,Baba 
Beni Okula Gönder, Ana-Kız Okuldayız, Avrupa Birliğine 
Damsız Girilmez, 50/50 Eşitlik,Aile İçi Şiddeti Durduralım 
Kampanyası v.b.kampanyalar),Kadın Danışma Merke-
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zleri ve Sığınmaevlerinin açılması (bugün 33 sığınmaevinin 
22.sini kadın örgütleri 11.ini belediyeler ve SHÇEK 
kurmuştur),Üniversitelerde kadın sorunları araştırma ve 
uygulama merkezlerinin kurulması, bu alanda Yüksek Lisans 
ve Doktora programlarının açılması, 2005 yılında Belediyeler 
Yasası’na getirilen düzenleme ile Büyükşehir Belediyelerinin 
Sığınmaevi açma zorunluluğu getirilmesi, 4320 Sayılı Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi Kanununun çıkartılması, bu kanunun 
uygulanma çalışmalarının kolluk birimlerini de kapsayacak 
şekilde yapılması, askerlikte  bu konuda eğitim çalışması 
yapılması,2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun ile 
evlilik,aile ilişkileri,velayetin kullanılması,edinilmiş mallara 
katılma rejimi ile evlilikte edinilen malların eşit paylaşımı 
gibi düzenlemeler,oldukça önemlidir.Öte yandan ,önceki Ceza 
Kanunumuzda Kadın bedeni üzerinde işlenen tecavüz.ırza 
geçme, alıkoyma,cinsel istismar v.b.suçlar, Genel Ahlak ve Aile 
Düzenine Karşı Suçlar(Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aley-
hinde Cürümler) başlığı altında 8.babın 414 v.d.maddelerinde 
düzenlenmiş iken, 2004 yılında kabul edilen 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun bu suçları “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı 
Suçlar” başlığı altında 102 v.d.maddelerinde düzenlemesi 
olumlu bir gelişmedir.Yine yeni Ceza Kanunu’nun 122.mad-
desinde “Ayrımcılık”,hapis cezasını gerektiren bir suç olarak 
düzenlenmiş, 81.maddedeki “Kasten öldürme” suçunun 
ağırlaştırma nedenleri arasına TCK  82.maddesiyle “Kan 
gütme saikiyle” öldürmeler ve “Töre saikiyle” öldürmeler, 
cezanın ağırlaştırma nedeni(ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası) olarak dahil edilmiştir.Ayrıca önceki ceza kanunu-
nun 434.maddesinde,kaçırılan veya tecavüz edilen kız veya 
kadının tecavüzcüsüyle evlenmesi halinde zarar verenin kamu 
davasının ya da cezasının tecil edileceğini öngören düzenleme 
de kaldırılmıştır.Bütün bu düzenlemeler,olumludur, fakat 
yeterli değildir.
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 Bu düzenlemelerin yeterli olmadığı,fiili eşitsizliklerin 
devam ettiği,Dünya Ekonomik Forumu’nun 2008 Küre-
sel Cinsiyet Eşitliği Endeksinde görülmektedir.Bu nedenle 
artık kadının insan hakları sorunu,ulusal bir demokrasi 
ve insan hakları sorunu olarak ele alınmalı ve bu alanda 
Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarındaki coşku ve ruhla 
toplumsal dönüşüm  gerçekleştirilmeli,tam eşitlik hedefine 
ulaşılmalıdır. 

 Ülkemiz’in 1985 yılında imzaladığı Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin(CEDAW),-ki 
Kadınların Temel Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi, Ya da 
“Kadın Erkek Eşitliği Anayasası” olarak da bilinir,-3.,4. ve 
7.maddeleri, siyasi temsilde ve kamu görevlerinde kadınların 
erkekler ile eşit konuma gelmeleri için alınması gereken önlem-
leri belirlemektedir. Özellikle sözleşmenin 4.maddesi, kadınların 
açık bir ayrımcılıkla karşılaştıkları siyasi temsilde, yasal engeller-
in aşılması için uygulanacak “kota” ve benzeri “olumlu ayrımcı” 
önlemleri, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil, tersine eşitliği 
sağlayan teknikler olarak görmekte ve üye ülkelere önermekte-
dir. Sözleşmeye ek 5 no.lu Tavsiye kararında bu öneri açıkça yer 
almaktadır.

 4/ Cinslerarası Eşitlik Politikaları
 
 20.Yüzyılın son çeyreğinde, cinslerarası eşitliğin 
sağlanması,Devletlerin meşru ve talep edilebilir görevleri arasında 
sayılmıştır.Tarihsel gelişim dönemlerine bakıldığında,eşitlik 
politikalarının gelişim seyri açısından şöyle bir tablo ortaya 
çıkmaktadır;

 İlk olarak, yasa önünde kadın-erkek eşitliğini sağlamaya 
yönelik politikalar.Eşit miras, eşit boşanma,eşit velayet, çalışma 
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ve eğitim kurumlarına eşit kabul edilme hakkı, seçme ve seçilme 
hakkı v.b.;

 İkinci olarak, Fırsat eşitliği politikaları.Eşit işe eşit 
ücret,doğum ve çocuk bakım yardımı,eşit sosyal güvenlik 
hakkı,aile içi sorumlulukları eşitlemeye yönelik politikalar;

 Üçüncüsü ise, Fırsat önceliği politikaları;Yasal eşitlik ve 
fırsat eşitliği politikalarının yeterli olmadığı ve fiili eşitsizliğin 
devam ettiği durumlarda kadınlar aleyhine ayrımcılığın gider-
ilebilmesi için kadınlar lehine olumlu ayrımcı düzenlemelerin 
yapılması ekseninde gelişen politikalardır.Siyasal kurumlarda ve 
seçim süreçlerinde kadınların eşit temsiline olanak sağlayan kota 
politikaları,erkek egemenliğinin bulunduğu eğitim ve meslek 
dallarında kadınlara kota ayrılması,atamayla gelinen kamu 
yönetim düzeylerinde kota uygulamaları,kadın girişimciliğine 
ucuz kredi ve düşük vergi politikaları,bu politikalara örnektir.
 
 Bu kapsamda, eşitlik sağlayıcı politikalar birçok devlet 
tarafından uygulanmaya başlanmıştır.Son 30 yılda ortaya çıkan 
gelişmeler ve bu alandaki politika örnekleri şöyle özetlenebilir;6

 a) Ulusal Mekanizmaları Oluşturmak:

 Cinslerarası eşitliğin sağlanmasına yönelik araştırmaları 
yapmak, öneriler geliştirmek, politikalar oluşturmak ve bu 
politikaları uygulatmak, uygulanmasını denetlemek amacıyla 
devlet yapısı içinde siyasi ya da İdari(bürokratik nitelikte) ulus-
al mekanizma olarak adlandırılan kurumlaşmalar, hükümetlerin 
kadınlara yapılan ayrımcılığı önlemede özel sorumluluk vererek 

6  Bu politikaların Ayrıntıları için Bkz. SANCAR ÜŞÜR Serpil,Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek 
Politikaları,T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 
1997,s.10 vd.
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kurdukları örgütsel yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Bu mekanizmalar, doğrudan hükümete bağlı bakanlık 
şeklinde siyasi mekanizmalar olabilmektedir. Örneğin Fransa’da 
Kadın Bakanlığı (Daha sonra Kadın Statüsü ve Aile Bakanlığı ve 
daha sonra da Kadın Hakları Bakanlığı adını almıştır),Almanya’da 
1986’da Gençlik,Aile İşleri,Kadın ve Sağlık Bakanlığı, 
Hollanda’da 1981’de Kadınların Kurtuluşu’ndan (Emansi-
pasyondan) Sorumlu Devlet Bakanlığı, bu siyasi mekanizma-
lara örnektir.
 
 İdari nitelikteki ulusal mekanizmalar, doğrudan siyasi 
bir sorumluluk taşımamakla birlikte,siyasi mekanizmaya bağlı 
olarak çalışan ve sorunlara doğrudan müdahale,somut destekler 
oluşturma,esnek davranabilme,ikna stratejileri izleme gibi belli 
avantajları bulunan mekanizmalardır.Bu idari mekanizmaların, 
müşteşarlıklar,genel müdürlükler,hakemlik ve arabuluculuk 
kurumları,danışma kurulları, enstitüler, komisyon ya da kon-
seyler şeklinde kurumlaştıkları görülmektedir.Bu mekanizma-
lar, bazen siyasi mekanizmaların(bakanlık) öncülleri durumunda 
da olabilmekte, daha sonra bakanlığa dönüşmektedirler.Ya da 
kimi zaman Başbakanlığa, ya da devlet bakanlığına bağlı olarak 
çalışma yürütmektedirler. İskandinav ülkelerinde bu yapıların, 
işçi,işveren örgütleri,devlet ve kadın örgütlerini bir araya getiren 
korporatist bir yapı sergiledikleri de gözlenmektedir.

 İsveç’te, idari nitelikteki ulusal mekanizma,korporatist 
yapılarla birlikte işlemekte ve Sağlık ve Sosyal Sorunlar 
Bakanlığı ile Eşitlik Sorunlarından sorumlu Başbakan Yardımcısı 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Kadınlar ve Erkekler Arası 
Eşitlik Sorunları Müsteşarlığı, bakanlıklararası eşgüdümü 
sağlayan sorumlu idari birimdir.Bu kurumun yardımcısı,bakanlık 
ve ilgili kuruluş temsilcilerinin oluşturduğu Bakanlıklararası 
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Kurul ve Eşitlikle İlgili Sorunlar Sekreterliği’dir.İsveç sist-
emine özgünlük kazandıran, esas olarak sivil toplum ve dev-
let birlikteliğini gerçekleştirirken esnek, üretken ve kadın tale-
plerine açık,doğrudan ulaşılabilir kurum özelliğini taşıyan Eşitlik 
Sorunları Konseyi’dir. Bu konsey, siyasal partilerin,sendikaların, 
derneklerin, kadın kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur, hükü-
mete danışmanlık yapar,öneriler geliştirip sunar.  

 Dünyada Kadın-erkek eşitliğini sağlamada en başarılı 
örnek olan ve WEF(Dünya Ekonomik Forumu)’un 2008 Küre-
sel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 1.sırada bulunan Norveç’de ise, 
cinslerarası eşitliği sağlamak üzere oluşturulan ulusal mekaniz-
ma, devlet kurumları ile esas itibariyle hükümetin finanse ettiği 
fakat özerk bir yapıya sahip kuruluşlar ve sivil toplum örgüt-
lerinin bir araya gelmesinden oluşan korporatist bir modelden 
oluşur. Mekanizmanın merkezinde, Eşit Fırsat Yasası’nın uygu-
lama sorumlusu ve eşgüdüdümleyicisi Aile ve Çocuk Sorunları 
Bakanlığı bulunur. Bakanlığın temel politikası, aileyi olduğu 
gibi korumak üzerine değil,aile içinde kadını özgürleştirici ve 
cinslerarası demokrasiyi sağlayıcı politikalar ile aile kurumun-
da reform yapmak üzerine kuruludur. Aile ve Çocuk Sorunları 
Bakanlığı,Eğitim ve Araştırma Bakanlığı,Yerel yönetim ve İşgücü 
Bakanlığı, Balıkçılık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile işbirliği 
içinde çalışarak aile reformu politikalarıyla, kadınların işgücüne 
katılımı politikalarını birlikte yürütmektedir. Bu bakanlıkların 
her birinde cinslerarası eşitlik büroları veya kadın komiteleri 
bulunmaktadır.
 Norveç’deki ulusal mekanizmanın yerel yönetimler düzey-
indeki uzantısı,birçok yerel yönetim biriminde kurulmuş olan Eşit 
Statü Komiteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu komiteler,yerel 
düzeyde yönetilen kreşler, sığınmaevleri v.b.kurumlara etkin bir 
kamu desteği sağlamaktadırlar
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 Ülkemizdeki Ulusal Mekanizma, Kadın ve Aileden Sorum-
lu Devlet Bakanlığı ve Başbakanlığa Bağlı Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

 b) Genel Eşitlik Yasası ya da Çerçeve Yasa Çıkartmak:

 Cinslerarası eşitlik politikalarının temel ilkelerini ve 
amaçlarını belirten Genel Eşitlik Yasası ya da Çerçeve Eşitlik 
Yasası çıkartmak ve bu genel yasaya uygun özel yasalarla yasal 
sistemlerin cinsiyet eşitsizliğinden arındırılması uygulamaları da 
birçok ülkede başarılı sonuçlar vermiştir.

 Örneğin Norveç’de 1979 yılında yürürlüğe giren Eşit Satatü 
Yasası, çalışma yaşamı, eğitim, siyasal yaşam, aile gibi alanlarda 
cinslerarası eşitlik ve olumlu ayrımcılık uygulamalarının ilkeleri-
ni belirlemektedir. Yasaya göre kamu otoriteleri, toplumun her 
kesiminde cinslerarası eşitliği sağlama ve kadınların konumlarını 
iyileştirme sorumluluğu altındadır. Kadınlar ve erkekler, eğitimde, 
istihdamda, kültürel ve mesleki gelişme olanaklarında, eşit işe eşit 
ücret talep etmede fırsat eşitliğine sahip olmalıdırlar. Yasa, her 
türlü ayrımcılığı yasaklamakta ve cinslerarası eşitliği sağlamak 
için yapılacak olumlu ayrımcılığın bu ilkeye aykırı olmadığını 
belirtmektedir.Öte yandan Çalışma Ortamı Yasası,işyerlerinin her 
iki cinsin birlikte çalışmasını kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesi-
ni, doğum ve çocuk bakım izinlerinin her iki cinse eşit şekilde 
verilmesini, çocuk bakımı ve yetiştirme sorumluluğunda anne 
ile babayı birlikte muhatap kabul eden geniş haklar düzenlemesi 
yapmaktadır.

 Danimarka’da cinslerarası eşitliğin sağlanmasında 5 ayrı 
çerçeve yasa bulunmaktadır.1978 tarihli Kadınlar ve Erkekler 
Arasındaki Fırsat Eşitliği Yasası, 1976 Tarihli Kadınlar ve 
Erkeklere Eşit Ücret Yasası,1978 tarihli Kadın ve Erkeklere 
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Eşit muamele Yasası(ayrımcılığın yasaklandığı,çocuk bakım 
ve sorumluluğunun hem anneye hem babaya tanındığı ve işgücü 
piyasasanın eşitlik temelinde düzenlendiği yasa),1985 tarihli 
Kamu Komitelerine Atanmada  Kadın-Erkek Eşitliği Yasası, 
1990 tarihli Kamu Hizmeti Kurumlarına Atanmada Kadın 
Erkek Eşitliği Yasası.

 Finlandiya’da, 1987 tarihli Kadın-Erkek Eşitliği Yasası, 
üç temel amaç belirlemiştir. Bunlar, cinsiyet ayrımcılığının 
önlenmesi,kadın-erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve kadının 
statüsünün geliştirilmesi’dir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinden 
hem kamu otoriteleri hem de işverenler sorumludur.Yasaya 
1995 yılında yapılan ek ile cinsiyete dayalı kota uygulaması 
getirilmiştir. Parlamentonun yanı sıra her türlü komite,konsey 
ve komisyon türü karar alma kurullarında her bir cinsin temsil 
oranının %40’tan az olmaması öngörülmüştür.

 İsveç’te de 1992 tarihli Fırsat Eşitliği Yasası, eşitlik 
ilkelerin tek bir yasada toplandığı çerçeve yasaya örnektir. Bu 
yasa, işverenlere; istihdamda cinsler arasında dengeli bir dağılım 
sağlama ve eksik temsil edilen cinse öncelik verme sorumluluğunu 
yüklemekte, kadın ve erkek çalışanların iş ve çocuk yetiştirme 
sorumluluğunu kolaylaştırıcı önlemler almakla,eşit işe eti ücret 
uygulamakla, işyerindeki taciz ve ayrımcılığı önlemek için ger-
eken önlemleri almakla,10’dan fazla işçi çalıştıran işverenlere 
eğitim programları uygulamakla  yükümlü tutmaktadır. 

 c) Özel Denetim ve Yargı Kurumları Oluşturmak:
 
 Cinslerarası eşitlik politikalarının uygulanmasında,gündelik 
hayatta bu politikaların somut olaylar karşısında nasıl uygulanıp 
yorumlanacağını saptayacak,genel yargı sistemine ilaveten 
birtakım denetim ve yargı kurumlarının da oluşturulduğu görül-



MEHRİGÜL KELEŞ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 37

mektedir.Bu konudaki en özgün kurumlar İskandinav ülkelerinde-
ki Eşitlik Ombudsmanları’dır.Bu kurumlar, genel yargı siste-
minden farklı ve klasik yargı yetkisine sahip olmamakla birlikte, 
vatandaş şikayetlerini inceleyip çözüme kavuşturan,uzlaştırma, 
arabuluculuk görevi üstlenen kurumlardır.Bu kurumlarda çözüle-
meyen sorunlar, daha üst şikayet ve yargı kurumlarına aktarılabilir 
ve bu kurumlarda doğrudan müdahale ve tazminat ödetme gibi 
yaptırımlar uygulanabilir.

 Örneğin İsveç’de, Fırsat Eşitliği Ombusdsmanı,  esas 
itibariyle toplu sözleşme dışı kalmış iş alanlarının denetimi 
konusunda faaliyet göstermekte ve ayrımcılık şikayetlerinde 
danışmanlık, ayrımcılığa uğrayan kişiye destek hizmetleri 
sunmaktadır.Bu kurumun çözemediği sorunlar,bir üst itiraz mer-
cii olan Fırsat Eşitliği Komisyonu’na götürülmekte, bu komi-
syon tazminat ödetme kararı verebildiği gibi işverene cinslerarası 
eşitliği sağlamak için bir önlem uygulamasını da emredebilmek-
tedir.7

 Yine Norveç’te benzer bir biçimde Kadın ve Erkek Arası Eşit 
Statü Ombud’u,ayrımcılık uygulamalarında şikayet üzerine ya da 
re’sen el koyarak inceleme yapmakta ve çözüm sağlanamayan 
durumlar Eşit Statü İtiraz Dairesi’ne taşınabilmektedir.

 Finlandiya’da ise,İsveç ve Norveç’e paralel düzenleme 
olarak Eşitlik Ombudsmanı ve bunun çözemediği konulardaki 
itirazlar için de Eşitlik Dairesi, ulusal eşitlik mekanizmasınının 
denetim boyutunda aktif görev yapmaktadır.8

 d) Yasama Organında Eşitlik Komisyonları Oluştur-

7 ÜŞÜR,age,18
8 Bu örneklerin ayrıntılı işleyişleri ve diğer ülke örnekleri için Bkz.ÜŞÜR,age,:TEKELİ 
Şirin,Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları ve Devlet,Tüses yay.,İstanbul 1990
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mak:

 Cinslerarası eşitlik politikalarının uygulanmasında genel 
gözetim, denetim ve aktif tutum takınmak ve eşitlik yaklaşımının 
yasama ayağında uygulanmasını sağlamak üzere, ülkeler konuya 
verdikleri öneme paralel olarak Parlamentolarında çeşitli 
Daimi görev yapan Komisyonlar oluşturmuşlardır.Örneğin 
Finlandiya’da 1972 tarihinde kurulmuş bulunan Parlamento 
Eşitlik Konseyi(TANE),Federal Almanya’da 1973 yılında ku-
rulan Kadınlar ve Toplum Araştırmaları Komisyonu, Hollan-
da Parlamentosu’nda Kadınların Kurtuluşu (Emansipasyon) 
Politikası Komisyonu, İsveç Parlamentosu’nda 1976’da kurulmuş 
olan Fırsat Eşitliği Komisyonu,Portekiz’de 1980’de kurulan 
Kadınların Eşitliği ve Katılımı Alt Komisyonu, bu komisyonlara 
örnektir. Parlamentolarda daimi görev yapan bu komisyonlar, 
yasalarda ve yasama organının yürüttüğü denetim ve danışma 
hizmetlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyecek çalışmalar 
yapmaktadırlar.
 
 e) Eşitlik ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Kurumları Oluşturmak:

 Birçok ülkede ve bu arada bizim ülkemizde de kadın ve eşitlik 
sorunlarına duyarlılığı arttırmak,farkındalık yaratmak,öncelikleri 
tesbit etmek,kaynak sorunlarına çözüm bulmak v.b.amaçlarla 
cinslerarası eşitlik politikaları çarçevesinde eğitim, araştırma 
ve uygulama kuruluşları oluşturulmuştur.Bunlar, Üniversiteler 
Bünyesinde Enstitüler şeklinde olabileceği gibi,danışma mer-
kezleri, araştırma kurumları şeklinde de faaliyet göstermekte-
dirler.İsveç’de Kadınlar ve Erkekler Arası Eşitlik Araştırmaları 
Komisyonu,Hollanda’da Kadınların kurtuluşu(Emansipasyon) 
Araştırmaları Daimi Komitesi, Türkiye’de ODTÜ’de Kadın 
sorunları Araştırma ve Uygulama Yüksek Lisans Programı, Ege 
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Üniversitesi Kadın Sorunları ve Araştırma Merkezi, Baroların 
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Belediyele-
rin Kadın Danışma Merkezleri  örnek kurumlardır.

 f) Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikaları Uygulamak:

 Cinslerarası eşitlik politikalarının yerel yönetimler düzey-
inde uygulanması, merkezin çizdiği çevrenin ötesinde başarılar 
sağlayabilmektedir.Birçok ülkede, Örneğin İngiltere,Hollanda, 
Belçika, Yunanistan gibi ülkelerde,sorunların muhataplarıyla 
yüzyüze ilişki ve yerinde, kaynağında çözüm,eşitlik politikalarında 
çok daha iyi sonuçlar vermektedir.

   5/Cinslerarası Eşitlik Politikaları Uygulama Alanları 9

 a) Çalışma Yaşamı ili İlgili Eşitlik Politikaları;

 Bunlara, Kadınların ücretli işgücüne katılımını düzen-
leme, emeklilik, sigorta, Vergi politikaları; “eşit işe eşit ücret” 
politikaları; kadın işgücünün bulunduğu İşkolunda yükselmesini 
önleyen “dikey tecrit” engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan 
politikalar;kadın sağlığına aykırı işkollarında çalıştırmayı en-
gelleyen politikalar;kadın girişimciliğini teşvik politikaları,gelir 
getirici çalışmayı özendirme, teşvik,vergi indirimi, kredi 
politikaları örnek verilebilir.

 b) Aile Politikaları;

 Aile içi işbölümünü eşitleme, demokratikleştirme 
ve aile yapısını koruma amacıyla, ya da  yalnız  yaşayan  

9 ÜŞÜR,age,22.vd.
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kadınların  korunması amacıyla yapılan eşitleme politikalarına 
örnek olarak; yasal evlilik, eşit boşanma,velayet ve nafa-
ka hakkı uygulamaları;evlilik içi eşit mülkiyet, eşit miras 
uygulamaları;yaşlı,hasta,genç ve çocuk bakım ve eğitim desteği 
uygulamaları; anneye doğum ve çocuk bakım desteği ve izni, ba-
baya çocuk bakım ve doğum izni uygulamaları.

 b) Sosyal Destek ve Asgari Refah Politikaları;
 
 Toplumsal refahın kadın ve erkek arasında eşit dağılımını 
amaçlayan bu politikalara Örnek olarak; Ailenin ve çocukların 
bakımına özgülenmiş ev kadınlarına sigorta ve sosyal güvenlik 
politikaları; boşanmış, tek başına yaşayan,tek başına çocuk büyüt-
en kadınların yoksullaşması eğilimine destek politikaları;Kadın 
işsizliğinin artış eğilimi karşısında kadınların gelir getirici 
iş kurmalarını teşvik politikaları; iç ve dış göçler nedeniyle 
yoksullaşan varoşlu kadınlara yoksullaşma riski karşısında 
destek politikaları, evlilik dışı çocuk doğurmuş kadınlara destek 
politikaları gösterilebilir.

 c) Eğitim Politikaları;

 Kadın ve erkek arasında eğitim, eğitime ulaşma ve eğitim 
düzeyi farklarını giderecek Politikalara örnek olarak;kadınların 
her türlü eğitim olanaklarından erkeklerle aynı oranda yarar-
lanabilmesini destekleme politikaları;eğitimde kadın yoğunluklu/
erkek yoğunluklu alanları desteklemeye yönelik politikalar;eğitim 
programlarında ve eğitim materyallerinde cinsiyet ayrımcılığı 
içeren rollerin,telkinlerin ve kalıpların elenmesine yönelik reform 
politikaları;eğitim kurumlarında eğiticilerin eşitlik bilinci ile 
eğitilmesine yönelik hizmet içi eğitim politikaları;kadınlara yöne-
lik kamu hizmeti veren kurumlarda çalışan kamu görevlilerine 
eşitlik bilinci eğitimi verilmesini amaçlayan politikalar;kadınların 
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hizmet içi yükselmesini, erkek egemen eğitim branşlarında 
eğitilmesini,iş arayan kadınlar için mesleki eğitim programlarının 
geliştirilmesini hedefleyen destek politikaları, verilebilir.

 d) Kadın Bedeni ve Doğurganlığına Yönelik Politikalar;

 Kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde ka-
rar haklarını koruyucu bu politikalara örnek olarak; Anne-çocuk 
ölümlerini azaltıcı,sağlığa erişimi kolaylaştırıcı politikalar,doğum 
kontrolü ve aile planlaması politikaları,talep üzerine yasal kür-
taj hakkını düzenleyen politikalar;ensestin ve çocuklara yöne-
lik cinsel şiddetin önlenmesi politikaları,pornografi,fuhuş ve 
zora dayalı fuhuşun önlenmesi politikaları,aile içi şiddet,taciz 
ve tecavüzün ceza yasalarınca suç sayılması,evlilik dışı doğum 
yapmış kadınların yasal haklardan yararlandırılması politikaları 
sayılabilir.

 e) Kadınların Siyasal Temsilini Arttırma/Destekleme 
Politikaları;

 Kadınların insan hakları alanındaki en sorunlu eşitsizlik 
uygulamalarının görüldüğü bu alanda cinslerarası eşitliği 
sağlamaya yönelik politikalara örnek olarak; seçme/seçilme 
hakkının önündeki engellerin kaldırılması;siyasal partilerde 
kadın katılımını teşvik ve kota politikaları,siyasete katılmak istey-
en kadınlara mali destek politikaları;siyasetteki kadın eylemlerin
e,örgütlenmelerine,mali,idari,eğitim desteği politikaları,seçimle 
gelinen her düzeyde kadın temsilini arttırmaya yönelik kota 
politikaları  gösterilebilir.

 6/ Ülkemizdeki Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikleri Gidermek 
İçin Neler Yapılmalı?
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 Öncelikle yapılması gereken,bu sorunu aşmış ya da en aza 
indirmiş örnek ülke uygulamalarından da görüldüğü üzere, kadın 
sorununu bir temel insan hakları sorunu, demokrasi ve kalkınma 
sorunu olarak ele alıp, kurumsal mekanizmayı oluşturmak ve 
kararlılıkla hayata geçirmektir. Bu kurumsal mekanizmada;

 -Anayasanın 10.maddesine bir fıkra eklenerek “devletin 
tam eşitliği sağlamada alacağı geçici ve özel önlemler, eşitlik 
ilkesine aykırı olarak yorumlanamazlar” şeklinde CEDAW’ın 
4.maddesine paralel bir düzenleme getirilmelidir.

 -Kadın Erkek eşitliğinin yaşama geçmesi için Çerçeve 
Eşitlik Yasası çıkartılmalıdır.

 -Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın Erkek Eşitliğini 
İzleme Daimi Komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon,eşitliğe 
aykırı hukuksal düzenlemeleri ve toplumsal uygulamaları izley-
erek kaldırılması, eşitliğe uygun olumlu ayrımcı düzenlemeler 
getirilmesi, eşitliksiz uygulama gelenek ve töreleri tasfiye edici 
önlemleri almak, uygulatmak ve uygulanmasını denetlemekle 
görevli ve sorumlu olmalıdır. 

 -Devlet Bakanlığı yerine Kadın Aile ve Çocuk 
Bakanlığı kurulmalı, bu bakanlığa bütçeden yeterli kaynak 
aktarılmalıdır.

 -Henüz 2004 yılında oluşturulmuş olan 5251 sayılı Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun ile teşkilatı kurulmuş, görev tanımları yapılmış ve bütçe-
si oluşturulmuş Müdürlüğün çalışmalarının, etkin ve aktif hale 
getirilmesi gerekmektedir
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 -Her ilde, sivil toplum örgütleri ile koordineli “ Eşitlik-
İzleme Kurulları” oluşturulmalı ve bunların etkinliği 
sağlanmalıdır.

 -5251 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere kadın sorunu-
nun bir kalkınma sorunu olduğu konusunda kamuoyu eğitim 
çalışmaları yapılmalıdır,
 
 -Siyasal temsilde eşitliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliği 
bakımından,bugün dünyada 81 ülkede uygulandığı üzere10, 
her iki cins lehine en az %40“ kota” uygulaması getirilme-
lidir.Bu kota hem siyasal partilerde, hem atama gerektiren 
bütün devlet kurumlarında ve hem de parlamento ve yerel 
seçimlerde uygulanmalıdır. Kota, eşitsizlik durumunda,eşitliği 
sağlayıcı telafi edici bir önlemdir,eşit sonuçlara ulaşmak 
için bir eşik yaratmaktır.Kota’nın “her iki cins lehine” 
düzenlenmesi,ayrımcılık iddialarını hafifletecek “eşit   siyasal  
temsil”  kavrayışını öne çıkaracaktır. Kota’nın eşitlik il-
kesine  aykırı  olmadığı CEDAW’ın  4.maddesi ve 5 No.lu Tav-
siye kararında açıkça belirtilmiş olup Türkiye bu sözleşmeyi 
imzalamış ve iç hukuk metni haline getirmiştir. Bu sözleşme 
Anayasallık Blokuna dahildir.Bu bakımdan yapılacak 
düzenlemeler, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamayacaktır.

 -Kota uygulamasını yapmayan siyasal partilere para 
cezası getirilmeli ya da hazine yardımlarından belli ölçüde kes-
inti yapılmalıdır.Bu uygulamaya dünyanın birçok ülkesinde 
geçilmiştir.Kota uygulamasına,amaç hasıl olduğunda,yani tam 
eşitliğe yaklaşıldığında son verilmelidir.Bu kota düzenlem-

10 Siyasal temsilde dünyanın 81 ülkesinde kota uygulaması ve ayrıntıları için Bkz KADER-Eşit 
Temsil İçin Cinsiyet Kotası-(Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye adlı kitabından).Bu Tablo 
Ek’tedir..
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esi seçim ve siyasal partiler yasasına ve diğer ilgili  yasalara 
geçirilmelidir

 Kader’in yaptığı araştırmaya göre bugün 81 ülkede cinsiyet 
kotası vardır ve oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.Hatta yakın 
bir örnek olarak Soykırımdan yeni çıkan Afrika’daki küçük 
ülke Ruanda’nın kota sayesinde kadın temsilinde yakaladığı 
başarı oldukça önemlidir.%4O kota sayesinde Ruanda’lı 
kadınlar 5 Eylül 2008 tarihindeki parlamento seçimlerinde 80 
sandalyeli parlamentoda 44 kadın milletvekili çıkartarak erkek 
vekillerin önüne geçmişler ve erkeklerden fazla milletvekili 
çıkartmaları nedeniyle %56 temsil   oranıyla bu alanda dünya 
1.si olmuşlardır.

 -Kadın erkek eşitliğini zedeleyen yasalar ayıklanmalı,eşitliğe 
aykırı gelenek ve töre uygulamaları tasfiye edilmeli, töre cinay-
etlerinin kökü kazınmalı, aile içi şiddet önlenmeli,aile kuru-
munu, kadın ve çocukları koruyucu önlemler alınmalı,ailede ve 
toplumda kadını özgürleştirici açılımlar sağlanmalı  bu yönde 
kamuoyu bilinçlendirilmelidir.

 Bu önlemler alınmadığı takdirde, kadın haklarındaki 
ihlaller, özellikle töre cinayetleri,uluslararası yargıya intikal ede-
bilecektir. Nitekim, üye devletlere eşitsizlikçi yasaları ayıklama 
ve uygulamaları tasfiye etme görevi veren kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi(CEDAW) ‘ne ek 
İhtiyari Protokol, uluslar arası yargı yolunu açmaktadır.CE-
DAW sözleşmesinin taraf devletlerce ihlali durumunda, Kişilere 
ve kişilerden oluşan gruplara , Uluslarüstü Komiteler  ve Mahke-
melere başvuru hakkı tanıyan İhtiyari Protokol ülkemiz tarafından 
2001 yılında imzalanmıştır.Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’nde, taraf devletlerin taahhüdlerini yerine 
getirip getirmediklerini denetleyecek ve bir ülkede ayrımcılıktan 
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zarar gören kadınların ve kadın gruplarının, sözleşme çerçeves-
inde haklarını aramak üzere başvuruda bulunabilecekleri bir de-
netim mekanizması öngören bu protokolün 2.maddesine göre; 
“…taraf devletin yargılama yetkisi altında bulunan bireyler 
veya bireylerden oluşan gruplar tarafından  ya da onlar adına 
, sözleşmede yer alan hakların ihlal edildiği iddia edilerek 
başvuru yapılabilir”. Bu protokolün imzalanmasıyla, eşitlik il-
kesine aykırı düzenlemeler ve uygulamaların bireyler veya birey 
grupları tarafından ulusalüstü mekanizmalara taşınması olanağı 
getirilmiştir.Bu da demektir ki, eşitsiz uygulamalar giderilmediği 
sürece Türkiye Cumhuriyeti, ulusalüstü camiada birçok başvuru 
ile karşı karşıya kalacak ve daha da önemlisi Küresel Cinsiyet 
Eşitliği Endekslerinde birçok gelişmemiş ülkenin de arkasında 
son sıralardaki yerinden ilerleme sağlayamayacaktır.

 Bu utançtan bir an önce kurtulmalı ve Türk Kadını da çağdaş 
uygarlık seviyesinde hakkı olan eşit ve insan onuruna yaraşır bir 
yaşam düzeyine ulaşmalıdır.

EK: Kader’in “81 Ülkede Kota Var Başlıklı” Tablosu 
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Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortasında 
Yeni Uygulamalar

                                                                                                                                                      
                                                             

■ Muhittin Üstündağ (*)

 1) İş Görmezlik ve Emzirme Ödeneği ile Malullük:
 Avukatların da dâhil olduğu sigortalıya, hastalık ve analıktan 
dolayı ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük iş göremez-
lik ödeneği verilecektir. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve 
sigortalı kadının analığı halinde verilecek iş göremezlik ödeneği; 
yataklı tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde 
ise üçte ikisi tutarında olacaktır.
 Emzirme ödeneğinden sigortalı avukat kadın, sigortalı 
avukat erkeğin çalışmayan eşi ile serbest çalışan avukatlar 
da yararlanacaktır. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için 
doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olma şartı aranacaktır.
 Genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin 
her türlü borcunu ödemeyen serbest çalışan avukat, emzirme 
ödeneğinden yararlanamayacaktır.
 İş göremezliğine neden olan rahatsızlık ve hastalık nede-
niyle sigortalılığı sona erenler de işten ayrıldığı tarihten itibaren 
300 gün içinde çocukları doğarsa, analık sigortası haklarından ya-
rarlanacak. Doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün 
prim ödeyen bu kişilere, emzirme ödeneği verilecektir.
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(*) Avukat, İzmir Barosu Üyesi
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SSK’lı, BAĞ-KUR’lu(Serbest çalışan avukatlar da artık bu 
statüdedir) ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet 
memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kay-
betmeleri durumunda malul sayılacaktır. Ancak, çalışma gücünü 
işe girmeden önce kaybettiği belirlenenler malullük aylığı 
alamayacaktır. 
 Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 5 yıl sigortalı 
olma ve toplam 900 gün prim ödeme şartı aranacaktır. Ancak, 
başka birinin bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar 
bu hüküm dışında tutulacaktır.

 2) Emeklilik İçin Prim Ödeme Gün Sayısı ve Emeklilik 
Yaşı :
 İlk defa kanun kapsamında sigortalı olan devlet memuru ve 
BAĞ-KUR’lulara(Serbest çalışan avukatlar da artık bu statüdedir), 
kadın 58, erkek 60 yaşını doldurma ve kadın için en az 7 bin 2 yüz 
gün (20 yıl), erkek için en az 9 bin gün (25 yıl)  malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartıyla emeklilik aylığı 
bağlanacaktır.
Emeklilikte aranan 58-60 yaşına kademe getirilecek. Buna göre 
emeklilikte; 
 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadınlarda 
59, erkeklerde 61; 
 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında kadın için 
60, erkek için 62; 
 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 tarihleri arasında kadınlarda 
61, erkeklerde 63; 
 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında kadınlarda 
62, erkeklerde 64; 
 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 tarihleri arasında kadınlarda 
63, erkeklerde 65; 
 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 tarihleri arasında kadınlarda 
64, erkeklerde 65 yaş şartı uygulanacak. Kadın ve erkeklerde 
2048 yılından sonra emeklilik yaşı 65’de eşitlenecektir.

 3) Prim Ödeme Gün Sayısı, Aylık Bağlama Oranı ve 
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Emekli Aylığı Güncelleme Katsayısı : 

 SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün 
sayısı, 7000’den 7200’e çıkacak. Yaş hadlerinin uygulanmasında 
da prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş 
hadleri, esas alınacaktır. Yeni uygulamada “topluluk sigortası” 
kapsamından çıkan avukatlar hakkında önceki Bağ-kur yasası 
hükümleri geçerli sayılmaktadır. Bayan avukatlar bakımından 
7200, bay avukatlar için de 9000 gün prim ödeme esasına göre 
emeklilik söz konusu olacaktır.
 Sigortalılar, en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığı alabi-
lecek. Ancak prim ödeme gün sayısına kademe getirilecektir.
 
 Çalışma gücündeki kayıp oranı, 
 
 % 50 ile % 59’u arasında olduğu anlaşılan sigortalılarda en 
az 5760, 
 % 40 ile % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılarda ise 
en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme şartı 
aranacaktır.
 Doğuştan özürlü olan devlet memurları, 15 yıllık hizmetleri-
nin ardından istemeleri halinde emekli olabilecektir.
 Erken yaşlandığı tespit edilmiş sigortalıların diğer koşulları 
sağlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmelerine 
olanak sağlayan yaş sınırı, 50’den 55’e çıkartılmıştır.
 Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının, her 360 
günü için % 2 olarak uygulanacak. Bu hesaplamada 360 günden 
eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama 
oranı, % 90’ı geçemeyecektir.
 Mevcut sigortalıların hak kaybını önlemek için % 2 olan 
aylık bağlama oranı, 10 yıl tamamlanıncaya kadar % 3 olarak 
uygulanacaktır. Ancak, 30 Nisan 2008’den itibaren sisteme giren 
sigortalılarda uygulanacak olan aylık bağlama oranı ise % 2 
olacaktır.
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 Yasaya göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 
güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile 
o yılın GSYİH gelişme hızının % 30’unun toplamına bir tam 
sayının ilave edilmesiyle bulunacaktır.

 4) Kısmi Yaşlılık Aylığı :

 BAĞ-Kur’lular(Serbest çalışan avukatlarda artık bu 
statüdedir.) 08 Eylül 1999’den 30 Nisan 2008’e kadar ilk defa 
sigortalı sayılan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş ve 
kadınlar 7 bin 2 yüz gün (20 yıl), erkekler 9 bin gün (25 yıl) si-
gorta primi ödemiş olması veya kadınlarda 60, erkeklerde ise 62 
yaşını doldurmuş ve de en az 15 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigorta primi ödemiş olması şartıyla kısmi yaşlılık aylığından 
yararlanacaktır.

 5) Ölüm Aylığı Koşulları :
 
 Ölüm aylığından yararlanabilmek için devlet memurları ve 
BAĞ-Kur’lularda(Serbest çalışan avukatlarda artık bu statüdedir) 
en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödeme şartı aranacaktır. Ancak, SSK’lılarda bu şart, borçlanma 
hariç, 5 yılda 900 prim gün olarak saptanmıştır. Genel sağlık 
sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan BAĞ-
KUR’lu(Serbest çalışan avukatlarda artık bu statüdedir) hak sa-
hibine ölüm aylığı bağlanmayacaktır.
 Ölen sigortalının dul eşine hesaplanan aylığının % 50’si 
bağlanacak. Dul eşin aylık bağlanmış çocuğu yoksa sigortalı 
olarak çalışmıyor veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya 
aylık da almıyorsa, aylık bağlama oranı % 75 olacaktır.
 Kanun kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları 
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, 
lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim 
yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlar; Kurum Sağlık Ku-
rulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul 
olduğu anlaşılanlar; yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli ol-
makla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlara ise ölen 
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sigortalının hesaplanan aylığının % 25’i bağlanacaktır.
Kız çocukları, aylık veya gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme 
yardımı alacaktır. 
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
sigortalılara bağlanacak alt sınır aylığı, ortalama aylık kazancının 
% 35’inden az olmayacak. Ancak eşi ve çocuğu bulunan 
sigortalılarda bu oran % 40 olarak uygulanacaktır.
 Keyif verici içki ve her çeşit madde kullanımı ya da intihara 
teşebbüs sonucu sakat kalanlar, vazife malullüğü hükümlerinden 
yararlanamayacaktır.
 6) İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Eş, Ana ve Babadan Gelen  
Haklar :
 İsteğe bağlı sigortalı olma hakkından, Türkiye’de ikamet 
edenler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki 
Türk vatandaşları yararlanabilecektir.
 İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; bu kanuna tabi zo-
runlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmama veya 
sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az 
çalışma ya da tam gün çalışmama, kendi sigortalılığı nedeniyle 
aylık bağlanmamış olma, 18 yaşını doldurmuş bulunma şartları 
aranacaktır.
 İsteğe bağlı sigortalılar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa 
dahi, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortası 
primi ödeyecektir.
 Hem eşinden hem de ana veya babasından ölüm aylığına 
hak kazananlar, eşinden ya da anne veya babasından bağlanacak 
aylığın birini tercih edebilecektir. Bu kural, evliliğin ölüm nedeni-
yle sora ermesi durumunda sonraki eşinden gelire hak kazanan-
lara da uygulanacaktır.
 İş kazası sonucu başkasının sürekli bakımına muhtaç du-
rumda olan sigortalıya bağlanacak olan sürekli iş görememezlik 
gelirinin alt sınırı, % 70’den % 85’e yükseltilecektir.
 Ölen sigortalıların hak sahiplerinden, kendisinden aylık 
bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan 
sigortalıyı kasten öldürdüğü veya iş göremez ve malul hale 
getirdiği mahkeme kararıyla belgelenen kişiye, gelir ve aylık 
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bağlanmayacaktır. Daha önce ödenen gelir ve aylıklar da geri 
alınacaktır.

 7) Emeklilerin Yeniden Çalışması ve Sosyal Güvenlik   
 Destek Primi   Kesintisi :
 Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri, Gerçek yada 
tüzel kişi veya bir kamu kurumunda tekrar çalışmaları ha-linde 
aldıkları ücret üzerinden % 31 ile % 36.5 oranında sosyal güven-
lik destek primi kesintisi işverenleri tarafından yapılacaktır. Bu 
oranın dörtte biri çalışan, dörtte üçü ise işverenden alınacaktır. Bu 
durumdaki emekliler almakta oldukları emekli aylıkları üzerin-
den ayrıca herhangi bir kesinti yapılmadan çalışabileceklerdir.

 Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK kapsamında emekli 
olup yine yasanın 4/b maddesi kapsamında iş yapanların (Serbest 
çalışan avukatlarda artık bu statüdedir), yaşlılık aylığından Sos-
yal Güvenlik Destek Primi kesilecektir. Kesinti tutarı 2008 yılı 
için yaşlılık aylığının yüzde 12’si, 2009 yılı için yüzde 13’ü, 2010 
yılı için yüzde 14’ü, 2011 ve daha sonraki yıllar için yüzde 15’i 
kadar olacaktır.

 8) Genel Sağlık Sigortası :
 
 SSK ve BAĞ-KUR’luların yanı sıra, yürürlük tarihinden 
sonra devlet memuru olanlar; aile içindeki gelirin kişi başına 
düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olanlar; dünya, 
olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcularla bunların 
aileleri genel sağlık sigortalısı olacaktır.
 Ayrıca vatansızlar ve sığınmacılar ile 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına 
ilişkin kanun hükümlerine göre aylık alanlar, İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre şeref aylığı a-
lanlar, Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkındaki 
Kanun çerçevesinde aylık alan kişiler, SHÇEK Kanununa göre 
korunma, bakım ve iyileştirme hizmetlerinden ücretsiz yarar-
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lananlar, terörle mücadele kapsamında aylık alanlar da genel 
sağlık sigorta kapsamına alınacaktır.
 Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin diş tedavileri-
nin yanı sıra diş protezinden de katkı payı alınmayacaktır. BAĞ-
KUR’lu ve Türkiye’de ikamet eden ve başka bir ülke mevzuatı 
kapsamında bulunmayan yabancı ülke vatandaşları, son 1 yıl 
içinde 60 gün genel sağlık sigortası primi ödemeleri şartıyla 
sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
 Zorunlu sigortalılıkları sona eren SSK’lılar ise 10 gün 
süreyle sağlık hizmeti alabilecektir. Ancak bu kişilerin sigortalılık 
niteliğini yitirdikleri tarihten, geriye doğru bir yıl içinde 90 gün-
lük zorunlu sigortalılıkları varsa, prim borcu olup olmadıklarına 
bakılmaksızın, aileleriyle birlikte 90 gün süreyle sağlık hizmetler-
inden yararlandırılacaklardır.

 9) Hastanelerin İlave Ücretine Tavan Sınırı :
 
 Özel ve vakıf hastanelerinin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 
sağlık hizmetlerinin maliyeti, yapılan sübvansiyonlar gibi krit-
erleri dikkate alınarak, bu bedellerin % 30’u kadar ilave ücret 
alınabilecektir.
 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca be-
lirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği 
eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ile optik için tavan 
uygulanmayacaktır.

 Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil 
hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun 
belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bak-
makla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir 
ilave ücret talep edemeyecektir.
 Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının 
yüzde 70 ile yüzde 85’i arasındaki tutar, faturaların teslim tarihin-
den itibaren en geç 45 gün içinde, alacaklarından kesilmek üzere 
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avans olarak verilecektir. 90 gün içinde de fatura ve belgelerin 
incelenmesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenecektir.
 Sigortalıların Türkiye’de yapılamayan tetkikleri, yurt 
dışında yaptırılabilecektir. Doku ve kök hücre tedavilerinde, 
sigortalılardan katılım payı alınmayacaktır. Yurt dışında yapılan 
tedavilerde, gidilen kuruluşun talebi doğrultusunda, sağlık hizme-
tinin bedeli için avans ödenebilecektir.

 10) Genel Sağlık Sigortası Primi :

 Genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olanlar için prime esas kazancının yüzde 12’sidir. 
Bu pirimin yüzde 5’i sigortalı, yüzde 7’si ise işveren hissesinden 
oluşmaktadır.
 Kamu idarelerinde çalıştırılan mevsimlik işçilerin, iş 
sözleşmelerinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası 
primi, günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden 
ilgili kamu idaresince ödenecektir.
 Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine ka-
deme getiren kanuna göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen 
aylık tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri, 
devlet tarafından karşılanacaktır. 
 5510 Sayılı Yasaya göre, SSK’larda prime esas kazançların 
hesabında hak edilen ücret, prim, ikramiye özel sağlık ve bi-
reysel emekliliğe ödenen tutarlar gibi kazançların brüt toplamı 
esas alınacaktır. Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev 
yollukları, kıdem tazminatı, aylık toplamı asgari ücretin yüzde 
30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı 
payları, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.
 Ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait 
eksik günlerin genel sağlık sigortası primi, eksik çalışma süreleri 
dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 SSK’lılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları prim oranı, yüzde 20 oranına 60 fiili hizmet gün sayısı 
eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek 



MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 59

işlerde 1.5 puan, devlet memurların da ise 60 fiili hizmet gün 
sayısı eklenecek işlerde 3.33 puan, 90 fiili hizmet gün sayısı ekle-
necek işlerde 10 puan eklemek suretiyle belirlenecektir.
 Birden fazla şirket ortaklığı bulunan işverenler, prime esas 
kazancında tek beyanda bulunacaktır. Böylece her şirket için ayrı 
ayrı beyanda bulunmak zorunda kalmayacaktır. Ücret dışı ikrami-
ye gibi ödemeler, 12 ay değil, 2 ay süreyle prime esas kazanca 
tabi tutulacaktır.
 BAĞ-Kur’lunun(Serbest çalışan avukatlarda artık bu 
statüdedir) aylık prime esas matrahı, 80 inci maddenin ikinci 
fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ve 23.11.2008 tarihli, 27063 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme 
Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” in 3.1 maddesindeki esaslara göre 
yapılması gerekmektedir. Buna göre brüt asgari ücret ile asgari 
ücretin 6,5 katına kadar kendileri tarafından beyan edilecek prime 
esas kazançları üzerinden prim tahakkukuna gidilecektir. Sigortalı 
aynı zamanda işverense, beyan edeceği aylık kazanç, çalıştırdığı 
sigortalının kazancının en yükseğinden az olamayacaktır. Bey-
anda bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas 
kazanç üzerinden hesap edilecektir. Beyanda bulunmayan veya 
beyan ettiği kazancın çalıştırdığı sigortalının 30 günlük prime 
esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık 
prime esas kazançları, tespit edilen düzeye çıkartılarak aradaki 
fark gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte kendilerinden 
tahsil edilecektir.
 11) Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Ve Uzlaşma :
Asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilikle il-
gili itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla SGK 
bünyesinde, kurum teknik elemanlarından 4, işçi ve işveren 
konfederasyonlarından 2, TOBB’dan 1 üyeden oluşan, Asgari 
İşçilik Tespit Komisyonu kurulacaktır. Asgari işçilik incelemesi 
sonucu gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplana-
cak sigorta primi ile uygulanacak idari para cezalarında, işverenle 
uzlaşma yapılabilecektir.
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 Uzlaşılan prim ve uygulanacak idari para cezaları, uzlaşma 
tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek-
tir.
 Sigortalıların emekli olmaları halinde gelir, aylık ve 
ödenekleri, prim ve nafaka borçları dışında haczedilemeyecektir. 

 12) İdari Para Cezaları :

 Sigortalının işe giriş ve genel sağlık sigortası başlangıç 
bildirgelerini, kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verme-
yenlere, her sigortalı için aylık asgari ücret tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır.
 Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gönder-
mekle zorunlu tutulduğu halde, göndermeyenler hakkında her bir 
sigortalı için asgari ücret tutarında para cezası uygulanacaktır.

 Bildirgenin verilmediğinin mahkeme kararından veya de-
netim görevlilerince belirlenmesi ya da bankalardan alınan bel-
gelerden anlaşılması halinde ise bu ceza her bir sigortalı için 
asgari ücretin iki katı olarak ödenecek. Bütün bunlara rağmen 
bildirge vermemeye devam edenlere ise her bir sigortalı için as-
gari ücretin 5 katı ceza kesilecektir.
 Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası so-
nucu 23 Nisan 1999 tarihi ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında 
memuriyetleri sona eren, ancak 22 Haziran 2006 tarihinde çıkan 
afla yeniden memuriyete dönen kişiler, geçmişe dönük borçlana-
bilecek. Borç, 2 yıl içinde eşit taksitle veya bir defada ödenebi-
lecektir.
 Kayıt dışı istihdamı önlemek için de düzenlemelere yer ve-
rilen yasaya göre, işletmenin büyüklüğü, işçi sayısı gibi kıstaslar 
dikkate alınarak işveren, işçinin ücret, prim, ikramiye gibi tüm 
ödemelerini banka hesabına yatıracaktır.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları; sigortalılık süreleri ve bu süre-
ler arasında veya sonunun her birinde, 1 yıla kadar olan işsizlik 
süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri borçlana-
bilecektir.
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 Yasanın 41.maddesinin (e) bendi, avukatların sigortalı 
olmaksızın stajda geçirdikleri sürelerinin borçlandırılmasına 
imkan sağlamıştır. Söz konusu düzenlemeyle yasanın tümüyle 
yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet me-
muru kapsamında olanlara verilen borçlanma hakkı hizmet ak-
dine bağlı çalışan avukatlar ile kendi nam ve hesabına bağımsız 
çalışan avukatlara da verilmiştir. Avukatlığa giriş tarihinden önce 
sigorta başlangıcı bulunmayan avukatların staj sürelerini bor-
çlanarak sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geriye 
götürmelerine olanak çıkmıştır. Bu şekilde emeklilik süresi de bir 
yıl öne çekilebilmektedir.
 Borçlandırılacak her 1 gün için tahakkuk ettirilecek borç 
tutarı, başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük ka-
zanç arasında seçilecek günlük kazancın yüzde 32’si olacaktır. 
Tahakkuk ettirilecek borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten sonra 3 ay 
içinde ödenecektir.
 Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma 
sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getire-
meyenlere ve bunların hak sahiplerine talepleri halinde, yaptıkları 
ödemeler faizsiz olarak iade edilecektir.
 Yurt dışındayken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı 
veya hak sahipleri YTL olarak bildirilecek tutarın karşılığını 
döviz cinsinden ödeyecektir.
 Bulgaristan’dan zorla göç ettirilen soydaşlar da bu haklar-
dan yararlanabilecektir.
 Astsubaylar, en üst devlet memuru derecesine (birinci 
derecenin dördüncü kademesine) kadar yükselebilecek ve yeşil 
pasaport hakkından yararlanabilecektir. Ancak ne yazık ki, kamu 
görevi sayılan avukatlık mesleğine bu hak halen tanınmamıştır. 
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği bu konuda üzerlerine düşen 
sorumluluğun umarım bilincine varırlar. 



Sağlıkta Dönüşüm Politikaları
Yeni Düzenlemeler ve Hukuka Uygunluk Sorunları

■ Mutlu ÇAKIR (*)

 GİRİŞ

 Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmak istenen “Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi”; Etkinlik verimlilik, hakkaniyet, insan merkez-
lilik, sürdürülebilirlilik, sürekli kalite gelişimi ve katılımcılık, 
uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı ve yerinden yönetim gibi 
ilkelerle temellendirilse de ardı ardına yayınlanan yönetmelik 
ve uygulama tebliğleri incelendiğinde, bu ilkelerle örtüşmeyen 
çelişkili düzenlemelerin ortaya çıktığı görülüyor. 

 Sağlık sisteminde belirlenen hedeflere ulaşmak ve daha et-
kin ve sağlıklı bir sistem için reform yapılması bir zorunluluk ol-
makla birlikte, kamuoyunun ve özel sağlık sektörünün beklentisi 
reformla daha etkin ve kaliteli bir sisteme ulaşılmasıdır. Mevcut 
durumdan ve haklardan geri dönüş, sağlıkta reform olarak 
tanımlanamaz. 

 Bu çalışmada, Sağlık Sisteminin temel yasaları ve Anaya-
sa ilkeleri çerçevesinde; Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Merkezleri  Hakkındaki Yönetmelik ve Sağlık 
Uygulama Tebliği değerlendirilecektir. 
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 Ayrıca, Resmi ve özel sağlık kuruluşların ve bu kuruluşlardan 
hizmet alan hastaların, yürürlüğe giren yeni düzenlemeler 
sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlara dair öngörüleri hukuki 
bir çerçeve içinde sunarken, sağlıkta dönüşüm politikalarının, gün-
lük hayatı nasıl etkileyeceği ve uygulamada nelerin değişeceğini 
de ele alacağım. Ama önce sağlık sistemimizin hukuki temelini 
oluşturan yapıyı ortaya koymak gerekli.  

 
 SAĞLIK SİSTEMİMİZİN HUKUKSAL TEMELİ
 Normlar hiyerarşisi açısından yapılacak bir sıralama ile;

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI,
1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ  
TARZI İCRASINA DAIR KANUN ,
3359 SAYILI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KANUNU,
181 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKILAT VE 
GÖREVLERI HAKKINDA KHK,
2219 SAYILI HUSUSİ HASTANELER KANUNU,
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ,
15.02.2008 tarihli Özel hastaneler Yönemeliği
15.02.2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Merkezler 
Hakkındaki Yönetmelik,
28/8/2008 tarihli Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ,
29.09.2008 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği ,

Ülkemizde sağlık sistemi,  Anayasa’dan Tebliğ’e kadar yukarıda 
sıralanan temel mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Sağlıkta 
dönüşüm politikaları kapsamında, 5502 sayılı kanun ve 5510 
sayılı kanunlar mevzuatta önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu 
kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ise sağlık 
sisteminde, hastalar ve sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlar 
açısından çok büyük değişiklikler getirmişlerdir. 

Ortaya çıkan yeni hukuki durumu, sağlık hizmeti veren kişi 
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ve kurumlar açısından ve bu hizmetten faydalanan vatandaşlar 
açısından iki ana başlıkta ele almak doğru olacaktır.  

 BİRİNCİ BÖLÜM

 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 
KİŞİ VE KURUMLARA ETKİLERİ

 I- A

 15.02.2008 TARİHLİ AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YA-
PAN MERKEZLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (ATTYM) 
VE 15.02.2008 TARİHLİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ 
(ÖHY)

 Her iki Yönetmelik maddeleri incelendiğinde aşağıdaki nok-
talar dikkat çekicidir.

 ATTYM hakkındaki Yönetmelik Madde 1’de Yönetmeliğin 
amacı belirtilirken, “ …kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol 
açılmaksızın ülke düzeyinde dengeli ve verimli kaliteli sağlık 
hizmeti sunulmasını sağlamak..” ibaresi eklenmiştir. Bu cümle, 
Sağlık Bakanlığına ileride açıklanacağı gibi ayakta teşhis ve te-
davi yapan sağlık merkezinin konumundan, personeline kadar 
pek çok ayrıntıyı doğrudan belirleme yetkisinin dayanağı olarak 
yer almaktadır. Bu cümlenin özel Hastaneler Yönetmeliğinde yer 
almadığını hatırlattıktan sonra,  Yönetmeliğin ayakta teşhis ve 
tedavi yapan sağlık kuruluşlarının sayısı ve türlerinde getirdiği 
düzenlemeye değinmekte fayda var. Buna göre, Tıp Merkezleri, 
Poliklinikler ve Muayenehaneler dışında ayakta teşhis ve teda-
vi yapan sağlık kuruluşu sayılmamıştır. Bugün “Dal Merkezi” 
olarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve “Estetik ve Sağlık 
Merkezleri”, Yönetmelik faaliyete geçtikten sonra aşamalı olarak 
ya nevi değiştirerek tıp merkezi veya poliklinik olacaklar ya da 
kapatılacaklardır. 
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Dal merkezleri, bugün şehrin bir çok noktasında faaliyet gösteren 
özel sağlık kuruluşlarıdır. Kardiyoloji, dahiliye, göz dal merkezi 
ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren merkezlerinin pek 
çoğu bulundukları yerde tıp merkezi ve poliklinik için gerekli 
şartları taşımadığından fiili zorunluluk nedeniyle geçiş dönemi 
sonunda kapanacaklardır. 

  I-A-1

 Tıp Merkezleri

 Yönetmelikte tıp merkezleri hakkında geniş bir düzen-
leme yapılmış ve tıp merkezi açmanın şartları sayılmıştır. Bu 
çalışmada, tüm şartları tek tek belirtmek yerine bazı önemli nok-
talara değinmek yeterli olacaktır. Buna göre; Tıp merkezlerinde, 
klinik uzmanlık dallarında en az 4 doktorun tam zamanlı çalışması 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu noktada,  Özel hastanelerle ilgili 
olarak tam gün mesai şartı aranmadığını belirtelim. Bu düzen-
leme ile özel hastanede çalışmak, Tıp merkezinde çalışmaktan 
daha avantajlıdır.   

 TIP MERKEZLERİ AÇILACAK YERLERDE, 

(1) GÜRÜLTÜ, HAVA VE SU KİRLİLİĞİ OLMAYACAK
(2) ULAŞIMI UYGUN VE KOLAY OLACAK 
(3) TIP MERKEZİ MÜSTAKİL BİNA OLACAK.
(4) AHŞAP BİR BİNA OLMAYACAK.
(5) “ÖZEL SAĞLIK MERKEZİ” OLARAK YAPI KULLANMA 
İZNİ OLACAK. 
(6) BİNADA BAŞKA AMACA YÖNELİK BİR KAT, ODA BU-
LUNMAYACAK.
(7) MAR PLANLARINDA SAĞLIK TESİSİ ALANI OLACAK 
(Md. 12)
(8) OTOPARKI OLACAK
(9) TIP MERKEZİNDE SORUMLU MÜDÜR TAM GÜN 
ÇALIŞAN BİR DOKTOR OLMAK ZORUNDA. 
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I-A-2

 Poliklinikler

 En az iki doktor tarafından ortaklaşa açılabilen ve Yönetme-
likte belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşudur. 

(1) POLİKLİNİKLER İÇİN DE 3 ARAÇTAN AZ OLMAMAK 
ÜZERE OTOPARKI OLACAK
(2) POLİKLİNİKLER AHŞAP OLMAYAN, MÜSTAKİL 
BİNA DEĞİLSE AYRI GİRŞİ OLAN YERDE.
(3) MÜSTAKİL BİNADA SAĞLIK KURULUŞU KAYDINI 
GÖSTEREN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ OLAN YER-
DE KURULABİLİR.
(4) POLİKLİKTE İSE SORUMLU MÜDÜR ORTAKLAR-
DAN BİRİSİ OLACAK. 

 I-A-3

 Muayenehane

 Bir doktor tarafından, ‘‘cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin’’ 
yapılmadığı ve doktorun serbest çalıştığı yerdir. Cerrahi ve tıbbi 
girişimsel işlemlerin neler olduğu Yönetmelikte açık ve net olarak 
sayılmamıştır. 

 I-A-4

 ATTYM ve ÖHY değerlendirmesi

 İki yönetmeliğin değerlendirilmesinde, aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmaktadır. 

 l PLANLAMAYI BAKANLIK YAPACAK. 
Bakanlık, Tıp merkezlerinin ve polikliniklerin açılacakları yerler 
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ve buralarda çalışacak sağlık personeli hakkında merkezden plan-
lama yapacak. Aynı şekilde Hastaneler konusunda da belirleyici 
olan Sağlık Bakanlığı olacak. 
 ● SAĞLIK MERKEZLERİNİN AÇILACAĞI YERLERİ 
BAKANLIK HER YIL EKİM AYINDA İLAN EDECEK. 
 ● KASIM AYINDA BU YERLERE BAŞVURULAR ALI-
NACAK
 ● BİRDEN ÇOK BAŞVURU OLMASI HALİNDE NO-
TER HUZURUNDA KUR’A ÇEKİLECEK. 
 ● TALEP OLMAYAN YERLERE EK TALEPLER ALI-
NACAK. 
 ● DERNEK, ŞİRKET VE VAKIFLAR BUNDAN SONRA 
BU ALANDA SAĞLIK MERKEZİ AÇAMAYACAK. 
 ● VAR OLANLAR DA ŞARTLARI TAŞIMAK ZORUN-
DA KALACAK. 
 ● HAK SAHİBİ OLANLAR, HAKLARINI 1 YIL DEVİR 
EDEMEYECEKLER.
 ● TÜM SÜREÇ YASAL BİR TAKVİME BAĞLANMIŞ 
DURUMDA 
 ● SORUMLU MÜDÜR SADECE MÜDÜRÜ OLDUĞU 
KURULUŞTA ÇALIŞABİLİR.
 ● ATT YAPAN ÖZEL SAĞLIK  MERKEZLERİNDE, 
KENDİ HASTALARINDA KULLANMAK ÜZERE TEMEL 
LABRATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER 992 SK VE 
3153 SK ‘A GÖRE RUHSAT ALMAKSIZIN YAPMAK İÇİN 
BU TESİSLERİ KURABİLİRLER
 ● SAĞLIK KURULUŞLARI TARAFINDAN REKLAM 
YAPILAMAZ.
 ● HAKSIZ REKABET YARATILAMAZ
 ● KAYITLI SAĞLIK KURULU İSMİ DIŞINDA, BAŞKA 
İSİM ,TABELA, BASILI ESER VE ELEKTRONİK ORTAM-
LARDA KULLANILAMAZ. 
 ● TÜRKÇE İSİM ZORUNLULUĞU YOK.
 ● AYNI BÖLGEDE VEYA ÜLKE GENELİNDE AYNI 
VEYA BENZER İSİM KULLANILAMAZ.(MD.30)
 ● Estetik ve sağlik merkezlerinin kapatilmasini veya 
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dönüştürülmesi söz konusu olacaktır. 
 ● Sorumlu müdür olan doktor ne başka yerde ne de mua-
yenehanesinde  çalışamamayacaktır. 
 ● Doktorların en fazla 2 yerde çalişabilecek olmasıdır. 
 ● Tıp merkezi için müstakil bina ve poliklinik için ayrı giriş 
gerekecektır. Bu şartları taşımayan kurumlarda kapanacak veya 
taşınacaktır.

 ● İmar planında sağlık tesisi ve sağlık merkezi olarak yapı 
kullanma izin belgesini zorunlu olacaktır.
 ● ATTY sağlık kuruluşları planlaması konusunda sağlık 
bakanlığı tam ve tek yetkilidir. Burada genel bir düzenleme ve 
denetleme görevi değil bizzat tayin edici ve kısıtlayıcı bir rol söz 
konusudur.
 ● Çekiliş ve kura gibi uygulamalar sağlık sisteminde dev-
reye girmektedir.
 ● Vakıf, dernek ve şirketlerin ATTYSK kurmasının önüne 
geçilmektedir. 

 I-A-5

 DOKTORLAR

 ● TAM ZAMANLI VEYA YARI ZAMANLI 
ÇALIŞABİLİRLER.
 ● ANCAK EN FAZLA 2 YERDE ÇALIŞABİLİRLER.  
(MD. 17)
 ● SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE DİLEDİĞİ YERDE 
ÇALIŞABİLME HAKLARI ZARAR GÖRECEKTİR. Bakanlık, 
planlama yetkisi kapsaminda, hastane ve diğer merkezlerde kaç 
doktorun çalişabileceğine müdahale edebilecektir. 

 I-A-6

 GEÇİCİ MADDELER
Bu yönetmelik, geçici maddeleriyle yeni düzenlemeye geçişi 
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düzenlemektedir. Buna göre;

 ● 14 şubat 2008’e kadar yapılan başvurularda eski yönet-
melik uygulanır. (gmd.1)
 ● Açılmış olan sağlık merkezleri faaliyetlerine devam eder. 
Ancak, en geç 4 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale gelmek 
zorundadırlar.(gmd.2)
 ● Sorumlu müdürle ilgili şartları (16/1,2md)ve isimlerle il-
gili şartları (30/2 md)6 ay içinde 
 ● Hasta hakları (36.md) 3 ay içinde,
 ● Nöbet hizmeti (21, 22. Md) 3 ay içinde,
 ● Özel dal ve tip merkezleri (23/5.md) hasta transferi 2 ay 
içinde gerçekleştirilmek zorunda!!!

 I-B

 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 

 29.09.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren tebliğ, sağlıkta dönüşüm politikalarının en önemli döneme-
cidir. 
 Sosyal Güvenlik sisteminde yapılan köklü değişiklikler 
sonrasında, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kaldırılıp, Sosyal 
Güvenlik Kurumu bünyesinde bu kuruluşlar birleştirildi. Sosyal 
güvenlik sistemi 01.10.2008 tarihinden itibaren  tek elden yürü-
tülmeye başlandı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 1 Ekimde yürürlüğe girecek maddeleri ile sosyal 
güvenlik alanında yeni bir dönem başladı.  

 I-B-1
 S.U.T’nin sağlık kurumları için getirdiği düzenlemeler

 İlave ücret;
 Kurumla (SGK), sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık 
kurum ve kuruluşları tarafından sağlık hizmetleri fiyatlandırma 
komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla 
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%30’una kadar “ilave ücret” alınabilicek
 Basamak sistemi ve sevk zinciri;
 Sağlık Hizmeti veren kurumlar, basamak sistemi ile 
derecelendirildiğinden, acil haller dışında, sevk zinciri zorunlu 
hale gelmiş durumda. Sağlık hizmeti sunucuları birinci ikinci ve 
üçüncü basamak olmak üzere basamaklandırılmakta ve kamu-
özel olarak ayrılmaktadırlar. Diyaliz merkezleri, işyeri hekimleri, 
muayenehaneler, Hıfzısıhha, görüntüleme merkezleri, kaplıcalar, 
eczaneler ise basamaklandırılamayan sağlık kurumları olarak be-
lirlenmektedir. 
 Aile hekimliğine geçilen tüm illerde 1 Ocak 2009 tarihin-
den itibaren, acil haller dışında ilk müracaatın aile hekimlerine 
yapılması ve sevk zincirinin uygulanması zorunluluğu gelecek. 
 Katkı payları;
 Aile hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri ile üni-
versitelerin medikososyal birimleri ve kamu idareleri bünyele-
rindeki kurum hekimlikleri, işyeri hekimleri tarafından verilen 
sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir katkı payı ve ücret 
talep edilmeyecek. Ancak, 2. Basamak sağlık kuruluşlarında 3 
YTL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 YTL, Üniversite has-
tanelerinde 6 YTL ve özel sağlık kuruluşlarında 10 YTL katkı 
payı ödemesi gerekecek. 
 Sevk halinde ödemede kesinti;
 Hastanın ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan 
başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık 
kurumuna ödenmesi gereken tutarın %75’i ödenecek. 
 Medulla sistemi;
 Sağlık kurum ve kuruluşları başvurularda kimlik tespiti 
yapacaklar, ardından kişinin sağlık yardımlarından yararlanma 
hakkının olup olmadığının tespiti için Kurum bilgi sistemlerin-
den (MEDULLA) T.C. Kimlik numarası ile hasta takip numarası\
provizyon alacaklardır. 
 İş Kazası, meslek hastalığı, tıbben başkasının bakımına 
muhtaç kişiler, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer 
alan hastalığının tespit edildiği kişiler, acil haller nedeniyle müra-
caat edenler, koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişiler, gebe-
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ler, doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik ise on haftalık 
süreye kadar analar, ve analık haliyle rahatsızlık ya da özürlülük 
hallerinde(sadece analık sebebi ile sunulan sağlık hizmetlerin-
den yararlanmak üzere) yabancı ülkelerle yapılan sosyal güven-
lik anlaşmalarından yararlanan kişiler, MEDULLA sisteminden 
kaynaklanan arıza hallerinde, yeterli prim ödeme gün sayısına 
bakılmaksızın sağlık yardımlarının Kurumca karşılanacağı be-
lirtilmektedir. 
 Acil haller;
 Sözleşmesiz sağlık kurumlarının  sundukları  sağlık  hizmetleri-
nin sadece acil hallerde ödemesinin kurumca karşılanacağı ve acil 
hallerde ilave ücret istenemeyeceği de kararlaştırılmıştır.
 Reçeteler;
 Düzenlenen reçetelerde teşhis yazılması zorunlu olup 
ayrıca kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası, tahsis numarası, 
tarih, MEDULLA takip numarası, protokol numarası, hekimin 
adı soyadı, kurumun adı, hekimin uzmanlık ve varsa yan dal 
uzmanlığı, diploma numarası, ıslak imzası yer alacaktır. Sağlık 
Bakanlığınca aile hekimi olarak yetkilendirilen hekimlerin aile 
hekimliği uzmanı hekimlerin yazabildiği tüm ilaçları reçete ede-
bilecekleri belirtilmektedir. 
 “Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde” kurumca bedeli 
ödenecek ilaçlar belirlenmiş olup bu listede yer alamayan ilaçların 
bedeli ödenmeyecektir, ayrıca bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve 
prospektüs bilgileri dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığı’nın 
izniyle mümkün olacaktır.  
 Birçok ilacın kullanımı uzman hekimler tarafından düzen-
lenecek rapor şartına bağlanmaktadır. Depresyon, hiperko-
lesterolemi, hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet, astım gibi 
rahatsızlıklarda buna dâhildir. 
 SGK tarafından ödenen sağlık hizmetleri;
 Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis 
ve tedavi yöntemleri SUT’ta belirlenmiştir. SUT’ta yer alama-
yan teşhis ve tedavi yöntemlerinin Kurumca karşılanabilmesi için 
Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve “Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca” Kurumca ödenecek 
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bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir.  
 Tetkik ve tahliller;
Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, ayaktan ve yatarak te-
daviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik veya tah-
lilleri bünyelerinde veya bir başka sağlık hizmeti sunucusundan 
hizmet alımı ile sağlamak zorundadır. 
 Estetik müdahaleler;
 Estetik amaçlı yapılan sağlık işlemleri Kuruma fatura 
edilemeyeceği gibi, sözleşmeli sağlık kurumları iş kazası, meslek 
hastalığı, adli vaka ve trafik kazasına ait faturalar Kuruma ayrıca 
fatura edilecektir. 
 10 gün içinde ikinci başvuru;
 Hastanın 10 gün içinde ayaktan ilk başvurusundan sonraki 
aynı dala başvurusundan aynı sağlık kurumuna olması halinde 
belirli işlemler farklı sağlık kurumuna olması halinde ise sağlık 
hizmeti giderleri faturalandırılamaz. Hastanın aynı gün içinde 
ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi 
kapsamında başvuruları ayaktan tedavide ödeme kapsamında 
değerlendirilmez, sadece ek işlemleri ve muayene ücreti olarak ta 
15.5 ytl ödenebilecektir. 
 Komplikasyonlar;
 Tanıya dayalı işlem kapsamında tedavisi yapılan hastada bazı 
komplikasyonlar geliştiğinde bu komplikasyonların tedavisine ait 
bedeller “Hizmet başına ödeme yöntemi” ile ödenir ancak yapılan 
işlem bedelleri %10 indirimli olarak faturalandırılacak. 
 Tetkik periyotları;
 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren birçok tetkikin tekrar 
yapılabilmesi için belirlenen sürelere uyulacaktır, aksi takdirde 
Kurumca bedeli ödenmeyecektir. 
 Faturalandırma;

 Sağlık hizmet sunucuları belirlenen usule uygun olarak 
düzenledikleri faturaları Kuruma gönderecekler ve belirli in-
celemelerden sonra kurumca bedelleri ödenecektir. Kurum ile 
sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, tetkik, tahlil ve tedaviye 
ait her türlü bilgi, belge ve raporu, istenildiğinde Kuruma ibraz 
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edeceklerdir.

 İKİNCİ BÖLÜM

 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK HİZMETİ A-
LANLARA ETKİLERİ

 Bu yönetmelikve Tebliğ tam olarak yürürlüğe girdiğinde, 
özel sağlık kurumları ve bu kurumlardan hizmet alan vatandaşlar, 
aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılacaktır. 
 Kimler SGK kapsamında Genel Sağlık Sigortasından 
faydalanacak;
 Hizmet akdi ile çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler, isteğe bağlı sigortalı olan kişiler ve bakmakla yüküm-
lü olduğu kişiler, köy ve mahalle muhtarları, kendi hesabına 
çalışanlar, sığınmacı ve vatansızlar, 65 yaşını doldurmuş muhtaç 
kişiler, İstiklal madalyası sahipleri, harp malulleri, SHÇEK 
kapsamında tutulan kişiler, işsizlik ödeneğinden yararlanan 
kişiler, emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, başarılı 
sporcular ve bazı özel kanunlara göre aylık bağlanan kişilerle, 
bazı yabancılar GENEL SAĞLIK SİGORTASI kapsamında ka-
bul edilerek sağlık yardımlarından yararlanabilecekler. 
 Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları;
 GSS ile tüm vatandaşlar sağlık riskleri ve sağlık harcamaları 
yönünden güvence altına alınacak. Ülkede ikamet eden tüm kişiler 
(vatansızlar ve sığınmacılar dahil) GSS’den yararlandırılacak. 
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan prim gün 
sayısı 30 güne indirildi.  
 Sağlık hizmetine ulaşmak zorlaşacak;

 Çok sayıda dal merkezi kapanmak zorunda kalacağından, 
vatandaş, hemen kapı komşusu olan poliklinik ve tıp merkezleri-
nin kapanmasından sonra, sağlık hizmetine kolay ve hızlı ulaşması 
zorlaşacaktır.
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 Sevk zinciri hekim seçme hakkının ihlali;

 Aile hekimliği bulunan illerde zorunlu sevk zinciri 
uygulaması, hastanın, sağlık kurumu ve doctor seçme hakkını cid-
di anlamda kısıtlayacaktır. Bu düzenlemeler, gereksiz başvuru ve 
sevklerin önlenmesi amacıyla getirilmiş olsa da, günlük hayatta, 
hastaların Üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelere 
başvuru imkanını elinden alan ve onları aile hekiminden sevk 
almaya mecbur bırakması nedeniyle, hastaların hekim seçme ve 
dilediği kurumdan sağlık hizmeti alma hakkını elinden aldığı ya 
da cidi anlamda sınırlandırıldığından söz edilebilir. 

 Katkı payı uygulaması;
 Katılım payının kurumdan aylık alanlar ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler için aylıklarından mahsup edileceği, 
diğer kişiler içinse reçete ile ilaç temini için başvurulan kurum-
la anlaşmalı eczaneler tarafından kişilerden tahsil edileceği de 
önemli bir noktadır.  Vatandaşlar, katkı payı ödemeden ilacını 
alamayacaktır.
 Aşılar ücretsiz;
 Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden Sağlık 
Bakanlığınca ücretsiz sunulan aşılara ayrıca ödeme yapılmayacak 
olup, bazı özel tıbbi durumlarda yapılan aşılarla, 65 yaşını geçmiş 
ve bakımevlerinde kalanlara yönelik grip aşısı, pnömokok aşısı (2 
yaş üstü çocuklara ve bazı özel durumlarda, 65 yaşını geçenlere) 
beş yılda bir, Hepatit A aşısı ise 1 yaş üzeri çocuklara ve bazı 
hastalıklarda yılda iki kez bedeli ödenecek. 
 Tüp bebek için iki şans;
 23 yaşını doldurmuş ve 43 yaşından  gün almamış kadınlara 
Kurumca belirlenen koşullarda, en az beş yıllık GSS kapsamında 
olması ve 900 gün prim ödemiş olması şartıyla, en fazla iki de-
neme için tüp bebek giderlerinin ödeneceği, kişilerin ilk denemede 
%30, ikincide %25 katılım payı ödeyecekleri düzenlenmiştir. 
Diş tedavisi için serbest çalışan diş hekimine sevk uygulaması;
Müracaat edilen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca kron ve 
protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş te-
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davilerine de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve 
kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde serbest diş he-
kimlerine, sözleşmeli olamayan resmi sağlık kurumlarına, özel 
sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilir. 5-15 yaş grubu arasındaki 
çocukların bazı özel tedavileri için ve %40 özürlüler için sürelere 
uyulmaksızın sevk edilebilirlecekler.  

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 ATTY ve ÖHY yönetmelikleriyle ortaya çıkan yeni du-
rumda, Poliklinikler, Tıp Merkezleri ve kapanma ve dönüşme 
sürecine girecek, bir çoğu İmar ve binanın fiziki durumuna 
dair getirilen şartları taşımayacağından geçiş dönemi sonunda 
kapanmış olacaktır. Estetik merkezleri ise zaten Yönetmeliklerde 
düzenlenmediğinden ilk önce tarihe karışacak kuruluşlardır. 

 Özel Hastaneler konusunda da Bakanlık, personel ve cihaza 
kadar müdahale yetkileri ile donanmış olacağından bir anlamda 
özel hastaneler de kısmen devlet hastanesi durumuna gelmiş 
olacaklardır. 

 Ancak, özellikle sağlık merkezi açılacak yerler için ihale 
açılması ve talep fazla olursa noter huzurunda kura çekilmesi gibi 
uygulamalar sağlık sisteminde, yeni ve sakıncalı uygulamalar 
olarak yer almışlardır.

 Sağlıkta Uygulama Tebliği ile hastaların, sağlık kurumunu 
ve hekimi seçme hakları sınırlanacaktır. Hastaları, acil haller 
dışında sevk zinciri ve basamak basamak ilerleyen bir sağlık 
sistemi beklemektedir. 

 Özel sağlık kuruluşlarının hareket sahası kısıtlanacak ve 
bir nevi yarı resmi devlet kuruluşu haline gelmeleri söz konusu 
olacaktır. 
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 Doktorların çalışma koşulları zorlaşacak ve bu noktada 
seçim olanakları da ellerinden alanacaktır. 

 Öte yandan, özellikle Genel Sağlık Sistemi ile toplumdaki 
hemen hemen her kesimin sağlık sistemine alınması ve bunların 
tek elden kontrol edilmesi çabası da takdir edilmesi gereken bir 
reform olarak göze çarpmaktadır. 

 Sonuç olarak, yukarıda sayılan ve gerek sağlık hizmeti veren 
gerekse alanlar açısından, çok bilinmeyenli ve zor bir süreç ola-
cak olan sağlıkta dönüşüm, sancılı olacaktır. 

 Başta da dediğimiz gibi sağlıkta dönüşüm ve reform, mevcut 
hakların kazanımların korunması ve iyileştirilmesi ve sistemin 
sağlam zemine oturması ile tamamlanır. Ancak, yukarıda ayrıntılı 
olarak işlediğimiz ve bir çoğunu eleştirdiğimiz uygulamalar, 
içeriğinde epek çok hukuka aykırılığı da barındırmaktadır. Bun-
lardan bazılarını sıralayacak olursak;

 Bu düzenlemeler, özel sağlık kuruluşları arasında, 
eşitsizlikler getirdiğinden dolayı, ANAYASA Madde 10/3 te 
düzenlenen EŞİTLİK İLKESİNİ,REKABETİN KORUNMASI 
HAKKINDAKİ KANUNUN 4. Maddesini, (REKABETİ SINIR-
LAMA Bakımından)

 Özellikle doktorları tam gün çalışma veya özel sektöre 
geçmeye zorlanmaları anlamında,
ANAYASA  Madde 18 ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞINI, 
Çalışma yerlerini belirleme açısından ANAYASA Madde 23 
YERLEŞME VE SEYAHAT HAKKINI, ANAYASA madde 
48/1,2 ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HAKKINI, 

 Hastalar açısında ANAYASA madde 56 SAĞLIK HİZMETİ 
HAKKINI, hastanın sağlık kurumunu ve hekimini seçme 
anlamında HASTA HAKLARINI, 
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 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Madde 3/D ve İ “Kişilerin 
sağlık kurumunu ve hekimini seçme hakkı)

 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Madde 9/b ‘yi ihlal eder 
nitelikte hükümler içermektedir.

 İdare Hukuku açısından ise söz konusu idari işlem ve tasar-
ruflar;
 NEDEN YÖNÜNDEN,  AMAÇ YÖNÜNDEN, TAKDİR 
YETKİSİNİN KULLANILMASI YÖNÜNDEN hukuka 
aykırılıklar içermekte olan düzenlemelerdir.

 Nitekim, başta Tabip Odası olmak üzere bir çok kişi ve ku-
rum tarafından dava konusu yapılmış ve Yönetmeliklerin bazı 
maddeleri hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verilmiştir. 

 Son söz olarak, aslında bir zorunluluk olan sağlıkta 
dönüşümün, konunun tarafları başta olmak üzere genel bir uzlaşma 
ile tekrar ele alınması ve eksik ve yanlış yönlerinin değiştirilmesi 
sağlıklı bir çözüm olacaktır.



İhtiyati Hacizlerin Daha Sonraki İhtiyati 
ve Kesin Hacizlere İştiraki                                                

 (İİK.mad.268)

 

(*) Talih UYAR

 Bu maddede; bir taraftan «İİK.’na göre ihtiyaten haczedilen 
bir malın, bu ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, borçlu-
nun başka alacaklıları tarafından -İİK.’na veya diğer kanunlara 
(özellikle 6183 sayılı Kanuna) göre- kesin olarak haczedilmesi 
halinde, ihtiyati haciz sahibi alacaklının bu kesin hacze hangi 
koşullarda ve nasıl iştirak edebileceği» diğer taraftan «İİK.’na 
göre bir malın ihtiyaten veya kesin olarak haczedilmesinden son-
ra, başka bir alacaklı lehine bu mal üzerinde rehin kurulur ve daha 
sonra da kamu alacağından dolayı bu mal haczedilirse, bu haczin 
rehinden önceki (ilk) hacze iştirak edip edemeyeceği» konusu 
düzenlenmiştir.

 I- Borçlunun bir alacaklısı tarafından İcra ve İflâs Kanu-
nuna (mad. 257 vd.) göre ihtiyaten haczettirilmiş olan malları 
üzerinde, daha sonra -özel hukuktan veya kamu hukukundan 
doğan borçlarından dolayı- başka alacakları tarafından da haciz 
konulabilir. Bu haciz, kesin haciz olabileceği gibi ihtiyati haciz 
de olabilir.

 Borçlunun malları üzerine önce konulan ihtiyati haciz, 
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bu ihtiyati haczi koydurmuş olan alacaklıya -«ihtiyati haciz 
giderleri» dışında (İİK. mad. 268/II)- rüçhan (öncelik) hakkı 
sağlamadığından (İİK. mad. 268/III)1,  «bu malın satış bedeli-
nin, mal üzerine ilk ihtiyati haczi koydurmuş olan alacaklı ile, 
daha sonra aynı malı ihtiyaten veya kesin olarak haczettirmiş 
olan alacaklılar arasında nasıl, paylaştırılacağı» bir hukuki sorun 
olarak karşımıza çıkar.

 Bilindiği gibi, borçlunun «kesin olarak» haczedilen bir 
malının, daha sonra borçlunun başka alacaklıları tarafından yine 
«kesin olarak» haczedilmesi halinde (ilk) hacze katılmanın hangi 
koşullarla olabileceği İİK. mad. 100 ve 101’de düzenlenmiştir.

 Bazan, «ihtiyaten haczedilen» bir mal, daha sonra «kesin 
olarak» haczedilebilir ya da «kesin olarak» haczedilmiş olan bir 
mal, daha sonra «ihtiyaten» veya «ihtiyaten» haczedilmiş bir 
mal tekrar başka bir alacaklı tarafından «ihtiyaten» haczedilmiş 
olabilir...

 İİK. mad. 268, bu konuları düzenlemeye çalışmıştır...

 Uygulamada çok önem taşıyan bu konuyu, aşağıdaki 
olasılıklara göre öncelemek yararlı olur:

 A) İhtiyaten haczedilen bir malın daha sonra icraen 
(kesin olarak) haczedilmesi: Bir alacaklı tarafından ihtiyaten 
haczedilen mallar, bu ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, bir 
başka alacaklı tarafından -İİK’na veya diğer kanunlara göre- ke-
sin olarak haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu kesin hac-
ze (yani; ikinci alacaklının koydurduğu hacze) -100. maddedeki 
şartlar dairesinde- kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder (İİK. 
mad. 268/I, c:1).2 

 Öncelikle belirtelim ki, burada «kendiliğinden ve muvakkat-
1   Bknz: 12. HD. 16.12.1988 T. 13001/15601; 25.2.1988 T. 3974/2100
2   Bknz: 19. HD. 22.11.2007 T. 6381/10436; 9.3.2006 T. 11622/2344; 23.2.2006 T. 11403/1770; 
17.3.2005 T. 6642/2783 vb.- 19.          HD. 10.10.1995 T. 7322/824; 20.6.1995 T. 8667/9180; 
17.5.1994 T. 6512/6818 vb.
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3   POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları,1982,s:432 - BERKİN, N. İflâs Hukuku,1972,s:426 
- KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C:3,1973,s:2541 -  KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El 
Kitabı,2004,s:901
4    AKYAZAN, S. İhtiyati Hacizler ve Hacze İştirak Dereceleri,1958,s:85
5    Bknz: 19. HD. 20.2.2005 T. 3978/1051; 10.2.2005 T. 3978/1051; 8.7.2004 T. 2814/8153 vb.
6    ERDÖNMEZ, G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Amme Alacaklarının Tahsi-
line Etkileri (Tür. Bar. Bir. D. S:57,     Mart/Nisan-2005, s:136)

en olan» katılmanın gerçekleşebilmesi için, sadece ihtiyati haciz 
kararının verilmiş olması yeterli olmayıp, bu kararın uygulanmış 
olması da gerekir. İİK. mad. 268/I’deki, İİK. mad. 261’e yapılan 
yollama da bunu doğrulamaktadır.

 İhtiyati haciz sahibi alacaklının sonraki kesin (icrai) hac-
ze «kendiliğinden ve muvakkaten» katılması (iştirak etmesi) 
ne demektir? İhtiyati haciz sahibi alacaklının sonraki kesin 
hacze iştirakinin «muvakkat» (geçici) olduğunun kanunda 
açıklanmasından maksat, buradaki hacze iştirakin, ihtiyati haczin 
geleceğine bağlı bulunması yani ancak ihtiyati haczin kesin (ic-
rai) hacze çevrilmesi halinde sonuç doğurmasıdır. Gerçekten, eğer 
ihtiyati haciz, herhangi bir nedenle (İİK. mad. 264/IV9 kesin (ic-
rai) hacze dönüşmeden düşecek olursa, veya ihtiyati haciz mahke-
mece kaldırılırsa (İİK. mad. 265), ihtiyati haciz sahibi alacaklının 
kesin (icrai) hacze olan «geçici (muvakkat) iştiraki» de sona erer. 
Buna karşın, ihtiyati haciz, kesin hacze dönüşürse (İİK. mad. 264/
III, IV) muvakkaten olan iştirak de, kesin bir nitelik alır.3  Bu 
nedenle, ihtiyaten haczedilen mal satılıp bedeli paylaştırılırken, 
ihtiyati haciz henüz kesin hacze dönüştürülmemiş ise, ihtiyati 
haciz (muvakkat iştirak) için de hisse ayrılacak ve bu para İİK. 
mad. 138/III gereğince ihtiyati haczin sonucu belli oluncaya ka-
dar saklanacaktır. 4  5    

 İhtiyati haciz sahibi alacaklının, sonraki hacze iştirakinin 
«kendiliğinden» olacağından maksat nedir? 4949 sayılı Ka-
nunla -13.7.2003 tarihinde İcra ve İflâs Kanununun 268. mad-
desinde değişiklik yapılmadan önce bu konu doktrinde tartışmalı                      
idi.6   «ihtiyati haciz sahibi alacaklının, icrai (kesin) hacze dönüşen 
hacze, kesin olarak iştirak edebilmesi için, durumunun İİK’nun 
100. maddesindeki şartlara uygun olup olmaması»nın aranıp 
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aranmayacağı konusunda farklı görüşler vardı.7 

 4949 sayılı Kanunla, İİK. mad. 268/I, c:1 hükmüne «100 
üncü maddedeki şartlar dairesinde» sözcükleri eklenmiştir. 
Böylece, «ihtiyati haciz sahibi alacaklının, kesin hacze, kesin 
olarak iştirak edebilmesi için, 100. maddedeki şartlara da sahip 
olması» gerekecek, aksi taktirde, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, 
kesin hacze ancak ikinci derecede iştirak edebilecektir (İİK. mad. 
100/son) 8 

 Doktrinde kimi hukukçular9  «bu değişikliğin isabetli 
olduğunu, eski düzenlemenin (ya da uygulamanın) ihtiyati ha-
ciz sahibi alacaklıyı, kesin haciz koyduğunda sahip olamayacağı 
şekilde iştirak imkanına sahip kıldığını, kötüniyetli kullanımlara 
yol açtığını» belirtmişken, kimi hukukçular da, «yeni düzen-
lemenin, dolaylı olarak kamu alacaklılarının yararına sonuç 
doğuracağını, 6183 s. K. mad. 21/I uyarınca, kamu alacaklılarının, 
İİK’na göre konulan hacizlere iştirak edebilmeleri için, İİK.
nun 100. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri-
nin aranmadığını, bu düzenlemenin kamu alacaklılarının hacze 
iştirakini kolaylaştırdığını, bunun kendilerine önemli bir avantaj 
sağladığını, İİK. mad. 268/I’de yapılan değişikliğin de bu avantajı 

7    Bir görüşe göre, “ihtiyati haciz sahibi alacaklının, kesin hacze, kesin olarak iştirak edebilmesi 
için İİK. mad. 100’deki koşulların da gerçekleşmiş olması gerekir. İhtiyati haciz alacaklısının 
durumu, İİK. mad. 100’deki koşullara uymuyorsa, ancak ikinci derecede hacze iştirak edebilir.” 
(KURU, B. age. C:3, s:2543 vd. - YILMAZ, E. Hacze Takipli Katılıma (AÜHFD. 1973/1-4, s:301) 
- YILMAZ, E.    Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C:2, s:1246 - ÖZEKES, M. İhtiyati Haciz, 
1999,s:302 - AKYAZAN, S. age. s:84 - SALDIRIM, M. İhtiyati Haciz,1997,s:63 - YILDIRIM 
(DEREN), N. Türk-İsviçre ve Alman Hukukunda Hacze (Adi) İştirak, s:36) Buna karşın, diğer 
bir görüşe göre ise, ihtiyati haciz yolu ile hacze katılma kendiliğinden olduğu için, 100’ncü mad-
denin koşullarına bağlı değildir. 268’nci madde 100’ncü maddeyi sınırlayan ayrık bir hüküm-
dür.” Yargıtay, önceki kararlarında (bknz: İİD. 7.5.1954 T. 1920/2223) birinci görüşe katılmışken, 
sonraki kararlarında (bknz: 12. HD. 22.19.1981 T. 4797/6949) ikinci görüşü benimsemiştir... 
(POSTACIOĞLU, İ. age. s:434 - BERKİN, N. age. s:426 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz,1962,s:37 
vd. - BERKİN, N. İflâs Hukuku Rehberi,1980,s:268 - AKYAZAN, S. age. s:161 - ÖĞÜTÇÜ, T./
ÇİTOĞLU, A. Uygulamalı İcra ve İflâs Kanunu, 1977,s:1066 - ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun 
Esasları, (2004), s:231 - DEYNEKLİ, A./KISA, S. Sıra Cetveli (2002), s:24 - YILDIRIM, K. İcra 
Hukuku Ders Notları, (2004), s:109)
8   KURU, B. El Kitabı, s:901
9   ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Kanunu’nda İhtiyati Hacze İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi 
(Yeditepe Ünv. Huk. Fak. D. 2005,   C:I, S:2, s:453)
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iyice pekiştirdiğini», 10  «bu değişikliğin -100. maddedeki hacze 
iştirak unsurları kaynak kanuna göre çok ağır olduğundan- hacze 
iştirak kurumunun uygulanmasını ortadan kaldıracağını» 11  belir-
terek, değişikliği eleştirmişlerdir.

 Yukarıda açıklandığı şekilde, ihtiyaten haciz edilen bir 
malın, daha sonra bir başka alacaklı tarafından kesin olarak ha-
ciz edilmesi halinde, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesinden 
sonra, her iki alacak da «ayni derecede» hacze katılmış olur yani 
bu durumda, paylaştırma «garameten» -alacaklıların alacakları 
oranında- yapılır.. 12  Yoksa, önce uygulanmış olan ihtiyati haciz, 
alacaklısına öncelik (rüçhan) hakkı vermez. 13 

 4949 sayılı Kanunla -13.7.2003 tarihinde- İİK. mad. 268/
I’de yapılan ikinci değişiklik; «ihtiyaten haczedilen bir malın, 
ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce bir başka alacaklı 
tarafından bu kanuna (yani; İİK’na) veya diğer kanunlara (yani; 
özellikle 6183 sayılı Kanuna) göre kesin olarak haczedilmesi ha-
linde, ihtiyati haciz sahibi alacaklının, bu kesin hacze 100. mad-
dedeki şartların gerçekleşmesi halinde (eğer; önce ihtiyati haciz 
uygulanmış olan alacaklı, 100. maddedeki belgelerden birine sa-
hip değilse, kamu alacağından dolayı konulan hacze iştirak ede-
meyecek ve satış bedelinin tamamı kamu idaresine ödenecektir...) 
kendiliğinden ve muvakkaten iştirak edeceği» kabul edilerek 
gerçekleştirilmiştir.

 Değişiklikten önce, «ihtiyaten haczedilen mal üzerine daha 
sonra kamu alacağı için kesin haciz konulması halinde, ihtiyati 
haciz sahibi alacaklının, bu kamu alacağından dolayı konulmuş 
olan kesin hacze iştirak edip edemeyeceği» hem doktrinde 14  ve 
10  ERDÖNMEZ, G. agm. s:137
11  YILDIRIM, K. age. s:108 vd.
12   Bknz: 19. HD. 22.11.2007 T. 6381/10436; 9.3.2006 T. 11622/2344; 23.2.2006 T. 11403/1770 
vb
13   Bknz: 12. HD. 16.12.1988 T. 13001/15601; 25.2.1988 T. 3974/2100 
14   DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. İhtiyati Haciz,2005,s:88 - DEYNEKLİ, A./KISA, S. age. s:32 
vd. - OSKAY, M./KOÇAK,   C./DEYNEKLİ, A./  , M. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C:4,2007,s:5491 
- DEYNEKLİ, A. İİK’nın 268. Maddesinde 4949 sayılı Kanun’la Değişiklik Yapıldıktan Sonra 
Alınan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak Derecesi (Tür. Bar. Bir. Huk. D. S:57, Mart/Nisan-2005, 
s:175 vd.) - ERDÖNMEZ, G. agm. s:138
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Yargıtay kararlarında tartışmalı idi. Yapılan bu değişiklikle, bu 
konudaki tartışmalara son verilmiştir...

 Ancak hemen belirtelim ki; «kamu alacaklarının hacze 
iştiraki» konusunda özel kanun niteliğinde bulunan 6183 s. 
K.’nun 21 ve 69. maddelerinin gözönünde bulundurulması ge-
rekir. 15  Yüksek mahkeme «kamu alacaklarına/alacaklarında ihti-
yati haciz» konusuyla ilgili olarak;

√ «İhtiyaten haczedilen mallar, bu ihtiyati haciz icrai hacze 
dönüşmeden önce, bir kamu alacağından dolayı haczedildiği 
takdirde, daha önce konulmuş olan ihtiyati haczin bu hacze iştirak 
edemeyeceğini,» 16 

√ «Kamu alacağından dolayı konulmuş olan hacze, başka bir 
kamu alacağının katılamayacağını,» 17 

√ «Kamu alacaklarının hacze iştiraki yönünden İİK.nun 268. 
maddesinin değil, özel kanun niteliğindeki 6183 sayılı Kanunun 
21. maddesinin olaya uygulanarak uyuşmazlığın çözümlenmesi 
gerekeceğini,» 18 

√ «Kamu alacağından dolayı konulmuş olan hacze -adi veya 
imtiyazlı- alacaklıların daha sonra iştirak edemeyeceklerini,» 19

√ «6183 sayılı Kanunun 21. maddesinde geçen ‘haciz’ sözcüğünün 
‘ihtiyati haczi’de kapsayacak şekilde yorumlanamayacağını; kamu 
alacaklarından dolayı konulan ihtiyati hacizlerin, üçüncü kişiler 
tarafından konulmuş olan hacizlere iştirak edemeyeceğini,» 20

15 Ayrıntılı bilgi için bknz: AKCAN, R. Hacze İştirak,2005,s:150 vd.
16 Bknz: 19. HD. 29.4.2004 T. 11014/4878; 30.10.2003 T. 6697/10728; 20.3.2003 T. 8489/2457 
17 Bknz: 19. HD. 20.5.2004 T. 566/5982; 26.6.2003 T. 2349/6879 
18 Bknz: 19. HD. 12.12.2002 T. 9386/7788 
19 Bknz: 19. HD. 2.12.2004 T. 6229/11941; 30.9.2004 T. 1287/9474; 3.7.2003 T. 2576/7353; 
12.6.2003 T. 4285/6218 
20 Bknz: 19. HD. 29.6.2006 T. 5461/7123; 17.11.2005 T. 6026/11342; 17.3.2005 T. 8221/2848 
vb. 
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√ «İşçi alacakları -İİK. 206’ya göre- birinci sırada imtiyazlı ise de, 
hacze iştirak halinde, haciz tarihi daha sonra olan kamu alacağının 
haczine iştirak edemeyeceklerini,» 21 
belirtmiştir.

4949 sayılı Kanunla -13.7.2003 tarihinde- İİK. mad. 268/I’de 
yapılan üçüncü değişiklik, «İİK’na göre bir mal ihtiyaten veya 
kesin olarak haczedildikten sonra, başka bir alacaklı lehine bu 
mal üzerinde rehin kurulur ve daha sonra da kamu alacağından 
dolayı bu mal haczedilirse, bu haczin -rehni aşıp- önceki (ilk) 
hacze iştirak edemeyeceği» belirtilerek gerçekleştirilmiştir. Bu 
değişiklikle «...rehin tesisinden sonra haciz konulması halinde, 
‘konulan haczin rehini aşarak rehinin önündeki hacze veya ihtiya-
ti hacze iştirak edemeyceeği’ esası getirilerek, tapu siciline güven 
ve aleniyet ilkesine uyum sağlanması» amaçlanmıştır. 22 

Ancak, 6183 s. Kanunun 21/II. maddesine -5479 s. Kanunun 4. 
maddesi ile- «Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç 
ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen 
hacizlerde, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 268 inci maddesi-
nin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.» şeklinde 
bir hüküm eklenerek, vergi alacakları yönünden İİK. mad. 268/I 
son cümlesinin uygulanmaması -8.4.2006 tarihinden itibaren- ka-
bul edilmiştir.

Yani vergi alacaklarından dolayı konulan hacizlerde, önünde re-
hin olsa bile, bu rehinden önce konulmuş olan hacizlere iştirak 
etmek mümkün olacaktır...

B) İcraen (kesin olarak) haczedilen bir malın daha sonra 
ihtiyaten haczi: Bu durum İİK. mad. 268’de düzenlenmemiştir. 
İcraen (kesin olarak) haczedilen mallar, sonradan ihtiyaten hac-
zedilirse, ihtiyati haciz alacaklısı, mevcut icrai hacze iştirak ede-
bilir mi? Bu konuda iki görüş ileri sürülmektedir. Bir görüşe gö-

21   Bknz: 19. HD. 17.6.2003 T. 4077/6500 
22   Bknz: “4949 sayılı Kanuna ait Hükümet Gerekçesi” (UYAR.T. Gerekçeli-İçtihatler İİK. 
Şerhi,C:11,2009,s:17418)
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re 23  bu durumda hacze iştirak söz konusu olmaz. İhtiyati ha-
ciz sahibi alacaklı ancak artacak para üzerinde bir hakka sahip 
olabilir. 24  Diğer bir görüşe 25  göre ise, ihtiyati haciz sahibi 
alacaklı, kendisinden önce konulmuş olan kesin hacze ancak 100. 
maddedeki şartlara göre iştirak edebilir. Yani, ihtiyati haciz sahibi 
alacaklının «borçlu hakkında takipte bulunmuş olması», «önce-
lik şartına sahip olması» ve «ihtiyati haczinin, önceki kesin haciz 
üzerine satılan malın bedeli icra vermesine girmeden önce kesin 
hacze dönüşmüş olması» gerekir...

 C) İhtiyaten haczedilen bir malın, daha sonra bir başka 
alacaklı tarafından ihtiyaten haczi: İİK. mad. 268/I’de, «ihti-
yati haczin, kesin (icrai) hacze dönüşmeden önce, aynı malların 
diğer bir alacaklı tarafından haczedilmesini» düzenlerken, sadece 
kesin (icrai) haczi kastetmiştir. 26  Eğer ihtiyaten haczedilen bir 
mal, bu ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, başka bir alacaklı 
tarafından tekrar ihtiyaten haczedilirse, ikinci alacaklının birinci 
alacaklının ihtiyati haczine katılması söz konusu olmaz. Bu ihtiya-
ti hacizlerden birincisinin ikinciye nazaran bir imtiyazı (rüçhanı) 
da yoktur. 27 

İhtiyati hacizlerin sıra cetvelindeki yeri, daha doğrusu birbirlerine 
karşı durumları, bunların icrai (kesin) hacze dönüşme tarihlerine 
göre tesbit edilir. Bu takdirde de şu durumlarla karşılaşılır. 28

23    ÜSTÜNDAĞ, S. age. 8. Bası, s:424 - ÖĞÜTÇÜ, T./ÇİTOĞLU, A. age. s:1068 - GAUL, H.F./
YILDIRIM (DEREN), N. İcra    Hukuku Analizleri, (2004), s:13
24   Bknz: 19. HD. 22.12.2005 T. 8691/12899; 12. HD. 30.3.1992 T. 2713/995; 11.7.1991 T. 
7708/8723 
25   AKYAZAN, S. age. s:83 - YILMAZ, E. agm. s:304 - YILMAZ, E. age. s:1269 vd. - BA-
CANAK, A. İhtiyati Haciz ve İştirak Derecesi (ABD. 1971/4, s:523) - KURU, B. age. C:3, s:2545 - 
KURU, B. El Kitabı, s:902 - ÖZEKES, M. age. s:304 - DEYNEKLİ, A. agm. s:171 - DEYNEKLİ, 
A./KISA, S. age. s:50 - OSKAY, M./KOÇAK, C./DEYNEKLİ, A./ , M. age. s:5490 vd.
26  BERKİN, N. İflâs Hukuku, s:425 - AKYAZAN, S. age. s:80 - YILMAZ, E. agm. s:300 - YIL-
MAZ, E. age. s:1244 - OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. İçtihatlarla İcra ve İflâs Kanunu,1965,s:858 
- AKCAN, R. age. s:103
27  KURU, B. age. C:3, s:2546 - KURU, B. El Kitabı, s:902 vd.
28   YILMAZ, E. agm. s:305 - YILMAZ, E. age. s:1257 vd. - KURU, B. age. C:3, s:2546 - KURU, 
B. El Kitabı, s:903 vd. - ÖZEKES, M. age. s:305 - AKCAN, R. age. s:107 vd. - AKYAZAN, S. 
age. s:81 - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s:82 - DEYNEKLİ, A./KISA, S. age. s:49 vd. - 
YILDIRIM (DEREN), N. ag. tez. s:38
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a) Eğer, borçlunun malları üzerine ilk defa ihtiyati haciz koy-
duran alacaklı (A)’nın ihtiyati haczi, sonraki alacaklı (C)’nin ihti-
yati haczinden önce icrai (kesin) hacze dönüşmüşse bu takdirde 
yukarıdaki; AÇIKLAMA (B)’deki durum -yani; «kesin ihtiyati 
hacizden sonra ihtiyati haciz konulması» meydana gelir. Yani, 
alacaklı (C) -ihtiyati haczi kesin hacze dönüşünce- alacaklı 
(A)’nın kesin haczine ancak 100. maddedeki şartlara göre iştirak 
edebilir.. 29 

b) Eğer, borçlunun mallarına sonradan ihtiyati haciz koy-
duran alacaklı (C)’nin ihtiyati haczi, daha önce ihtiyati haciz 
koydurmuş olan alacaklı (A)’nın ihtiyati hacizden önce icrai hacze 
dönüşmüşse, bu takdirde yukarıdaki; AÇIKLAMA (A)’daki du-
rum meydana gelir. Yani, alacaklı A, C.’nin kesin hacze dönüşen 
(ihtiyati) haczine kendiliğinden ve geçici olarak iştirak eder. 30 

c) Eğer, borçlunun malları üzerine konulan her iki (veya daha 
fazla) ihtiyati hacizler, aynı tarihte kesin hacze dönüşmüşse; 
satış bedeli bu ihtiyati haciz sahibi alacaklılar arasında garameten 
paylaştırılır. 31 

II- Ayrı ayrı tarihlerde veya aynı tarihte alınan ihtiyati ha-
ciz kararları aynı tarihte uygulanmışsa, hacze iştirak sorunu 
ne şekilde çözümlenecektir? Kanımızca, bu durumu İİK. mad. 
268’in kapsamında değerlendirmek yerinde olur. Yani, ihtiyati 
haczi daha önce icrai (kesin) hacze dönüşen alacaklının bu hac-
zine, diğer alacaklının -100. maddedeki şartlara göre- «muvak-
katen ve kendiliğinden» iştirak edeceği kabul edilmelidir. 32  Yük-
sek mahkeme 33  de, «bir gün ara ile (ayrı tarihlerde) uygulanan 
ihtiyati hacizlerin ayni gün kesin hacze dönüşmesi halinde, her 
iki alacağın ayni sırada yer alacağını (satış bedelinin garameten 
paylaştırılacağını)» belirtmiştir.

29   Bknz: 19. HD. 30.1.2003 T. 6301/846; 23.1.2003 T. 5801/506 
30  Bknz: 19. HD. 21.6.2001 T. 3395/4864  HD. 12.3.1990 T. 9519/2472 
31  Bknz: 19. HD. 17.12.1998 T. 7083/7726; 28.5.1998 T. 2660/3753; 4.12.1997 T. 7971/10326 
32  Bknz: 19. HD. 14.5.1996 T. 2703/4668; 10.5.1994 T. 3982/4794; 4.7.1991 T. 1371/8435 
33  Bknz: 12. HD. 16.3.1984 T. 311/3073; 26.12.1983 T. 9872/11000 
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III- İhtiyati haciz kesin hacze dönüştükten sonra, hacizli mal 
üzerine başka bir alacaklı tarafından kesin veya ihtiyati haciz 
konulursa; ikinci alacaklı, birinci alacaklının haczine 100. mad-
dedeki şartlara göre iştirak edebilir. 34    35   

IV- İhtiyaten haczedilen mallar, başka bir alacaklı tarafından 
aynı gün kesin olarak haczedilirse; ihtiyati haciz sahibi 
alacaklının, İİK. mad. 268’e göre kesin hacze iştirak etmesi müm-
kün olmaz. Çünkü İİK. mad. 268’de, hacze iştirak için «ihtiyati 
haczin, kesin hacizden önce olması (uygulanması)» öngörülmüş 
olup, aynı anda uygulanan ihtiyati hacizlerle kesin hacizlerin du-
rumu bu maddede düzenlenmemiştir.

Ancak; ihtiyati haczin, kesin hacizden «saat olarak önce 
uygulandığı» saptanabilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, kesin 
hacze, 100. maddedeki şartlar çerçevesinde iştirak edebilir. 36 

V- Farklı tarihlerde uygulanan ihtiyati hacizler, aynı gün icrai 
(kesin) hacze dönüşmüşse; ilk ihtiyati haciz sahibinin aynı gün 
kesin hacze dönüşen haczine, diğer ihtiyati haciz sahibi alacak-
lıların iştirak etmesi -100. maddedeki şartlara sahip olsalar bile- 
mümkün değildir. 37  38    

VI- İhtiyati haczin hangi hallerde icrai hacze dönüşeceği ise, 
İİK. mad. 264/son da düzenlenmiştir. 39  Bu durumlardan birisi; 
«borçlunun gönderilen ödeme emrine itiraz etmemesi»dir. Uygu-
lamada tebligat işleri istenen biçimde yerine getirilmediğinden, 

34  KURU, B. age. C:3, s:2549 - KURU, B. El Kitabı, s:904 - ÖZEKES, M. age. s:306 - AKCAN, 
R. age. s:110 vd. - POSTACIOĞLU, İ. age. s:735
35  Bknz: 19. HD. 14.2.1995 T. 1041/1114; 14.12.1995 T. 231/1113; 21.12.1994 T. 9807/12954  - 
19. HD. 28.5.1989 T. 2856/5329; İİD. 7.7.1966 T. 7599/7497 
36   DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s:83 vd. - DEYNEKLİ, A./KISA, S. age. s:51 
- DEYNEKLİ, A. agm. s:171 vd. - ÇAVDAR, S. İhtiyati Haczin Hacze İştiraki (Yarg. D. 
Temmuz/2006, s:341)
37   DEYNEKLİ, A. agm. s:172 - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s:84 - DEYNEKLİ, A./
KISA, S. age. s:51   
38    Karş: 19. HD. 17.12.1998 T. 7083/7726; 28.5.1998 T. 2660/3753; 4.12.1997 T. 7971/10326
39   Bknz: 12. HD. 18.6.1981 T. 3771/5874       
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bazen aynı tarihte ihtiyati haczi icrai hacze çevirme isteminde bu-
lunan alacaklılardan birisinin ödeme emri borçluya, diğerinden 
çok sonra tebliğ edilmiş olabilir. Bu durumda ise, kendi kusuru 
olmaksızın ödeme emri borçluya geç tebliğ edilen alacaklı, diğer 
alacaklıdan daha az korunmuş olmakla, hacze iştiraki güçleşmekte 
veya mümkün olamamaktadır. Bu sonucun ise, adil olmadığı 
açıktır.

Bu gibi durumlarda, icrai hacze dönüşme tarihi; «borçluya ödeme 
emrinin tebliğ edildiği» tarihe göre değil, «alacaklının, ihtiyati 
haczi icrai hacze çevirme istemi» dikkate alınarak tayin edilme-
lidir. Ancak hemin belirtelim ki, kanunu yorumlayarak bu sonuca 
ulaşmak oldukça güçtür. Bir kanun değişikliği ile bu yorum şekli 
gerçekleştirilebilir. Kanımızca, böyle bir diğişikliğe -uygulamada 
karşılaşılan bu gibi aksaklıkların giderilmesi için- gereksinme 
vardır.

Buraya kadar ki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, ihtiyati ha-
cizlerle ilgili çeşitle «hacze iştirak» problemlerini çözmede, 
ihtiyati hacizlerin icrai (kesin) hacze dönüşme tarihi çok önem 
taşımaktadır.40 Özellikle, aynı malın başka başka alacaklılar 
tarafından ayrı ayrı tarihlerde ihtiyaten haczedilmeleri halinde, 
bunlardan birinci veya ikincinin daha önce icrai hacze dönüşmesi, 
diğer alacaklının bu hacze iştirak edip edememesi sonucunu 
doğuracaktır.

VII- İhtiyati haciz sadece alacaklıya «ihtiyati haciz masrafları» 
bakımından öncelik hakkı verir (İİK. mad. 268/II). Bu masra-
flara; ihtiyati haciz kararı almak için yapılan masraflar, ihtiyati 
haczin uygulanması masrafları ve alacaklı lehine sonuçlanan ihti-
yati hacze itiraz (İİK. mad. 265) davasının masrafları girer. Buna 
karşın, ihtiyati haczi tamamlamak üzere yapılan takip veya dava 
masrafları buraya dahil değildir. 41 

40   Bknz: 12. HD. 2.12.1988 T. 2462/14738 
41   ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:424
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İhtiyati haciz sahibi alacaklı, yaptığı bu masrafları, ihtiyati ha-
ciz konusu malların satılması halinde -bu mallar başka alacaklılar 
tarafından haczettirilmiş ve ihtiyati haciz alacaklıları bu hacze 
kesin olarak iştirak edememiş olsa bile-42  satış tutarından en önce 
alır. İhtiyati haciz sahibi alacaklının, yaptığı bu masraflara ilişkin 
öncelik hakkı, «paraya çevirme ve paylaştırma masrafları»ndan 
(İİK. mad. 138/II) 43  sonra gelir. Başka bir deyişle, ihtiyati ha-
ciz sahibi alacaklıya ait masrafların, haczedilen malların satış be-
delinden önce «paraya çevirme ve paylaştırma masrafları» indi-
rildikten sonra, kalan paradan ödenmesi gerekir. 44 

VIII- Tasarrufun iptâli davalarında -İİK. mad. 281/II 
uyarınca- verilen ihtiyati haczin, hacze iştiraki: Hakim, tasar-
rufun iptâli davalarında, iptâl edilmesi istenen tasarruf konusu 
mallar hakkında davacının istemi üzerine ihtiyati haciz kararı 
verebilir (İİK. mad. 281/II9)

Genel hükümlerden (İİK. mad. 259) farklı olarak, burada ihti-
yati haciz kararı alabilmek için güvence göstermek zorunlu 
değildir. Güvence gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını 
ve miktarını hakim takdir eder. Ancak, davanın konusu, İİK. 
mad. 283/II gereğince, üçüncü kişinin elinden çıkardığı malların 
değerine ilişkinse, güvence gösterilmesi zorunludur (mad. 281/
II).

İİK. mad. 281/II uyarınca verilen «ihtiyati haciz kararı» ne za-
man ve ne şekilde kesin hacze dönüşür? İİK. mad. 264/III burada 
kıyasen uygulanacak mıdır? Doktrinde 45  tartışmalı olan bu konu 
hakkında yüksek mahkeme «İİK. 281/II’de düzenlenmiş olan ihti-
yati haczin, İİK. 257 vd.’daki ihtiyati hacizden farklı olduğunu, 
davayı kazanan davacı alacaklının İİK. 281/II kapsamındaki ihti-

42 KURU, B. age. C:3, s:2544
43 Bknz: UYAR, T. Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekalet Ücreti (İİK. mad. 138) 
(Yasa D. 1978/2, sh:257 vd.)
44 BERKİN, N. age. s:427
45 UYAR, T. İcra ve İflâs Hukukunda İptâl Davaları, 2. Bası,1992,s:298 - ÖZEKES, M. age. s:392 
- DEYNEKLİ, A. İİK’nun 268. Maddesinde 4949 sayılı Kanunla Değişiklik Yapıldıktan Sonra 
Alınan İhtiyati Hacizlerde Haze İştirak Derecesi (Tür. Bar. Bir. D. - Nisan/2005, s:177 vd.)
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yati haczin dayanağı olan ilamı bir aylık süre içinde icra dairesine 
ibraz etmesinin zorunlu bulunmadığını (İİK. mad. 264/III hük-
münün burada uygulanmayacağını)» 46 , «tasarrufun iptâli davası 
sırasında verilen ihtiyati haczin ‘tasarrufun iptâli kararı’ ile kesin 
hacze dönüşmüş olacağını» 47  belirtmiştir.. 48

Yüksek mahkeme, tasarrufun iptâli davaları sırasında -İİK. mad. 
281/II uyarınca- verilen ihtiyati hacizler ile ilgili olarak;

√ «Tasarrufun iptâli davasının kabulle sonuçlanması halinde, 
alacaklı tarafından başlatılacak bir icra takibi olamayacağından, 
‘dava konusu taşınmazlar üzerine konmuş olan ihtiyati haczin, 
kararın kesinleşmesine kadar devamına’ karar verilemeyeceği-
ni,» 49 

√ «İİK. 281/II uyarınca, tasarrufun iptâli davasına konu olan 
taşınmaz (lar) hakkında verilen ‘ihtiyati haciz kararı’, ‘ihtiyati 
tedbir’ niteliğinde olduğundan, bu karara yönelik itiraz (ve ‘hac-
zin kaldırılması talebi’)nin, kararı veren mahkemeye yapılması 
gerekeceğini,» 50 

√ «Tasarrufun iptâli davası sırasında alınan ihtiyati haczin 
de davanın kazanılması ve İİK. 100/1 maddesindeki şartların 
gerçekleşmesi halinde, diğer hacze iştirak hakkı vereceğini,» 51 

√ «‘İcra takibi tarihi’, ‘ihtiyati haciz tarihi’ ve ‘tasarrufun iptâli 
davasında verilen karar tarihi’ diğer alacaklınınkinden daha sonra 
olan alacaklının diğer alacaklının haczine iştirak edemeyeceği-
ni,» 52

46  Bknz: 19. HD. 17.2.2005 T. 4602/1453 
47  Bknz: 19. HD. 7.2.2005 T. 4371/7720 
48  DEYNEKLİ, A. agm. s:176 vd. - DEYNEKLİ, A./KISA, S. age. s:55 vd.
49  Bknz: 17. HD. 31.5.2007 T. 2161/1883; 15. HD. 31.1.2007 T. 6494/494; 18.4.2006 T. 
44/2304
50  Bknz: 12. HD. 27.12.2005 T. 22439/26135; 9.7.2002 T. 14070/14902 
51  Bknz: 19. HD. 17.11.2005 T. 6022/11340 
52  Bknz: 19. HD. 7.7.2005 T. 4371/7720 
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√ «Tasarrufun iptâli davası sırasında mahkemece İİK. 281/II 
uyarınca alacaklının ‘ihtiyati haciz’ talep etmesine rağmen -hatalı 
olarak- ‘ihtiyati tedbir kararı’ verilmiş dahi olsa, düzenlenen sıra 
cetvelinde lehine ihtiyati tedbir kararı verilmiş olan alacaklıya da 
pay ayrılması gerekeceğini,» 53 

√ «Tasarrufun iptâli davasını kazanmış olan -iptâl edilen tasar-
ruf oranında- taşınmazı borçludan satın almış olan üçüncü kişinin 
-ipotekli/ipoteksiz tüm alacaklılarından önce ödeme yapılması 
gerekeceğini,» 54

√ «Tasarrufun iptâli kararı üzerine tapu kaydında düzeltme 
yapılmadan konulan haczin İİK.nun 283. maddesine göre geçerli 
olduğunu,» 55 

√ «Tasarrufun iptâli davalarının birden fazla açılmış olması ha-
linde, hacze iştirak sorununun İİK.nun 268 ve 100. maddelere 
göre çözümlenmesi gerekeceğini; İİK.’nun 281. maddesi uyarınca 
uygulanan ihtiyati haczin, ip-tâl davasının kabulü ile kesin hacze 
dönüşeceğini,» 56

√ «Tasarrufun iptâli davasında mahkemece verilen «ihtiyati ted-
bir» kararının, davacı-alacaklıya, başka alacaklıların dava ko-
nusu taşınır/taşınmaza koymuş olduğu hacze katılma hakkını 
vermeyeceğini,»57

√ «İİK. 281. uyarınca uygulanan ihtiyati haczin, tasarrufun ip-
tâli davasının kabulü ile kesin hacze dönüşeceğini -Tasarrufun 
iptâli davalarında verilen ihtiyati hacizlerin hacze iştirakinin İİK.
nun 268. maddesine göre belirleneceğini; bu hükme göre hacze 
iştirakin mümkün olmaması halinde, tasarrufun iptâli davası 

53  Bknz: 19. HD. 17.2.2005 T. 6608/1465 
54  Bknz: 19. HD. 21.10.2004 T. 12360/10374; 30.11.2000 T. 7450/8250 
55  Bknz: 19. HD. 30.9.2004 T. 10673/9424 
56  Bknz: 19. HD. 31.10.2002 T.7343/6978; 21.3.2002 T. 8208/1964; 23.3.2000 T. 1119/2070 
57  Bknz: 19. HD. 20.6.2002 T. 1356/4852; 10.11.2000 T. 6442/7653 
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aciz vesikasına dayanacağından, İİK.nun 100/1 maddesine göre 
iştirakin sağlanması gerekeceğini,» 58

√ «İİK. 281 uyarınca ihtiyati haciz her ne kadar o tarihe kadar 
ki toplam alacak miktarı için verilmişse de, bu alacaklının asıl 
alacağına satış tarihine kadar faiz yürütülüp bunun tutarı kadar 
pay ayrılması ve İİK. 138/IV uyarınca tasarrufun iptâli davasının 
sonucuna göre işlem yapılması gerekeceğini,» 59 

√ «İİK.nun 281. maddesi uyarınca satışa konu mala ihtiyati haciz 
uygulayan davacının ihtiyati haczi mahcuzu satış bedeli vezneye 
girmeden önce kesin hacze dönüşmediğinden, kendisine satış be-
delinden pay ayrılamayacağını,» 60 

√ «İptâl davasına bakan mahkemenin, tasarrufa konu mallar 
bakımından ihtiyati haciz kararı verebileceğini,» 61

belirtmiştir.

IX- Yüksek mahkeme «ihtiyati hacze katılma» konusu ile ilgili 
olarak;

√ «İİK. 264’de öngörülen sürede itirazın iptâli davası açılmaması 
halinde, ihtiyati haczin hükümsüz olacağını,» 62 

√ «İhtiyati haciz, kesin hacze dönüşmedikçe, satış isteme süresi-
nin işlemeye başlamayacağını,» 63 

√ «Kesin olarak haczedilen bir malın daha sonra başka bir alacaklı 
tarafından ihtiyaten haczedilmesi halinde, «hacze katılma»nın söz 
konusu olmayacağını, sıra cetvelinde (derece kararında) kesin ha-

58  Bknz: 19. HD. 21.3.2002 T. 8208/1964 
59  Bknz: 19. HD. 18.1.2001 T. 8932/336 
60  Bknz: 19. HD. 20.4.2000 T. 879/2987 
61  Bknz: 15. HD. 31.10.1991 T. 4657/5174 
62  Bknz: 19. HD. 11.5.2006 T. 2295/5181 
63  Bknz: 19. HD. 20.4.2006 T. 750/4251; 27.5.2004 T. 11268/6658
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ciz sahibi alacaklıya önceki sıranın verileceğini,» 64 

√ «Gerek ihtiyati haczi ve gerekse kesinleşmesi daha sonra 
olan alacaklının İİK.nun 268. maddesine göre ilk hacze iştirak 
edemeyeceğini,» 65 

√ «İhtiyaten haczedilen mal satılmış ancak satış bedeli 
paylaştırılırken ihtiyati haciz henüz kesin hacze dönüşmemiş 
ise, ihtiyati haciz için para ayrılıp bu paranın İİK.nun 138/IV. 
maddesi uyarınca depo edilmesi ve ihtiyati haczin kesin hacze 
dönüşmesi halinde ihtiyati haciz sahibi alacaklıya, dönüşmemesi 
halinde ise sıra cetveline göre diğer alacaklılara paylaştırılması 
gerekeceğini,» 66

√ «İhtiyati tedbir kararlarının -bu konuda İİK.nun 100, 101, 
268. maddelerinde açık bir hüküm bulunmadığından- daha 
önce konulmuş olan hacizlere iştirak edemeyeceğini ve icra 
dairesince düzenlenen ‘sıra cetveli’nde (‘derece kararı’nda) yer 
alamayacağını,» 67 

√ «İİK.nun 68. maddesinde ‘ihtiyati hacizlerin rehne iştiraki’ne 
ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, rehnin hacze, haczin reh-
ne iştirak edemeyceğini; bu durumda ihtiyati hacziden sonra ku-
luna ipoteğin rüçhanlı sayılmayacağı ve garameten paylaştırmaya 
giremeyeceğini,» 68 

√ «İhtiyati hacizden sonra iflâs yoluyla takibe geçmiş olan 
alacaklının, ilk hacze iştirak edemeyeceğini,» 69

√ «İhtiyati haczi diğer alacaklıların takiplerinin kesinleşmesinden 
önce kesin hacze dönüşerek ‘ilk haciz’ halini almış olan alacaklının 

64  Bknz: 19. HD. 22.12.2005 T. 8691/12899; 12. HD. 30.3.1992 T. 2713/995; 11.7.1991 T. 
7708/8723
65   Bknz: 19. HD. 24.11.2005 T. 6577/11561; 27.2.2003 T. 7241/1567; 7.3.2002 T. 8085/1520 
66   Bknz: 19. HD. 20.2.2005 T. 3978/1051; 10.2.2005 T. 3978/1051; 8.7.2004 T. 2814/8153 
67   Bknz: 19. HD. 9.12.2004 T. 8807/12302; 29.5.2003 T. 261/5736; 2.10.1997 T. 5654/7983 
68   Bknz: 19. HD. 9.12.2004 T. 1750/12363; 10.7.2003 T. 3847/7609; 17.1.2003 T. 5803/279 
69   Bknz: 19. HD. 6.3.2003 T. 7266/1884 
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bu ihtiyati haczine, ihtiyati haczi daha önce veya aynı gün olan 
alacaklıların iştirak edebileceğini,» 70

√ «Bedeli paylaşıma konu taşınmaza/taşınıra muhtelif alacaklılar 
tarafından hem ihtiyati haciz hem de kesin haciz uygulanmış 
olması halinde, hacizlerin hangisinin daha önce uygulanacağı 
saptanamayacağından, aynı gün uygulanmış sayılacaklarını ve bu 
durumda İİK. 268 uyarınca satış bedelinin bu alacaklılar arasında 
garameten paylaştırılacağını,» 71

√ «Aynı mal üzerine konulan ikinci (daha sonraki tarihli) ihtiyati 
haczin, daha önce konulmuş olan ihtiyati hacizden önce kesin 
hacze dönüşmesi halinde, birinci (ilk) ihtiyati sahibi alacaklının 
ikinci alacaklının kesin haczine kendiliğinden ve geçici olarak 
iştirak edeceğini,» 72

√ «Ödeme emrini alan borçlunun ‘itiraz müddetinden 
vazgeçtiğini’ bildirerek yaptırdığı haczin, haciz koyduran alacaklı 
dışındaki alacaklılara etkili olmayacağını «İİK. mad. 20» (Onlar 
bakımından, daha önce konulmuş olan bu haczin «itiraz süresin-
den sonra konulmuş bir haciz» gibi sonuç doğuracağını,» 73 

√ «Birden fazla ihtiyati haczin varlığı halinde; önce kesin hac-
ze dönüşen ihtiyati haczin ‘ilk haciz’ niteliğini kazanacağını ve 
bu hacze iştirak edecek alacaklıların İİK’nun 100. ve 268. mad-
delerine göre belirleneceğini,» 74 

√ «Farklı tarihlerde uygulanan ihtiyati hacizlerin aynı tarihte 
kesin hacze dönüşmesi halinde, satış bedelinin garameten taksimi 
gerekeceğini,» 75 

√ «İhtiyati hacizden sonra yapılan temlikin önceliği 
70   Bknz: 19. HD. 30.1.2003 T. 6301/846; 13.1.2003 T. 5801/506 
71   Bknz: 19. HD. 25.9.2001 T. 5205/7494
72   Bknz: 19. HD. 21.6.2001 T. 3395/4864 
73   Bknz: 19. HD. 21.9.2000 T. 5233/5971; 6.7.2000 T. 4586/5458; 17.5.2000 T. 1939/3847 
74   Bknz: 19. HD. 25.3.1999 T. 1574/2052
75   Bknz: 19. HD. 17.12.1998 T. 7083/7726; 28.5.1998 T. 2660/3753; 4.12.1997 T. 7971/10326
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bulunmadığını,» 76 

√ «Aynı tarihte uygulanan ihtiyati hacizlerin uygulanma saatlerine 
göre işlem yapılması gerekeceğini,» 77

√ «İhtiyaten haczedilen bir mal, daha sonra bir başka alacaklı 
tarafından ihtiyaten haczedilir ve ikinci alacaklının haczi diğer (bir-
inci) alacaklınınkinden önce kesin hacize dönüşürse, bu alacaklının 
ilk hacze -ayni derecede- katılacağını (yani, paylaştırmanın ga-
rameten yapılacağını) aksi taktirde -ilk alacaklının ihtiyati haci-
zin daha önce kesin hacize dönüşmesi halinde- ikinci alacaklının 
ilk hacze katılamayacağını (ikinci sırada yer alacağını),» 78 

√  «Borçlunun maaşının aynı tarihte birden fazla alacaklı tarafından 
haczedilmiş olması halinde, alacaklıların birbirine karşı önceliği 
bulunmayacağını, paylaştırmanın garameten yapılacağını,» 79 

√ «Aynı tarihte uygulanan (yapılan) ihtiyati hacizlerin kesin hac-
ze dönüşme tarihleri farklı olsa bile her iki dosyanın birbirlerinin 
haczine -İİK. 268 uyarınca- iştirak edeceği ve satış bedelinin ga-
rameten paylaştırılacağını,» 80 

√ «Mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin alıcının ikametgahı 
noterliğince tasdik ve özel siciline şerh edilmemiş olması hal-
inde geçerli olmayacağını, mülkiyeti muhafaza sözleşmesine 
dayanan satıcıya sıra cetvelinde öncelik hakkı tanımayacağını ve 
bu kişinin araç üzerine koyduğu ihtiyati (ve kesin) haczin İİK. 
268 (ve 100)’de öngörülen kurallar çerçevesinde satıcıya hak 
tanıyacağını,» 81 

√ «İhtiyati haciz tarihi daha sonra olup, henüz kesinleşmemiş olan 

76   Bknz: 18.10.1998 T. 13001/15601
77   Bknz: 19. HD. 19.3.1998 T. 1091/2022; 19.3.1998 T. 1209/2014; 6.11.1997 T. 6918/9297 
78   Bknz: 19. HD. 7.5.1996 T. 2849/4353; 4.4.1995 T. 2150/3148; 13.3.1995 T. 2245/2243 
79   Bknz: 19. HD. 27.2.1996 T. 331/1570 
80   Bknz: 19. HD. 14.5.1996 T. 2703/4668; 10.5.1994 T. 3982/4794
81   Bknz: 19. HD. 8.3.1994 T. 677/2242 
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alacaklının ilk hacze katılamayacağını,» 82 

√ «İhtiyati haciz tarihleri farklı olmakla beraber kesinleşme tarih-
leri aynı olduğu takdirde satış bedelinin alacaklılar arasında ga-
rameten taksimi gerekeceğini,» 83 

√ «Aynı tarihte uygulanmış olan ihtiyati hacizlerin aynı 
tarihte kesinleşmiş olmaları halinde, her iki alacağın da aynı 
sırayı paylaşacakları ve satış bedelinin aralarında garameten 
paylaştırılacağını,» 84 

√ «Uygulanan ihtiyati hacizden (ya da kesin hacizden) önce tapu 
kaydında yer alan ipoteğe (bu ipotek teminat ipoteği olsa dahi) 
satış bedelini ödemede (sıra cetvelinde; derece kararında) öncelik 
tanınacağını,» 85 

√ «Sonraki ihtiyati haczin, ilk ihtiyati hacizden önce kesin hacze 
dönüşmesi halinde, bu haczin önceki ihtiyati hacizle aynı sırada 
yer alacağını,» 86 

√ «İhtiyaten haczedilen bir malın, ihtiyati haciz icrai hacze 
çevrildikten sonra başka bir alacaklı tarafından ihtiyaten hac-
zedilip kesin hacze dönüşmesi halinde, İİK. 268. hükmünün 
uygulanamayacağını (hacze katılmanın bu durumda İİK. 268’e 
göre değil, İİK. 100’e göre mümkün olabileceğini),» 87

√ «Uygulanan ihtiyati haciz kararının alacaklıya rüçhan hakkı 
vermeyeceğini, ihtiyaten haczedilen malların, başka alacaklılar 
tarafından da -ihtiyaten veya kesin olarak- haciz edilebileceği-
ni,» 88

              Av. Talih Uyar

82   Bknz: 19. HD. 21.12.1993 T. 9551/8811 
83   Bknz: 19. HD. 28.4.1993 T. 3031/3242
84   Bknz: 19. HD. 17.9.1993 T. 7866/4237 
85   Bknz: 19. HD. 30.3.1992 T. 2016/992 
86   Bknz: 11. HD. 12.3.1990 T. 9519/2472 
87   Bknz: 19. HD. 28.5.1989 T. 2856/5329 
88   Bknz: 12. HD. 16.12.1988 T. 13001/15601; 25.2.1988 T. 3974/2100



5838 S. Kanun’un Çek Hukukuna
Etkilerinin Değerlendirilmesi

                                       

■  Vural SEVEN (*)

 GİRİŞ

 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 18.02.2009 tarihinde kabul edilerek Resmî Gazetede 
27155 Mükerrer Sayı ile 28 Şubat 2009 tarihinde yayımlanmıştır. 
5838 sayılı kanunda çeke ilişkin önemli bir takım değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri uygulamada “vadeli çek” 
olarak adlandırılan ileri tarihli keşide edilmiş çeklere, diğeri de 
keşidecinin Türk Ticaret Kanunu m. 711/III’e göre verdiği “öde-
meden men talimatına” ilişkindir. Gerek “vadeli çek”e, gerekse 
de keşidecinin verdiği “ödemeden men talimatı”na uygula-
mada sıkça karşılaşıldığı düşünüldüğünde 5838 sayılı kanunda 
yapılan değişikliklerin inceleme konusu yapılmasında fayda 
bulunmaktadır. Aşağıda bu düzenlemelere yönelik eleştiri ve 
değerlendirmelerimiz sunulmuştur. 
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(*) Avukat, Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi
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 I. ÖDEMEDEN MEN TALİMATININ (TTK M. 711/III) 
KALDIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 1.Ödemeden Men Talimatı (TTK m. 711/III) Neden 
Kaldırıldı ?

 5838 s. Kanun’da TTK m. 711/III’de yer alan ödemeden 
men talimatının neden kaldırıldığı şu gerekçelerle açıklanmıştır:
“6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında düzenlenen ‘Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü 
bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında 
ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir.’ şeklindeki hükmü Ce-
nevre Birlik Anlaşmasının 32 nci maddesinde yer almamaktadır. 
6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan düzenleme, İsviçre Borçlar Kanunundan aynen aktarılmıştır. 
İsviçre hariç mehazlarda yer almayan, İsviçre öğretisinde de 
şüphe ile karşılanan, yorum güçlüklerine ve tartışmalara yol 
açan, amaç ve faydası pek belirlenemeyen bu hüküm, Türkiye’de 
yanlış anlamaların doğmasına neden olmuş ve çekin niteliğiyle 
bağdaştırılması mümkün olmayan bir uygulamanın yerleşmesine 
de sebebiyet vermiştir. Karışıklık yaratmaktan başka hiçbir yarar 
sağlamayan ve çekin değerini düşüren bu hükmün kaldırılması 
amaçlanmaktadır.”
 Yukarıdaki gerekçeye itibar edildiğinde, Kanun Koyucu’nun 
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1957 yılından beri 
abesle iştigal ettiğini geç de olsa fark ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Buna göre, 5838 s. Kanun’la “karışıklık yaratmaktan başka hiçbir 
yarar sağlamayan”, “amaç ve faydası pek belirlenemeyen” TTK m. 
711/III hükmü olması gerektiği gibi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Ancak, hükmün tarihî yorumuma ışık tutacak yukarıdaki gerek-
çe şüpheyle karşılanmalıdır. Çünkü kanun koyucuyu TTK m. 
711/III’ü kaldırmaya iten asıl sebep (uygulamayı yakından takip 
edenlerin iyi bildiği gibi) ödemeden men talimatının uygulama-
da kötüye kullanılmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki aslî 
etken, Çek Kanunu’na 2003 yılı değişiklikleriyle eklenen 16b 
maddesindeki şu hüküm oluşturmaktadır: “Çekin karşılığının 
bulunmaması nedeniyle şikâyet hakkı, […] ihtiyatî tedbir kararı 
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1 Bkz. Seven, V. :  Çek Keşidecisinin TTK m. 711/3’e Göre Verdiği Ödemeden Men Talimatının 
Hukuki Niteliği ve Ceza Kovuşturmasına Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 70, Mayıs/
Haziran 2007, s. 284-301.
2 Yargıtay’da aynı görüşü paylaşmıştır. Bkz. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bu yöndeki 
12.04.2007 Tarih ve E. 2007/138 K. 2007/176 sayılı kararı, Yargıtay 11. HD.’nin 17.03.2008 Tarih 
ve E. 2007/14531, K. 2008/3335 sayılı kararı ile İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20.03.2007 
Tarih ve E. 2006/704 K. 2007/77 sayılı kararı ise 19 HD.’nin 13.12.2007 Tarih ve E. 2007/5634 K. 
2007/11234 sayılı kararı ile onanmıştır. 
3 Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.03.2006 Tarih ve 2006/200 Müteferrik sayılı kararı, 
Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi üzerine, Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 07.12.2006 
Tarih ve E. 2006/8618, K. 2006/13855 sayılı kararı ile “…Söz konusu hükümde belirtilen (ÇekK 
m. 16b) ‘ödeme yasağı’ kavramı, mahkemelerce verilen ve çek bedelinin bloke edildiği ödeme 
yasağı kararlarını ifade etmekte olup, keşidecinin, TTK’nın 711/III . maddesine dayanarak, mah-
kemeden karar istemeksizin verdiği ödemeden men talimatlarının, şikayet hakkının doğumuna etki 
etmeyeceği gibi, tek başına suçun oluşumunu da engellemeyeceği gözetilmeksizin, itirazın kabulü 
yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan…” gerekçesi ile bozulmuştur.   

veya ödeme yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında 
işlem yapılmaması hâlinde ise, ihtiyatî tedbir kararının veya 
ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.” 
 Bu hükümde yer alan “ödeme yasağı” ifadesinin kapsamına, 
TTK m. 711/III uyarınca keşideci tarafından verilen ödemeden men 
talimatlarının girdiği yolundaki yorum ve uygulamalar, ödemeden 
men talimatlarının amacı dışında kullanılmasına neden olmuştur. 
Ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmayan bu hatalı yorum, keşidecinin 
tek taraflı verdiği ödemeden men talimatıyla kendisi hakkında 
karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı kovuşturulmasına en-
gel oluyordu. Hatta sadece keşideciler hakkında kovuşturulmanın 
başlatılabilmesi için TTK m. 711/III uyarınca verilen ödemeden 
men talimatlarının kaldırılması için dava açılma yoluna dahi 
gidilmişti. Hukuka aykırı bulduğumuz bu uygulama daha önceki 
çalışmamızda etraflıca eleştirilmiştir.1 Burada, Çek Kanunu m. 
16b’nin amaca bağlı olarak yorumlanmasında, hükümde yer alan 
ödeme yasağı ifadesinden ancak mahkeme tarafından verilen 
ödeme yasaklarının anlaşılabileceği; keşidecinin TTK m. 711/
III’e göre verdiği ödemeden men talimatlarının bu kapsamda ele 
alınamayacağını ve ödemeden men talimatlarının kaldırılması için 
açılan davaların hukukî yarardan mahrum olacağını belirtmiştik.2 
Öte yandan, Yargıtay’da Çek Kanunu m. 16b’de yer alan “ödeme 
yasağı” ifadesine TTK m. 711/III’e göre verilen ödemeden men 
talimatlarının girmeyeceğini kabul etmiştir.3 Bunları takip eden 
savcı ve ceza mahkemeleri de uygulamalarını değiştirerek, öde-
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meden men talimatı konusunda ortaya çıkan haksız ve ceza hu-
kuku ilkeleriyle bağdaşmayan durum düzeltilmiştir.      
 Ödemeden men talimatının gündeme taşıyan bir diğer durum 
ise bankaların, hesapları yetersiz olan müşterilerine ödemeden 
men talimatı vermeleri konusundaki teşvikleri oluşturmaktadır. 
Bu teşvikin sebebini de, bankaların karşılıksız kalan her çek 
yaprağı için hamile ödeme yapma yükümlülüğü (ÇekK. m. 10) 
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, ödemeden men talimatı ile çekin 
karşılıksız kalması çekin ödenmemesi sebeplerindendir. Ancak, 
bu iki sebep arasında bankalar açısından önemli bir fark vardır. 
Çek karşılıksız kaldığında bankalar hamile belirli bir miktarı 
(2009 yılı için 470 TL) ödemekle yükümlü iken, ödeme yasağı 
durumunda bankaların herhangi bir miktar ödemeleri gerekme-
mektedir. İşte bu farkın yarattığı mali yükümlülükten kurtulmak 
isteyen bankaların, hesapları yetersiz olan müşterilerini öde-
meden men talimatı verme konusunda teşvik ettiklerine uygula-
mada şahit olunmaktadır.
   Sonuç olarak, son dönemde ödemeden men talimatını hukuk 
uygulamasının gündemine taşınmasının alt yapısı 2003 yılında 
Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikler oluşturmaktadır. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi, bazı hükümlerin yanlış yorumlanması ve bazı 
hükümlerin yarattığı mali sonuçlar sebebiyle keşideciler TTK 
m. 711/III’de yer alan ödemeden men talimatını, madde metnine 
aykırı olarak, olması gerekenden çok daha fazla kullanma yolu-
na gitmiştir. Böylece, ödemeden men talimatının amacı dışında 
kullanılmasının yarattığı tepkiler bu imkânı keşideciye veren 
TTK m. 711/III’ün kaldırılmasına neden olmuştur. 

 2. TTK m. 711/III Kaldırılmadan Ödemeden Men 
Talimatının Kötüniyetli Kullanımının Önlenmesi 

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TTK m. 711/III’ün 
kaldırılmasının gerçek gerekçesini, ödemeden men talimatının 
keşideciler tarafından kötüye kullanılması oluşturmaktadır. Ancak 
şunu belirtmek gerekir ki, hukukî bir imkân veya kurumun ilgililer 
tarafından kötüye kullanılması o imkân veya kurumun pozitif hu-



VURAL SEVEN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 101

kuktan kaldırılmasını tek başına haklı kılmaz. Kötüye kullanımın 
derecesi, süresi, etkisi ve daha da önemlisi, bu kullanımın hu-
kuk düzeni içinde başka araçlarla engellenmesi yolları aranmad-
an yasama yetkisi bu konuda kullanılmamalıdır. Bu araştırma 
yapılmadan, belirli bir dönemde bazı kötüniyetli kullanımların 
ortaya çıkması sebebiyle kanun hükümleri kaldırılamaz. Kanun 
hükümlerinin kötüye kullanılmasının hukuk sistemi içinde engel-
lemeden kısa yoldan, ilgili hükmü kaldırmak ölçülü bir davranış 
olmayacaktır. Zira kanun koyucu, yasama faaliyeti konusundaki 
yetkisini kullanırken ölçülü davranmak zorundadır. Zamana, be-
lirli menfaatlere göre değil, ileriye dönük olarak ve hukuk düze-
ninin genel yapısı bozulmadan yasama faaliyetinde bulunulması 
gerekir. Oysa ki, inceleme konumuz bakımından kanun koyucunun 
TTK m. 711/III kaldırmakta ölçülü davrandığını söylemek müm-
kün değildir. Ödemeden men talimatının kötüye kullanılmasının 
engellenmesi hukuk düzeni içinde mümkün iken ve sonuçlarının 
ne olacağı dahi doğru dürüst kestirilmeden TTK m. 711/III’ün 
kaldırılması kanaatimizce yanlış ve hatalı bir yasama örneğidir.

 Bu noktada, ödemeden men talimatının hangi yollarla 
kötüye kullanılmasının engellenebileceği sorulabilir? Bu konuda, 
daha önceki çalışmalarımızda önerdiğimiz gibi4, ceza hukuku 
yaptırımlarına gidilmesi amaca uygun ve etkili olacaktır. Te-
davüle çıkarılan ve kamu güvenine mazhar olan çekler için rıza 
hilafına elden çıkma söz konusu olmamasına rağmen ödemeden 
men talimatı verilmesi ve bu yolla, üçüncü kişilerde yaratılan 
güvenin kötüye kullanılması, Türk Ceza Kanunu m. 157’de yer 
alan dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Ayrıca bu suçun 
işlenmesinde bankacılık faaliyetleri kullanıldığı için keşidecinin 
nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması gündeme gelebi-
lecektir (TCK m. 158/1, bent f, h). Kanaatimizce, ödemeden men 
talimatı yoluyla haksız olarak çek bedelinin ödenmesine engel 
olunması dolandırıcılık suçu ile etkin bir şekilde cezalandırılabilir. 
Böylece, her hangi bir yasama faaliyetine gerek kalmaksızın, 
haksız ödemeden men talimatı yoluyla bozulan ekonomik düzen, 

4Bkz. Seven, s. 294-295.
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dolandırıcılık suçunun öngördüğü ceza yaptırımı ile düzeltilebil-
irdi.
 Ayrıca, bugün için pratik açıdan bakıldığında, sonuçları 
açısından TTK m. 711/III’e göre muhatap bankaya ödemeden men 
talimatı vermekle, çekle işleyen hesabı boşaltmak bakımından 
aralarında tek bir fark vardır. O farkda ikinci durumda çek 
karşılıksız kaldığından, bankaların karşılıksız kalan her çek 
yaprağı için hamile ödeme yapma yükümlülüğünün (ÇekK. m. 10) 
doğmasıdır. Bu farkın dışında; her iki halde de hamil alacağını tah-
sil edebilmek için, karşılıksız çek keşide etmekten dolayı keşideci 
hakkında ceza şikayetinde bulunmak ve ayrıca hukuk mahkemes-
inde dava açmak veya takip yapmak durumundadır. İfade edildiği 
üzere TTK m. 711/III’ün kaldırılması kötüniyetli keşidecilere bir 
yaptırım onların sorumluluğunu artıran bir düzenleme niteliğinde 
değildir.
 
 3. Ödemeden Men Talimatının Anlamı 

 5838 sayılı Kanun’un TTK m. 711/III’ün neden kaldırıldığının 
gerekçesi incelendiğinde, ödemeden men talimatının anlamsız 
bir hüküm olduğu dolaylı olarak anlatılmak istendiği görünür. 
Ödemeden men talimatının hukukî niteliği konusunda öğretide 
tartışmalar olsa da, TTK m. 711/III’de yer verilen imkânın 
anlamsız veya faydasız olduğunu söylemek pek doğru değildir. 
Çünkü, çekin rıza hilafına elden çıkması durumunda, ilgililerin 
menfaatlerinin etkin bir şekilde korunması ve özellikle, diğer 
kıymetli evrak türlerinin zıyaında olduğu gibi mahkemeden bir ka-
rar almadan (TTK m. 669/1, ayrıca bkz. m. 574) hareket edebilm-
esi imkanına ihtiyaç vardır. Çünkü çek, görüldüğünde ödenmesi 
gereken (vade içermeyen) ve hamiline düzenlenebilen bir kambi-
yo senedidir. Dolayısıyla çekin bu özellikleri, çekin rıza hilafına 
elden çıkması durumunda derhal başvurulabilecek bir hukukî 
korumayı gerekli kılmaktadır. Bu hukukî koruma ise, ödemeden 
men talimatı olarak TTK m. 711/III’de yer almaktaydı. Buna 
karşılık, 5838 sayılı Kanun, bu hukukî korumanın gerekliliğini 
görmezden gelerek, kendisi açısından faydasız ve anlamsız bir 
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hüküm olarak TTK m. 711/III’ü kaldırmaktadır. Fakat söz ko-
nusu gerekçeye çek hukuku açısından katılmak mümkün değildir. 
5838 sayılı Kanun’la birlikte, çekin rıza hilafına elden çıkması 
durumunda başvurulacak önemli bir imkân ortadan kaldırılmış 
olmaktadır. 
 
 4. Ödemeden Men Talimatının Kaldırılmasının Ortaya 
Çıkaracağı Sonuçlar
 
 a. Keşidecinin Mahkemeden Ödemeden Men Talep (TTK 
m. 730/I, b. 20; m. 669) Etme Yoluna Gitmesi

 Yerleşik Yargıtay kararlarında belirtildiği gibi 5, keşidecinin 
TTK m. 711/III uyarınca rızası hilafına elinden çıkan çek için 
ödemeden men talimatı verme imkanına sahip olması, keşidecinin 
çekin iptalini talep etmesine engeldir.6 Çünkü, keşidecinin 
kaybettiği çek için iptal davası açması ve sonucunda iptal kararı 
almasının pratik bakımdan bir önemi  yoktur. Çekin nihaî anlam-
daki müracaat borçlusu keşidecidir. Keşideci kaybettiği çekte 
mündemiç olan alacak hakkının aynı zamanda borçlusudur. Bu 
nedenle aldığı iptal kararına dayanarak yine kendinden talepte 
bulunması gibi bir sonuç ortaya çıkar. Diğer taraftan alacaklı ve 
borçlu sıfatları keşidecide birleşmiş olduğundan yeni bir senet 
ihdasını talep edebileceği üçüncü bir kişi de bulunmamaktadır. 
 İfade edildiği üzere, keşidecisinin çeki zayi etmesi duru-
munda, zayi olan bu çek için iptal davası açmasında hukukî yararı 
bulunmamaktadır. Oysa mahkemeye yapılan her talepte hukuki 

5“TK’nın 730/20. madde ve bendi yollamasıyla aynı Yasanın 669 vd. maddeleri uyarınca, rızası 
dışında elinden çıkması nedeniyle çekin iptalini isteme hakkı hamile aittir. Böyle bir durumda 
keşideci, aynı Yasanın 711. maddesinde öngörüldüğü şekilde muhatabı ödemekten men edebilir 
veya elinden çıkan çek bedelinin kendisinden istenmesi hâlinde borçlu olmadığının tespitini isteye-
bilir ancak, çek hamiline tanınan iptal davası açma hakkını kullanamaz.” YKD, C. 25, S. 12, s. 
1543. “Çek keşidecisinin zâyolma nedeniyle çek iptali davası açması mümkün değildir.” Moroğlu 
E. / Kendigelen A., Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 8. Bası, İstanbul 2004, s. 
610. Ayrıca bkz. 11. HD, 18.06.1990, 1989-4807/4817, YKD, C. 17, S. 1, s. 68-69. 

6 Öztürk, H. : Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali, Ankara 1990, s. 25; Seven, V. : Kıymetli Evrakın 
Ziyaı Halinde Uygulanabilecek Önleyici Tedbirler, İzmir Barosu Dergisi, Ekim 1996, S. 4, s.11-
12.
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yararın bulunması zorunludur. Çekini zayi eden keşidecinin 
yapabileceği tek şey TTK m. 711/III’e göre muhatap bankaya 
ödemeden men talimatı vermek ve çekin ibraz süresi içinde mu-
hatap bankaya ibrazını beklemek olacaktır. İbraz süresi içinde çek 
ibraz edilmez ise çekten cayabilecek (TTK m. 711/I), ibraz edi-
lirse, ibraz eden kişiye karşı istirdat davası açabilecektir.
 Yapılan değişiklikten sonra ise (TTK m. 711/III 
kaldırılmasıyla), artık keşidecinin çekin iptalini talep etme ko-
nusunda hukukî yararının bulunmadığını söylemek mümkün 
olamayacaktır.7 Dolayısıyla, TTK m. 711/III’e göre, çekin zıyaı 
durumunda keşideci, bankaya ödemeden men talimatı vererek 
çekin haksız olarak kullanılmasına engel olabilme imkânını elinde 
bulundururken, bu imkânın ortadan kaldırılması, keşidecinin 
mahkemeden hukukî koruma talep etme ihtiyacını ortaya 
çıkaracaktır.8  Bu husustaki geçici hukukî korumayı ise, (TTK 
m. 730/I, b. 20 atfıyla) TTK m. 669’da yer alan “ödemeden men” 
kararı oluşturmaktadır.9  
 Bu çerçevede keşideciler, çekin iptaliyle birlikte veya ip-
tal başvurusundan önce de, ödemeden men kararı verilebilmesi 
(TTK m. 669) için mahkemeden talepte bulunabilir.  
Bu hukukî tablo içinde, TTK m. 711/III yokluğu (TTK m. 730/I, b. 

7 Keza, keşideciler zayi olan boş çek yapraklarının iptalini dahi mahkemeden istemek duru-
munda kalabileceklerdir. Çünkü, boşta olsa çek yapraklarının bir işlevi vardır. Şöyle ki, banka-
lar müşterilerine çek karnesi verirken, ÇekK m. 10’a göre ödemek zorunda kalacakları miktar 
için onlardan ayni ya da şahsi teminat alma yoluna gitmektedirler (Başlangıçta teminat alma-
yan bankaların -çek sorumluluk miktarı bakımından- talep ettikleri ihtiyati hacizler de uygun 
bulunmaktadır. Bkz. 11. HD’nin 22.11.2007 Tarih ve E. 2007/12926, K. 2007/ 14719 sayılı kararı. 
İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2008, S. 2, s. 240-241). Bankaların bu teminatları iade edebilm-
esi için çek yapraklarının bankaya dönmüş olması gerekmektedir. Ayrıca, ÇekK m. 7 ve 13 boş 
çek yapraklarına sonuç bağlamış durumdadır. Bu hükümlere göre çek yaprakları boşta olsa iade 
edilmek zorundadır. Fiilen zayi olan çeklerin bankaya dönüşü mümkün olamayacağından, bu 
çeklerin zayi olduğu konusunda bankanın bir şekilde ikna edilmesi gerekecektir. Bunun da tek yolu 
bu boş çek yaprakları hakkında verilecek iptal kararıdır.
                  
8 Keşideci ibraz süresi içinde çekten cayamayacağından (TTK m. 711/I), bu durumda fiili olarak 
yapabileceği tek şey banka hesabını boşaltmak olabilir. Ancak, bu durumda da karşılıksız çek 
keşide etmek suçu ile karşı karşıya kalacaktır.
  
9Diğer taraftan tacirler bakımından TTK m. 68/IV hükmünün uygulanabileceği akla gelebilirse 
de, TTK m. 730/I, b. 20, 669 vd. hükümleri bu konuda özel hüküm niteliğinde olduğundan çeklere 
uygulama imkânı yoktur. Ayrıca bkz. Şener, H. : Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Zıyaı, 
Zayi Belgesi, Böyle Bir Belgenin Alınması ve Alınmamasının Hüküm ve Sonuçları, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004 C. 6, S.1 s. 249 ve dipnot 54’deki Yargıtay kararları.
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20 atfıyla) TTK m. 669 çerçevesinde mahkemeden alınacak öde-
meden men kararı ile doldurulmaya çalışılacaktır. Ancak, TTK m. 
711/III’te yer alan imkânın kullanılması son derece hızlı, basit ve 
külfetsiz iken, mahkemeden ödemeden men kararı alınabilmesi 
için bir takım usulî külfetlerin yerine getirilmesi gerekir. Başka 
bir ifade ile TTK m. 711/III uyarınca derhal çekin ödenmesine en-
gel olunurken, mahkemeden ödemeden men kararı alınabilmesi 
belirli bir süreç gerektirecektir.  
 
 b. TTK m. 711/III’ün Kaldırılmasının Muhatap Bankanın 
Kontrol Yükümlülüğü Üzerinde Doğuracağı Sonuçlar

 Muhatap bankanın ödemede bulunmadan önce çekin sahte 
veya tahrif edilmiş olup olmadığı ve çeki ibraz edenin hak 
sahipliği konusunda araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. An-
cak bir çek hakkında verilen ödemeden men talimatı muhatabı 
ilgili çekten ötürü kontrol yükümlülüğünden kurtarmaktadır. Zira 
keşideci bizzat çekin ödenmesini men ederek, muhatabın ödeme 
safhasında ortaya çıkan araştırma yükümlülüğünün doğumunu 
da engellemektedir. Buna karşılık, keşidecinin ödemeden men 
talimatı verme imkânının kaldırılması ise, muhatabın kontrol 
yükümlülüğünü daha aktif hale getirecektir. TTK m. 711/III’ün 
kaldırılmasından sonra dahi, keşidecinin ödemeden men talimatı 
TTK m. 558/II ve m. 724 açısından önem taşıyacaktır. Muhatap 
bankanın, keşidecinin anılan hükümlere ilişkin ihbarını dikkate 
almaması bu hükümler çerçevesinde kendi sorumluluğunu ortaya 
çıkarabilir. 
 
 Bu çerçevede, ödemeden men talimatının kaldırılması mu-
hatap ile keşideci arasındaki çek anlaşmasıyla kurulan hukukî 
ilişkide, keşidecinin ödememe konusunda talimatlarının hiçbir 
şekilde dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. Keşideci çekin rıza 
hilafına elinden çıktığını ve ilgili çekin ödenmemesini muhatap 
bankadan talep edilmesinin engellenemeyeceği açıktır. Bu husus-
ta ödememe konusundaki talimatların ne zaman ve hangi ölçüde 
banka tarafından dikkate alınıp alınamayacağı bir sorun olarak or-
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taya çıkmaktadır. Şayet, bankaya çekin rıza hilafına elden çıktığı 
inandırıcı delillerle bildirilmiş ve çekin ödenmemesi istenmiş ise, 
bankanın bu tür talimatlara uyması gerekir. Bu talimata uyulmaz 
ve gerçek hak sahibi olmayan bir kimseye ödemede bulunulursa, 
bu ödemeden dolayı muhatabın keşideciye karşı sorumluluğu 
doğabilecektir. Buna karşılık, soyut ve gerekçesiz bir ödemeden 
men talimatına uyarak çeki ödemekten kaçınan muhatap banka da 
çek hamillerine karşı sorumlu tutulacaktır. Görüldüğü üzere, TTK 
m. 711/III’ün kaldırılması, bankaları keşideciler ile çek hamilleri 
arasındaki karşıt menfaatleri değerlendirecek kurumlar haline ge-
tirecektir. 
 Kıymetli evrak hukukunun temel hükümlerinden biri olan 
TTK m. 558/II uyarınca, senet borçlusu hile veya ağır kusuru 
bulunmadıkça vadenin gelmesiyle birlikte senetten alacaklı olduğu 
anlaşılan kimseye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. İşte 
bu hüküm çekler açısından şu anlama sahip olacaktır: Muhatap 
banka hile ve ağır kusuru ile gerçek hak sahibi olmayan kişiye 
karşı ödemede bulunursa, senet bedelinden ötürü gerçek hak sa-
hibine karşı sorumlu olacaktır. 10 Muhatap banka açısından geçer-
li olan bu özen yükümlülüğü senet ve senetteki beyanların ince-
lenmesiyle ilgili değildir. Buradaki özen yükümlülüğü, senetteki 
yazının kontrolüne (sahtelik veya tahrifat bulunup bulunmaması 
açısından) ve hatta senetteki ifadenin yorumuna değil, senet dışı 
vakıalara ilişkindir. Keşideci tarafından çekin rıza hilafına elden 
çıktığı ve çeki ibraz edecek kişinin gerçek hak sahibi olmadığı 
muhataba bildirilmiş ve ayrıca, bu hususta delil veya emareler 
sunulmuş ise, bankanın buna rağmen ödeme yapması TTK m. 
558/II anlamında kusurlu bir davranış olacaktır. Dolayısıyla, bu 
kusurlu davranışı sebebiyle muhatap banka çek anlaşmasının 
ihlâli sebebiyle keşideciye karşı sorumlu olacaktır. 
 Öte yandan, keşidecinin rızası hilafına elinden çıkan 
unsurları tam veya sadece imzasının bulunduğu ya da boş çekin 
tahrif edilmiş/tamamlanmış şekilde bankaya ibraz edilmesi de 
mümkündür. Bu durumda, banka, keşidecinin (delil ve emareler-

10Burada muhatap banka gerçek anlamda borçlu durumunda olmamakla birlikte, fiilen ödemeyi 
yapacak kişi durumunda olduğundan, TTK m. 558 hükmüne uygun davranmak durumundadır.
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le desteklenmiş) ödemeden men talimatını dikkate almaz ve çeki 
öderse, bu durumda da TTK m. 724 uyarınca keşideciye karşı 
sorumluluğu doğabilecektir. 
 
 II. İLERİ TARİHLİ ÇEKLER İÇİN GETİRİLEN 
DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Genel Olarak 

 İleri tarihli keşide edilmiş çeklere ilişkin düzenleme 5838 
sayılı kanunda madde 18’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre:
“19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenme-
si ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.
 
 GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde 
yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap ban-
kaya ibrazı geçersizdir.”

 Bilindiği üzere TTK m.707’de “Keşide günü olarak göste-
rilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü 
ödenir.” şeklinde yer verilen düzenleme ile bir çekin ileri tarihli 
olarak keşide edilmesine imkân tanınmıştır. 
 
 İleri tarihli keşide edilmiş bir çekin karşılıksız çıkmasını 
değerlendirdiğimizde, bu şekilde keşide edilmiş bir çek ibraz 
edildiği anda karşılığı varsa ödenmesi zorunlu olduğu gibi, yeterli 
karşılığının bulunmaması durumunda da çek sorumlularına karşı 
müracaat hakkının kullanılabilmesi mümkündür. Başka bir ifa-
deyle bir çekin ileri tarihli olarak keşide edilmesi bu çekin keşide 
tarihini beklemeden ibraz edilmesine engel değildir. Bu açıdan 
bakıldığında lehine çek keşide edilen kişi veya yetkili hamil ko-
numundaki bir başka kişi alacağını bir an önce elde etmek için 
çekin üzerindeki keşide tarihine itibar etmeyebilir. Nitekim uygu-
lamada da özellikle tedavül sonucu üçüncü kişilerin eline geçen 
çeklerin, çek üzerindeki yazılı bulunan keşide tarihi beklenmeden 
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takibe koyulduğu görülmektedir.

 2. 5838 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi ile Getirilen 
Düzenlemenin İleri Tarihli Keşide Edilmiş Çekler Üzerindeki 
Etkisi

 Madde gerekçesine baktığımızda bu düzenlemeyle, belirli 
bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek 
için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ekonomik 
sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari 
hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilme-
si amaçlanmıştır. Yani 31.12.2009 tarihine kadar belirlenen geçici 
bir süre için piyasada çeklerle sağlanan para dolaşımının ayakta 
tutulması ve ekonomik krizin etkilerinin yaşandığı bu dönemde, 
güven ortamının ortadan kalkmasının bir sonucu olarak, vade-
sinden önce elindeki çekleri ibraz edenlerin önüne geçilmek 
istenmiştir. 
 
 Yukarıda da belirtildiği üzere ileri tarihli olarak keşide 
edilmiş bir çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibrazı 
TTK m.707’ye göre geçerli kabul edilmekteydi. Ancak yeni 
düzenleme ile artık çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce 
ibrazı geçerli olmayacaktır. Böyle bir durumda çekin yetkili hami-
li keşide tarihini beklemek zorunda kalacaktır. Başka bir ifadeyle 
çekle ilgili olarak hukuki sorumluluğun doğumu bakımından 
taraflar arasındaki vade anlaşmasına itibar edilecek ve ibraz için 
çekin üzerindeki keşide tarihi beklenecektir. 
 
 Her ne kadar çekte vadeyi kabul eden bu düzenleme 
31.12.2009 tarihine kadar geçici bir süre için kabul edilmiş olsa da 
söz konusu düzenleme çekin hukuki niteliği ve ekonomik fonksi-
yonu ile bağdaşmamaktadır. Çünkü çek, diğer kambiyo senetleri 
poliçe ve bono gibi kredi aracı değildir. Nitekim çekte ibraz 
sürelerinin kısa tutulmuş olması ve faiz kaydının yasaklanmış 
olması çekin bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak getirilen 
yeni düzenleme ile çekin ileri tarihli olarak keşide edilmesinin 
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sonucu olarak keşide tarihinden önce ibrazın geçersiz sayılması 
çekin bu süre zarfında kredi aracı olarak kullanılmasına neden 
olacaktır. Gerçi çekin 5838 sayılı kanunla getirilen düzenlemeden 
önce de kredi aracı olarak kullanılması mümkündü ancak o zaman 
bu durum lehdarın ve sonraki hamillerin taraflar arasındaki vade 
anlaşmasına sadık kalması ile sınırlı iken, artık bu durum kanun 
nedeniyle herkesin uyması gereken bir kural haline gelmiştir.
İleri keşide tarihli çekler için 5838 sayılı Kanun’da getirilen 
düzenleme öncelikle muhatap bankanın hukukî durumunu et-
kilemektedir. Buna göre, muhatap bankanın, 31.12.2009 tarihine 
kadar kendisine ibraz edilen ileri tarihli keşide edilmiş çekler 
için her hangi bir işlem yapmaması gerekecektir. Muhatap banka 
keşide tarihi gelmemiş çekler için ödemede bulunamayacağı gibi 
hesabın yetersiz olması durumunda çek için karşılıksız kaşesi 
vuramayacak ve diğer ödememe sebeplerini çek üzerine şerh 
düşemeyecektir. Muhatap bankanın, söz konusu dönemde ileri 
keşide tarihli çekler için işlem yapması keşideciye karşı kendisini 
sorumlu kılacaktır. Bu çerçevede, çekin keşide tarihinden önce 
ödenmesi veya ödenmeme durumunun çeke yazılması sebebiyle 
zarara uğrayan keşideci bu zararların tazminini muhatap bankadan 
talep edebilir. Buradaki hukuka aykırılık 5838 sayılı Kanun’la ge-
tirilen geçici bir yasaktan doğsa da, muhatap bankanın keşideciye 
karşı sorumluluğu taraflar arasındaki çek anlaşmasının ihlâline 
dayanacaktır.    
 
 Bilindiği üzere çekin mutlaka muhatap bankaya ibrazı zo-
runlu değildir. Takas odasına ibraz da, ödeme için muhataba 
ibraz yerine geçer (TTK m. 710). Çek Kanunu m. 6 uyarınca 
çıkarılan “Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği” ile 
çeklerin banka şubeleri arasında hesaben tesviyesinin sağlanması 
amacıyla özel hukuk tüzel kişiliğine sahip “Bankalararası Takas 
Odaları Merkezi” kurulmuştur. Bu yönetmelik çerçevesinde takas 
odalarına yapılan ibrazda muhataba yapılan ibraz aynı sonuçlara 
tâbi tutulmuştur. 5838 sayılı Kanun uyarınca, 31.12.2009 tarihine 
kadar ileri keşide tarihli çeklerinde takas odasına ibraz edilmemesi 
gerekir. Buna rağmen, çek takas odasına ibraz edilir ve çek bedeli 
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hesaben ödenir veya çekin ödenmeme sebebinin çeke yazılması 
sebebiyle başka bir zarar ortaya çıkarsa, çeki takas odasına ibraz 
eden ve bu ibrazı kabul eden bankalar keşideciye karşı ortaya 
çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Bu bankalar arasında muhatap 
bankanın bulunması durumunda bu bankanın sorumluluğunun 
temelini çek anlaşması oluştururken, diğer bankalar keşideciye 
karşı haksız fiil hükümlerine (özellikle BK m. 55) göre sorumlu 
olacaktır. 
 
 Her ne kadar uygulaması bulunmasa da, çek için protesto 
çekilmesi yoluyla müracaat haklarının kullanılması mümkündür 
(TTK m. 720/I, b.1). Ancak, 31.12.2009 tarihine kadar ileri keşide 
tarihli bir çek için keşide tarihi gelmeden noter tarafından da pro-
testo çekilmesi mümkün olmayacaktır. Aksi halde protesto çeken 
noter, bu yüzden doğan zararlar sebebiyle keşideci ve diğer mü-
racaat borçlularına karşı sorumlu olacaktır.    
 
 Her nasılsa, ileri keşide tarihli çek 31.12.2009 tarihinden 
önce bankaya veya takas odasına ibraz edilmiş ve çekin öden-
meme sebebi çeke yazılmış veya noter tarafından çek için pro-
testo çekilmiş olabilir. Bu durumda dahi, çek için kambiyo 
senetlerine mahsus takip yoluna başvurulması durumunda icra 
müdürlüğü hamilin kambiyo senetlerine mahsus takip yetkisine 
sahip olmadığı (müracaat hakkının doğmadığı) gerekçesiyle takip 
talebini reddetmeli, takip talebinde bulunulması durumunda ise, 
şikayet veya itiraz üzerine icra mahkemesi tarafından açılan takip 
re’sen iptal edilmelidir (İİK m. 170a/II). 
 
 Böyle bir çeke dayalı olarak yapılan takibe karşı borçlu, 
şikayet yoluyla takibi iptal ettirebilir (İİK m. 170a). Zira bu du-
rumda takibin dayanağı olan ileri keşide tarihli çekin usulüne uy-
gun olarak ödeme için ibraz edildiği söylenemeyecektir. Bu ek-
siklikte kambiyo senetlerine mahsus takip yolu açısından şikayet 
sebebi teşkil edecektir.
 
 Öte yandan, 31.12.2009 tarihinden önce henüz keşide 
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tarihi gelmemiş ileri tarihli bir çek için ihtiyatî haciz talebinde 
bulunulduğunda da, mahkemenin bu talebi yukarıdaki gerekçel-
erle reddetmesi gerekecektir. 
 
 Keza, çeklerde vade kabul edilmediğinden, vadeden önce 
müracaat da söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle poliçe-
lere ilişkin hangi hükümlerin çeklere de uygulanacağına ilişkin 
düzenleme içeren TTK m. 730 poliçelerde vadeden önce mü-
racaat hakkını düzenleyen m. 625’e atıf yapmamıştır. 5838 
sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme ile çekle ilgili olarak hu-
kuki sorumluluğun doğumu bakımından taraflar arasındaki vade 
anlaşmasına itibar edilecek ve ibraz için çekin üzerindeki keşide 
tarihi bekleneceğinden, geçici olan bu süre içerisinde TTK m. 
625’in kıyasen çekler hakkında da uygulanması gerektiği kanaa-
tindeyiz. 
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HAKEMLİ MAKALE



İşletmelerde Alt İşverenlik
Uygulamasıyla İlgili Mevcut ve 
Muhtemel Hukuksal Sorunlar*

(**) Ayşegül KÖKKILINÇ ERALTUĞ

 Giriş 

 Alt işverenlik uygulaması geçmişten günümüze bir hukuk-
sal sorun alanı oluşturmuştur. 1475 sayılı Kanunun yürürlükte 
olduğu dönemde, alt işverenlikle ilgili uyuşmazlıkların çözüm-
lenmesi yolunda, yerleşik Yargıtay Kararlarıyla bir ölçüde iler-
leme sağlanmış olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlemeden sonra, özellikle asıl işveren- alt işveren ilişkisinin 
kurulması ve muvazaalı alt işverenlik uygulamaları konusunda 
yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.

İş Kanununun 3/son maddesi hükmünde kamuoyunda  “ İstihdamı 
Teşvik Paketi” olarak bilinen 5763 sayılı Kanunla yapılan düzen-
lemeye dayalı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene 
ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde 
bulunması gereken hususları düzenlemek amacıyla hazırlanarak 
yürürlüğe konulan Alt İşverenlik Yönetmeliği ile mevcut sorun-
lara, muhtemelen yeni sorunlar eklenecektir. Çalışmamızın amacı, 
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*Bu makale, İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi ile DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 
23-24-25 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen İş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayında sunu-
lan “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Hukuksal Sonuçları” başlıklı  tebliğin  gözden geçirilmiş 
ve genişletilmiş biçimidir.
**Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim 
Üyesi.
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asıl işveren alt işveren ilişkisinde mevcut ve muhtemel sorunların 
Yargıtay Kararları ışığında tespit edilmesidir.

 1 Tanım

  Asıl işveren- alt işveren ilişkisi, bir işverenden, işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde 
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu 
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran diğer işveren (alt işveren) ile iş aldığı işveren (asıl 
işveren) arasında kurulan ilişkidir. (İş K.m.2/6) 

 
 *Bu makale, İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi ile DEÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 23-24-25 Ocak 2009 tarih - 
lerinde düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayında 
sunulan “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Hukuksal Sonuçları” 
başlıklı tebliğin  gözden geçirilmiş ve genişletilmiş biçimidir.
 **Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

 2 Hukuksal Dayanağı 

 İş Hukuku öğretisinde asıl işveren- alt işveren ilişkisi, asıl 
işveren, alt işveren ve alt işverenin işçileri arasındaki üçlü ilişkiyi 
düzenleyen bir sözleşme ilişkisidir. Bu ilişkinin konusuna göre 
taşıma, kira, istisna sözleşmesi gibi farklı türde sözleşmelerle ku-
rulabilmesi mümkün olup,1 akdin hukuki niteliği önemli değildir.2  
Ancak alt işveren yüklendiği işi, kendi adına ve hesabına, kendi 

1“Uygulamada alt işverenlik temizlik, personel taşıma, güvenlik, bakım-onarım gibi işlerde 
yaygındır.“ DEMİR,İş Hukuku ve Uygulaması,2005,s.17. “Bunun gibi bir inşaatın elektik  veya 
kalorifer tesisatının yapımı, bir işletmenin bilgi işlem sisteminin  yürütülmesi işlerinin alt işverene 
yaptırılması, bir otel veya fabrika yemekhanesinin alt işverene kiraya verilmesi mümkündür.” 
SÜZEK, İş Hukuku,2005,s.136.
2 SOYER “ 4857 sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve 
Sonuçları” SİCİL İş Hukuku Dergisi, Mess, Mart’06, Yıl.1, Sayı 1,s.17.
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3 SÜZEK, İş Hukuku,2005, s.136.
4 ÇANKAYA-ÇİL, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler,Ankara,2006.
5 TUNÇOMAĞ-CENTEL, İş Hukukunun Esasları, 2005, s.5.
6 YALÇINDURAN,Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara,2000,s.29
7 RG.26.5.2008, No: 26887
8 RG 27.09.2008/27010

işçileriyle yürüttüğü için asıl işverenle arasında iş sözleşmesi 
veya vekâlet akdi bulunmamaktadır.3

 Asıl işveren ile alt işveren arasındaki ilişki İş Hukukunun 
ilgi alanının dışında olup, öğretide “taşeronluk” veya “alt is-
tisna” olarak değerlendirilmekte; Borçlar Kanununun istisna 
akdine ilişkin hükümleri çerçevesinde incelenmektedir.4 İstisna 
sözleşmesinin konusu, müteahhit tarafından iş sahibine bir be-
del karşılığında bir eserin imal edilmesidir (B.K.m.355/1) ; 
müteahhit, yüklendiği işin niteliğine göre kişisel maharetinin 
önemli olmadığı hallerde, taahhüt ettiği eseri başkasına (alt müt-
eahhide)  imal ettirebilir. (B.K.m.356/2) Alt istisna sözleşmesi 
müteahhit ile alt müteahhit arasında, müteahhidin eseri imal etme 
borcunun ifasının kısmen veya tamamen alt müteahhide yani 
taşerona bırakılması konusunda kurulan sözleşmedir. Alt müt-
eahhitler (taşeronlar) müteahhidin emri altında çalışmazlar; işin 
yüklendikleri bölümünü kendi sağlayacakları işçi ve araçlar ile 
yerine getirir; bu sebeple çalıştırdıkları işçilere karşı İş Kanunun-
dan, iş sözleşmesinden ya da toplu iş sözleşmesinden doğacak 
yükümlerden sorumludurlar.5 Borçlar Kanunu bakımından bir 
kimseyi alt müteahhit (taşeron) sayabilmek için işin bir başka müt-
eahhitten alınıp üstlenilmiş olma koşulunun gerçekleşmiş olması 
yeterli olduğu halde; İş Kanununa göre asıl işverenden işyerinde 
yürütülen bir işin alt işverence üstlenilmesi ve alt işverene bağlı 
işçiler tarafından, asıl işverenin işyerinde yerine getirilmiş olması 
koşullarının birlikte bulunması zorunludur.6 

 İş Kanununun 3/son maddesi hükmünde 5763 sayılı Ka-
nunla7 yapılan düzenlemeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Alt 
İşverenlik Yönetmeliği’nde (AİY) 8 , asıl işveren ile alt işveren 
arasında yazılı olarak ve Yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen 
hususları ihtiva eden bir “alt işverenlik sözleşmesi” nin yapılması 
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öngörülmektedir. (AİY.m.3/b) Asıl işveren ile alt işveren arasında 
yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden sözleşmede, 
Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan hususların bulunması 
hâlinde, bu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edile-
bilecektir. (AİY m.9/2) 9  Asıl işveren ile alt işveren arasındaki 
sözleşmede bulunması gereken konuları düzenleme yetkisinin 
bir yasal düzenleme ile yönetmeliğe bırakılması, taşeronluk 
sözleşmesi ile kurulan ve özel hukuku ilgilendiren bir sözleşme 
ilişkisine idari müdahale olarak değerlendirilmekte ve Anayasal 
güvence altındaki sözleşme özgürlüğü ilkesi ile bağdaşmaz 
bulunmaktadır. 10

 3. Asıl işveren- Alt İşveren İlişkisinin Unsurları

 3.1 Asıl İşverenin Bulunması

 İşyerinde kendisi de işçi çalıştıran bir asıl işveren olmalıdır. 
Belirli bir işin bir bölümünü ya da yardımcı işleri bir başka 
işverene verip, diğer bölümünü kendi çalıştırdığı işçilerle bizzat 
yapan işveren, asıl işveren durumundadır.11 5510 sayılı Sosyal 

9 Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince alt işverenlik sözleşmesinde a) Asıl işveren ile alt işverenin 
işyeri unvanı ve adresi, b) Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi, c) İşyerinde yürüt-
ülen asıl işin ne olduğu,ç) Alt işverene verilen işin ne olduğu,d) Alt işverene asıl işin bir bölümü 
veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme 
koşuluna ilişkin teknik açıklama, e) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri,  f) 
Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği, g) Kanunun 2 nci mad-
desinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, 
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler-
inden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı, ğ) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce 
asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin 
haklarının kısıtlanamayacağı h) Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları,ı) 
Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası hususlarına yer verilecektir. Bir 
işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene 
verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe 
uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye 
eklenecektir.
10 CENTEL “Alt İşverenlik Yönetmeliği” İşveren, Kasım 2008.
Aynı Yazar,“Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım” SİCİL, Aralık’08, ,s.40.
11 Asıl işveren, Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde de işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya 
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Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre de alt işveren, 
bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin bir işte veya bir işin bölüm ve eklentilerinde iş alan ve bu iş 
için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişidir (m.12/
son). İşin bir bölümünde bizzat işçi çalıştırmayıp, işi bölerek ihale 
suretiyle çeşitli kişilere veren iş sahibi (ihale makamı) asıl işveren 
değildir. 12 O halde asıl işveren, işyerindeki işin bütününü başka 
bir işverene devretmemeli; işyerinde işçi çalıştırarak, işveren 
olarak kalmalıdır.

 Alt işverenliğin söz konusu olması için, işyerinde alt 
işverenin de işçi çalıştırması gerekir.13  Alt işveren, kendi 
işçilerinin işvereni olup; çalıştırdığı işçiler ona bağımlı olarak 
çalışırlar; alt işverenin işçilerini çalıştırdığı işyeri bölümü de alt 
işveren ve işçileri bakımından ayrı bir işyeridir. 14 Bir işverenden 
iş alan, ancak aldığı işi kendi işyerinde fason üretim biçiminde 
yapan işveren, alt işveren sayılmayacaktır. 15

 3.2 İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 
bir işin olması 
 
 Alt işverence asıl işverenden alınan iş, işyerinde yürütülen 
mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalıdır. Alt işveren 
yüklendiği işi kendi organizasyonu kapsamında kendi işyerinde 
yürütüyorsa asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulmaz. 16

tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. (m.3/1.ç) Alt 
işveren ise, bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde 
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek 
veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.(m.3/(1)a)
12Y.9.H.D.2.3.1993 1992/13790 E,1993/3488  K.bkz ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.126; 
Y.9.H.D.13.9.1994, 3429/11465. Bkz. SÜZEK, İş Hukuku, 2005,s.137
13 ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,,s.17; SÜZEK, İş Hukuku,2005,s.137
14 SÜZEK, İş Hukuku,2005,s.136
15 EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN ,Bireysel İş Hukuku, s.31
16“Bir yapı kooperatifi ile onun kontrolü altında asıl işin bir bölümünü üstlenmiş olan inşaat 
koordinasyon ve danışmanlık şirketi arasındaki ilişkinin asıl işveren alt işveren ilişkisi olarak 
sayılması için, işi üstlenen şirketin,  kooperatif adına kayıtlı ve onun mal ve hizmet üretiminde 
bulunduğu işyerinde asıl işin bir bölümünde iş almış  olması,danışmanlık şirketi için de aynı fiziki 
alanda davacı işçiyi çalıştırdığı bir işyerinin oluşması ve davacı işçinin sadece o işyerinde çalışmış 
olması gerektiğine; danışmanlık şirketi işi kendi organizasyonu kapsamında kendi işyerinde 
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 “İşyerinde yürütülen iş” ifadesi, işyerinin coğrafi sınırları 
içinde yerine getirilmesi biçiminde yorumlanmamalı, işin işyerine 
ait olması biçiminde anlaşılmalıdır. Bu nedenle işletmelerde ham-
madde ve mamul maddelerin nakliyesi veya personel taşıma işleri 
gibi, alt işverence üstlenilen işin işyeri sınırları dışında yerine 
getirildiği hallerde de, asıl işveren-alt işveren ilişkisi vardır. 17

 Asıl iş, mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir. 
(AİY.m.3/1/c) Yardımcı iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet 
üretimine ilişkin olmakla beraber, doğrudan üretim organizasyonu 
içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan, an-
cak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iştir. 
(AİY.m.3/1/ğ) Doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer al-
mayan yükleme-boşaltma, temizlik, yemek hizmetleri, odacılık 
ve çay hizmetleri, personel taşıma, güvenlik, teknik bakım gibi 
işyerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerde, asıl işveren-
alt işveren ilişkisi herhangi bir sınırlamaya tâbi olmaksızın 
kurulabileceği, İş Kanununun 2.madde gerekçesinde belirtilme-
kte ve Yargıtayın yerleşik içtihatlarıyla da desteklenmektedir. 18

 İşyerinde yürütülen asıl iş veya yardımcı işler dışında kalan 
örneğin işyerinde ek bir inşaatın yapılması ya da bina onarım işini 
alan diğer işverenin alt işveren olarak değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 19 Başka bir ifadeyle, bir işverene ait işyerindeki  
üretim sürecine başka bir işverenin dâhil olması durumunda alt 
işverenlikten söz edilebilecektir. 20 Bu nedenle, ek bina inşaatında 

yürütüyorsa aralarında asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulmayacağına”  ilişkin Yargıtay, 9.HD. 
16.12.2002 E:2002/9298 K.2002 23748 sayılı Kararı, EKONOMİ Yargıtayın  İş Hukukuna ilişkin  
2002 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri,2004,s.31
17 SOYER, a.g.m, s. 18
18“Güvenlik hizmetleri asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğundan alt işverene verilmesinin müm-
kün olduğuna” ilişkin. Y.9.H.D.12.12.2005 2005/35567 E , 2005/39236 K.; ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü 
İlişkiler,s.48.
19“Bir fabrikada işçilerin toplu olarak izinde bulundukları sırada tesisat onarımının bağımsız bir 
firma durumunda olan başka bir işverene verilmesi halinde, iki işveren arasındaki ilişkinin asıl 
işveren- alt işveren ilişkisi olmadığı” yolunda Y..H.G.K. 7.2.1996 T, E.1995/9-901K. 1996/44, için 
ÇELİK, İş Hukuku Dersleri,2003,s.47,dn.6c.
20“ Eski SSKm.87 anlamında aracılıkla ilgili olarak, .asıl işi polyester iplik ve dokuma olan 
işyerinde ek fabrika, hizmet bina işin inşat sözleşmesiyle verilmesinde hukuki ilişkinin B.K.356 
vd.m. doğrultusunda müteahhit-iş sahibi ilişkisi olduğuna”  ilişkin Y.H.G.K.5.5.2004 2004/10-223 
E; 2004/262 K. Bkz. KILIÇOĞLU,4857 Sayılı.21 İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, 
2005.
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çalışan işçilerin işvereni ile ihale makamı arasındaki ilişki, 
sözleşmede işin “anahtar teslimi” olduğu yolunda hüküm bulun-
masa dahi, sözleşme konusu olan işin asıl iş ve yardımcı iş dışında 
bir iş olması nedeniyle, asıl işveren-alt işveren ilişkisi niteliğinde 
görülmemektedir. Bazı hallerde, asıl işveren sorumluluğundan 
kurtulmak için sözleşme hükümlerinde işin “anahtar teslimi 
olduğu” gibi hukuka uygun olmayan ifadeler kullanılmakta ise 
de,  asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuksal ilişkiyi be-
lirleyen olgu, sözleşmedeki ifadeler değil, ortadaki fiili durum-   
dur. 21

 Bir işin üstlenilmesine ilişkin olmayan ve sadece personel 
teminine yönelik olan “hizmet alımı ihalesi” biçimindeki uygu-
lamalar, alt işverenlik kapsamında olmayıp, Yargıtay tarafından 
somut olayın özelliğine göre, ödünç iş ilişkisi ya da iş aracılığı 
olarak değerlendirilmektedir.22 Ödünç iş ilişkisi, işverene iş 
sözleşmesi ile bağlı olan bir işçinin iş görme ediminin, geçici bir 
süreyle, başka bir işverene karşı yerine getirilmek üzere devre-
dilmesiyle kurulan üçlü bir iş ilişkisidir.23 İş aracılığında ise, iş 
arayanla aracı arasında bir iş sözleşmesi bulunmamakta, işçinin 
bir başka işverenle iş sözleşmesi yapması amacına yönelik olarak 
kurulan bu ilişkide iş aracısı iş arayanın işvereni sıfatını edinme-
mektedir. Ödünç iş ilişkisinden söz edebilmek için ödünç verenin 
işçiyle yaptığı iş akdinin süresinin, ödünç alan yanındaki istihdam 
süresiyle sınırlı olmaması gerekir. 24 Alman Hukukunda  “senkro-
nizasyon yasağı” olarak ifade edilen bu görüşü savunanlara göre, 
işçi ödünç verenin yanında hiç çalışmaz ve bu işçiyle yapılan iş 
akdinin süresi, ödünç alanın yanında çalışacağı süreyle aynı olur-

21 Y.9.H.D.9.10.2003-3219/16714. EKMEKÇİ Ömer, Yargıtayın İş Hukukna ilişkin 2003 yılı 
Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, 2005,s.24.
22 “Belediye Otobüs İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyenin ortağı olduğu  Ulaşım  A.Ş. 
arasında,  Belediye otobüslerinde 1500 şoför personel çalıştırılmak üzere yapılan hizmet alım 
sözleşmesini karşılayan ilişki asıl işveren-alt işveren ilişkisi değil, İş K. 7.m.de düzenlenen  geçici 
(ödünç) iş ilişkisidir”.Y.9.H.D.14.11.2005 2005/32448 E. 2005/ 35927 .K. ÇANKAYA-ÇİL,Üçlü 
İlişkiler,s.54.
23 EKONOMİ, “Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç (Geçici) İş İlişkisi” Devrim Ulucan’a 
Armağan,s.232
24 SÜZEK, “ Yargıtayın 2001 Yılı  İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi   Semineri, 
Ankara, 2003 s.14
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sa, işçi ile ödünç veren arasında bir iş akdinin bulunmasına karşın 
bunun bir ödünç iş ilişkisi değil doğrudan doğruya bir iş aracılığı 
olduğunu kabul etmek gerekir. Özel istihdam bürosu olarak faa-
liyette bulunan bir firma ile iş arayan kişi arasındaki sözleşme 
, iş sözleşmesinin temel unsuru olan bağımlı iş görme unsuru 
gerçekleşmediğinden, iş aracılığı sözleşmesi olarak görülmekte-
dir. 25  

 3.3 İşin İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Neden-
lerle Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olması 

 İşverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal 
veya hizmet üretimi yapması esastır. İşletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl 
iş bölünerek alt işverenlere verilemez. (İş K.m.2/7)  Bir başka 
anlatımla, asıl işin bir bölümü, ancak işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi koşuluyla alt işverene 
verilebilir. Öğretide bu hükmün yorumlanmasından kaynaklanan 
görüş farklılıkları mevcuttur. Bir görüşe göre, “işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” ifadesi 
bir bütün olarak anlaşılmalı, asıl işin bir bölümü, işletmenin ve 
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi hal-
inde alt işverene verilmelidir. 26  Diğer bir görüş, “işletmenin ve 
işin gereği” ile “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi” if-
adelerinin arasındaki “ile” bağlacının “veya” olarak anlaşılması 
gerektiği ve birbirinden ayrı olarak her iki durumda da alt işverene 
iş verilmesinin mümkün olduğu yolundadır. 27 Aynı yöndeki başka 

25  Yargıtay, “Türkiye İş Kurumundan özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunmak üzere izin 
alan bir istihdam hizmetleri danışmanlık şirketi ile sözleşme yaparak başka bir işyerinde çalışmaya 
başlamış olan işçi ile danışmanlık şirketi arasındaki ilişkiyi, danışmanlık şirketinin işçiyi istihdam 
edecek bir işyeri olmaması nedeniyle bağımlı çalışma ilişkisi niteliğinde olmadığı, iş bulmaya 
aracılık sözleşmesi niteliğinde olduğu gerekçesiyle, danışmanlık şirketi ile işçinin çalıştığı şirket 
arasındaki ilişkiyi asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak kabul etmemekte; iş ilişkisini işçi ile iş 
aracısı arasında değil, işçi ile onu kendi işyerinde ve bağımlılık ilişkisi içinde çalıştıran işveren 
arasında kurulmuş saymaktadır.” GÜZEL, Yargıtayın  İş Hukukuna ilişkin 2005 yılı Kararlarının 
Değerlendirilmesi  Semineri, 2007, s.14
26 EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN, Bireysel İş Hukuku, 2004, s.31
27  TUNÇOMAĞ-CENTEL, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2003,s.57; ŞAHLANAN, Yeni İş 
Yasası Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları, 2003, s. 55; ALPAGUT, “Alt İşverenlik Yönetmeliği 
ve Hukuka Uygunluk Sorunu”, Legal,s.1357
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bir görüş, sadece teknolojik nedenle uzmanlık gerektiren işlerde 
alt işverenliğe izin verilseydi “işletme ve işin gereği” ifadesinden 
ayrıca söz edilmesine gerek olmayacağı, Alman Hukukunda mal-
iyetin düşürülmesi için dışarı iş verilmesi personel azaltılmasına 
da yol açsa, bunun işletme gereklerine dayanan  bir işveren kararı 
olduğu, gereklilik ve amaca uygunluk denetimine tabi olmayıp, 
sadece keyfilik ve yasaya karşı dolan halinde denetlenebileceğini 
savunmaktadır.28 Üçüncü görüş de söz konusu ifadenin bir büt-
ün olarak yorumlanması durumunda, hem işletme gereklerinin 
hem de teknolojik gereklerin bulunması, ayrıca işin uzmanlık 
gerektiren bir iş olması gerekeceğinden, bunun alt işveren 
sözleşmelerinin kurulmasını olanaksız hale getirecek aşırı bir 
kısıtlama olacağını savunmakla birlikte, işletme maliyetlerin 
düşürülmesi gibi ekonomik gerekçelerle alt işverene iş verilm-
esinin önlenmesi bakımından işletmenin ve işin gereği ölçüt-
ünün dar yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir.29 Dördüncü 
görüş ise, yasanın amacının işverene asli faaliyeti dışında kalan 
işlerde uzmanlıktan yararlanmak suretiyle kendi faaliyet konusu-
na yoğunlaşma ve bu şekilde verimli işletme yönetimine ulaşma 
olanağını tanımak olduğundan, alt işverene devrin temel kıstası 
ve uygulama koşulunun “uzmanlık” olduğunu ileri sürmekte-   
dir. 30   

 Yargıtay Kararlarının “işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” ölçütünü bir bütün 
halinde yorumlayan birinci görüşten yana olduğu izlenmektedir. 
Bu yönde, yerel mahkemece belediye işyerinde temizlik işinin 
1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu hükümleri çerçevesinde belediyenin asli işi olduğu ve 
teknik uzmanlık gerektiren işlerden olmadığından alt işverene 
verilemeyeceği yolunda hüküm kurulmuşsa da, o tarihte yürürlükte 
olan 5272 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesine göre temizlik 
işlerinin taşerona verilmesi mümkün olduğundan asıl işveren- alt 

28 SOYER,a.g.m.s.20.
29 SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul,2005,s.140-141.
30 ENGİN, “Üçlü İş İlişkileri”, III. Yılında İş yasası, 21-25 Eylül 2005, Bodrum Seminer 
Notları,s.18.
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işveren ilişkisi kurulduğuna hükmedilmiştir.31 Yargıtay önceden 
otel işletmesinde odaları ve banyoyu temizlemek, yatağı yapmak, 
odayı derleyip toplamak şeklindeki kat hizmetlerinin (house-
keeping) teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş niteliğinde 
olduğu ve bölünerek alt işverene verilmesinin mümkün olduğu 
görüşünde iken,32 daha sonra görüş değiştirerek  kat hizmetlerinin 
alt işverene verilmesi halinde daha ucuza mal olsa da, uzmanlık 
gerektiren işlerden olmaması nedeniyle asıl iş olarak kabul edilm-
esi gerektiğine ve alt işverene verilemeyeceğine hükmetmiş-       
tir. 33 Otel işletmesi ile otel işyerinin altında bulunan garaj ve oto 
yıkama işyerinin işletilmek üzere kiralama suretiyle devredilmesi 
halinde, sözleşmenin koşulları hep birlikte değerlendirildiğinde 
asıl işveren- alt işveren ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.34  Gıda 
İhtiyaç Maddeleri A.Ş. ile bu şirkete ait süpermarket işyerlerinde,  
et ve et ürünlerinin üretilip muhafazası, paketlenerek satışa hazır 
hale getirilmesi, teşhir ve satışının yapılması işini üstlenen fir-
ma arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi vardır.35  Yargıtay 
Kararları, bazı yazarlarca alt işveren ilişkisini Yasanın amacını 
aşacak şekilde sınırlandırarak, bu müesseseyi adeta uygulanamaz 
hale getirmekle eleştirilmektedir. 36

 Öğretideki tartışmalar, Alt İşverenlik Yönetmeliğinde asıl 
işin hangi halde bölünerek alt işverene verileceğine ilişkin düzen-
leme ile farklı bir boyut kazanmıştır. Yönetmeliğe göre, işverenin 
kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üreti-
mi yapması esastır. Ancak asıl iş; a) İşletmenin ve işin gereği, b) 
Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi, şartlarının “birlikte 
gerçekleşmesi” hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir. (AİY 
m.11/2-3) İş Kanununun 2/ 6-7 ve 3/son madde hükümlerinde 
yazılı olmayan “birlikte” sözcüğüne Yönetmelik hükmünde yer 
verilmesi açıkça hukuka aykırı bulunmakta; işletmenin ve işin 
gereği ve teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler konusun-
31 Y.9.H.D.19.9.2005 T. 2005/28125.E, ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.61.
32 Y.9.H.D.13.1.2005. 2004/33416 E, 2005/612 K)  ÇANKAYA-ÇİL, a.g.e.,s.87.
33 Y.9.H.D 1.4.2005 E. 18633 K.26052 Kararı için SOYER, a.g.m.s.19 ve dn.24.
34 Y.9.H.D.19.12.2005 2005/35194 E, 2005/39733 K.ÇANKAYA-ÇİL,a.g.e.,s.47.
35 Y.9. H.D 11.05.2004, 2003/ 16658 E,2004/11266 K-  ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler, s.103.
36 SOYER,a.g.m.s.19.
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da öğreti ve uygulamada görüş birliği sağlanmamışken, AİY’nin 
tartışmalı görüşlerden birinden yana taraf tutması biçiminde 
değerlendirilmekte ve bu bakımdan da hukuken doğru ve yerinde 
görülmemektedir. 37 Söz konusu düzenleme, yasakoyucunun, alt 
işveren ilişkisini engelleme yönünde bir iradesinin olamayacağı 
görüşüyle, Yönetmelikle yapılan düzenlemenin yasayı aşan 
bir sınırlama getirdiği; bu nedenle hukuka aykırı olduğu kadar, 
çalışma yaşamının gerekleri ve çağdaş gelişmelerle uyumlu ol-
mamakla eleştirilmektedir. 38

 Yönetmelikte “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” mal veya hizmet üretimi-
nin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği işletmenin 
kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iş olarak 
tanımlanmıştır. (AİY.m.11/1) Bu tanımlama, “işin ve işletmenin 
gereği” sözcüklerine, “yürütülen işin zorunlu unsuru olma” 
anlamını yüklemekle eleştirilmektedir.39  Böylece, mal veya 
hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan ve işletmenin 
uzmanlığı içerisindeki işlerin, işletme gerekleriyle de olsa alt 
işverene verilmesi önlenmektedir.

 3.4  İşin Asıl İşverenin İşyerinde Alt İşverenin İşçileri 
Tarafından Yapılması

Alt işveren tarafından yerine getirilen iş asıl işverene ait işyerinde 
yapılmalıdır. Fason imalat şeklinde bir işverenden iş alan ve bu 
işi kendi işyerinde yapan kişilerle işveren arasında asıl işveren- 
alt işveren ilişkisi kurulmaz.40 Aynı şekilde, çeşitli işyerlerinde 
yemek hizmetlerini üstlenen kimsenin kendi işyerinde hazırlanan 
yemeği kendi elemanlarıyla dağıtması halinde de alt işverenlik 
ilişkisi bulunmamaktadır. 41

37 CENTEL,“Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım”,S.41.
38 ALPAGUT, Alt İşverenlik Yönetmeliği ve Hukuka Uygunluk Sorunu”s.1357.
39 İbid.aynı yerde.
40 EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN,  Bireysel İş Hukuku,s.31.
41 SOYER,a.g.m. s.21.
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 Alt işveren, asıl işverenden aldığı iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece asıl işverenin işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
(İş K.m.2.f.6) İşçinin aynı alt işverene bağlı olarak birbiri ardına 
farklı asıl işverenlere ait işyerlerinde çalıştırılması halinde, birden 
fazla asıl işveren-alt işveren ilişkisi her bir asıl işveren yönün-
den ayrı ayrı kurulmuş sayılacaktır. 42 Benzer şekilde birden fazla 
işyerinde temizlik işini üstlenen firma, işçilerini iş aldığı değişik 
işyerlerinde dönüşümlü olarak çalıştırması halinde, alt işveren 
olarak kabul edilmeyecektir. 43

 Alt işverenin işçisinin, asıl işverenden alınan işin yanı sıra 
hizmet içi eğitim verilerek asıl işverenin işinde çalıştırılmış olması 
halinde, bu işçi yönünden asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz 
edilemeyecek; asıl işverenin işçisi olarak kabul edilecektir.44 

Yardımcı iş niteliğinde olan temizlik işinin  alt işverene verildiği 
bir banka işyerinde, alt işverenin işçisinin temizlik işçisi olarak 
işe alınmasına rağmen, bankanın asıl işi olan tahsilât işinde 
çalıştırılmış olması durumunda, gerçek işveren asıl işveren ola-
cak, iş ilişkisi asıl işverenle kurulmuş sayılacaktır. 45

 4 Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Yasal Sınırları
 
 4.1 İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenler-
le uzmanlık gerektiren işler dışında asıl işin bölünerek alt 
işverenlere verilememesi

 İş Kanununun bu sınırlamaya ilişkin 2/7.madde hükmü,  asıl 
işverenin kendisi tarafından  yapılması gereken asıl işi bölerek alt 
işverene devretmek suretiyle, işçilerine karşı sorumluluğunu alt 
işverene yüklemesi biçimindeki muhtemel bir tehlikenin önüne 

42 Y.9.HD.11.5.2004, 2004/1127 E, 2004/11276 K,. ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,z.101-102
43 Y 9.H.D. 4.3.199, E.11890 K.3190 ,SOYER, a.g.m, s.27. dn.46, ÇELİK, İş Hukuku 
Dersleri,s.48
44 Y.9.H.D. 9.11.2005,2005/30958 E; 2005/35553, K. ÇANKAYA-ÇİL, “ Asıl İşveren Alt 
İşveren İlişkisinde İşverenlerin Değişmesi ve Bunun İş İlişkilerine Etkileri”,Devrim Ulucan’a 
Armağan,s.194 dn.12
45 Y.9.H.D.12.12.2005, E.2004/36127 , K.2005/39114,  ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.50
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geçmek üzere düzenlenmiştir.46 Ayrıca, Yasadaki düzenlemenin 
amacının alt işverenlik uygulamasını sınırlandırmak olduğu, 
ancak bu sınırlamanın alt işverenliğin, muvazaalı işlemlere 
dayandırılmak suretiyle sendikal örgütlenmeyi engellemek 
ve toplu iş sözleşmesi düzeninden kaçmak için bir araç olarak 
kullanılmasını önlemek amacına yönelik olduğu yolunda görüşler 
de bulunmaktadır. 47 

  4.2 Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarının 
kısıtlanamaması

 Gerçek anlamda bir alt işverenliğin söz konusu olması için, 
alt işverenin işçilerini değil, asıl işverenden aldığı işte emek 
piyasasından temin edeceği işçileri çalıştırması gerekir. 48  Hükmün 
ifadesi, asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak 
çalıştırılmasının değil, bu suretle haklarının kısıtlanmasının 
engellendiği sonucunun çıkarılmasına elverişli ise de; bu ifadeye 
böyle bir çalışmanın her durumda hak kısıtlamasına yol açtığının 
kabul edildiği ve bunun önlenmesinin amaçlandığı biçiminde bir 
anlam da yüklenebilir. Bu durumda hükmün çalışma özgürlüğüne 
aykırı olacağı da ortadadır. 49 Öğretinin görüşü genel olarak asıl 
işverenin belirli bir ücretle çalışan işçilerinin işten çıkarılarak 
daha düşük ücretle alt işverenin yanında çalıştırılmalarının ön-
lenmesi olduğu, dolayısıyla alt işverenin asıl işverenin işçilerini 
işe alabileceği ancak aldığı ücretin altında olmayan bir ücret ve 
aynı çalışma koşullarıyla çalıştırabileceği yolundadır. 50  Ancak, 
hükmün ifadesi hak kısıtlaması olmamak koşuluyla işçilerin alt 
işverence çalıştırılabilecekleri yönünde bir yoruma elverişli ol-
makla birlikte, hükmün amacının işçilerin yapay bir alt işverene 
bağlanarak, görünüşte onun işçisi gibi gösterilmelerini ve aynı za-
manda toplu sözleşme düzeninin parçalanmasını önlemek olduğu 

46 TUNÇOMAĞ-CENTEL, İş Hukukunun Esasları, 2003,s.57.
47 SOYER, a.g.m,.s.20.
48 İbid.s.57.
49 ÇELİK, İş Hukuku Dersleri.s.49.
50 EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN, Bireysel İş Hukuku, s.32.
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göz önüne alınarak, bireysel hak kayıplarının olmadığı durum-
larda da, somut olayın özelliğine göre bu ilişkinin muvazaalı 
sayılabileceği yolunda görüşler vardır. 51 

 İşçinin haklarının kısıtlanması konusundaki iki Yargıtay 
Kararı bu sınırlamayı somut bir biçimde ifade etmektedir. Beledi-
ye işyerinde çalışırken, belediyenin asli işi olan temizlik işinin 
taşerona verilmesi üzerine işçinin iş sözleşmesi feshedilip, er-
tesi gün taşeron şirket tarafından düşük ücretle çalıştırılmaya 
başlatılması halinde, Yargıtayca asıl işveren alt işveren ilişkisinin 
muvazaalı işleme dayanmakta olduğu kabul edilerek başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılması gerektiği ifade edilmiş-        
tir. 52    Bir başka olayda asıl işverene ait işyerinde çalışmakta 
olan işçinin almakta olduğu ücretin üçte biri kadar bir ücretle, aynı 
işyerinde yükleme boşaltma işi yapan diğer davalı işverene ait yurt 
dışı ihracat ambarında sevkiyat görevlisi olarak çalışmak üzere 
devredilmiş ve iş sözleşmesinin devirden kısa bir süre sonra alt 
işverence feshedilmiş olması halinde, fesih yazısında asıl işveren 
tarafından yeniden yapılan organizasyon sonucunda işyerinde 
kısmen de olsa bir azalma yaşandığının belirtilmiş olmasından 
gerçek işverenin işçiyi devreden firma olduğu, iki firma arasında 
gerçek anlamda bir asıl işveren-alt işveren ilişkisinin olmadığı ve 
ilişkinin baştan itibaren muvazaaya dayandığı, feshin geçerli bir 
sebebe dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine, işçinin 
eski işverene ait işyerindeki işine iadesine karar verilmiştir. 53

 4.3 Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 
ilişkisi kurulamaması

 Gerçek anlamda alt işveren olmak için, daha önce o 
işyerinde işçi olarak çalışmış olmama koşulu aranmaktadır.  Bu 
hükmün amacı, uygulamada asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 
51 SOYER ,a.g.m.s.22.
52 9.H.D.12.12.2005,  2005/18822E, 2005/24469K, ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.50.
53 Y.9.HD.30.12.2004, 2004/24101 E, 2004/29994 K, ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.91.
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kötüye kullanılmasını, işyerinde çalıştırılan bir kimsenin işten 
ayrıldıktan sonra yapay olarak alt işveren olarak gösterilmesini, 
aldığı işi ucuz ve sendikasız işçilerle yürütmesini; bu şekilde 
işyerinde çalışanların bireysel ve toplu iş hukukundan doğan hak 
kayıplarına uğratılmalarını önlemektir. 54 Başka bir deyişle, bu 
düzenleme daha önceden işyerinde çalışmış olan bir kimseyle 
hiçbir zaman ilişki kurulamayacağı biçiminde değil muvazaalı bir 
ilişki kurulamayacağı biçiminde anlaşılmalıdır. Böyle bir ilişkinin 
varlığı, her zaman bir hakkın kötüye kullanılması durumunun 
olduğunu göstermez. 55 Söz konusu kişi, işyerinden ayrıldıktan 
sonra belirli bir alanda uzmanlaşmış ve taahhüt işine girerek işçi 
istihdam etmiş ise eski işverenle geçerli bir iş ilişkisi kurulabi-
lecektir. Ayrıca taşeronların daha önce çalıştıkları işyerlerinden 
hiçbir zaman iş alamamaları tehlikesine karşı, maddedeki “daha 
önce” ifadesinin kısa bir zaman aralığı olarak anlaşılmasında 
yarar görülmektedir. 56 Yargıtayın görüşü de, asıl işverenin eski 
işçilerinin kurdukları şirketin alt işveren olarak asıl işverenden 
iş almaları halinde, olayda muvazaalı asıl işveren- alt işveren 
ilişkisinin olup olmadığının araştırılması gerektiği yolundadır. 57

 4.4 Yasal Sınırların Aşılmasının Yaptırımı 

 Asıl işveren- alt işveren ilişkisinde yasal sınırlamalara 
aykırılığın yaptırımı İş Kanununun 2.maddesi son fıkrasının ikin-
ci cümlesinde “Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin 
işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem 
görürler” şeklinde ifade edilmiştir. Bu cümle “ Bu sınırlamalara 

54 EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN, Bireysel İş Hukuku,s.32; SOYER, a.g.m.s.22.
55 ÇELİK, İş Hukuku Dersleri,s.50.
56 TUNÇOMAĞ-CENTEL, İş Hukukunun Esasları, 2003,s.57; SOYER, a.g.m.s.23. 
57 “Davacı işçiler davalı işverenin işçilerin TİS den yararlanmalarını engellemek amacıyla eski 
işçilerine kurdurduğu şirketlerin aynı işyerinde taşeron olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, 
buna ilişkin bilirkişi raporunu ibraz etmiştir. Davacının  ibraz ettiği belgelerden, davacının 
sigortalı olarak gösterildiği iki şirketin de Aralık 2002’de kurulduğu, amaç ve konularının aynı 
olduğu, taşeron sözleşmelerinin de benzer olduğu anlaşılmıştır. Davanın bu delillerin İş K.nun 
2/6 ve son fık.çerçevesinde değerlendirilmeksizin, davacının davalı işçisi olmadığı gerekçesiyle 
husumetten reddedilmesi hatalıdır”. Y.9.H.D.16.12.2004, 2004/11757 E,2004/28052, ÇANKAYA-
ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.94.
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aykırı hareket edildiği takdirde ve genel olarak asıl işveren alt 
işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek 
alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi 
sayılarak işlem görürler” biçiminde okunmalıdır. “Aksi halde ve 
genel olarak” ifadesi birlikte ele alınmalı, “aksi halde” sözü ikinci 
cümledeki sınırlamalara aykırılığın yaptırımıyla,  “genel olarak” 
ifadesi ise bu sınırlamalar dışında kalan tüm hallerle ilgilidir. 58

 Kanunun 2.madde son fıkrasının ikinci cümlesini “İşletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 
dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez” biçimindeki 
üçüncü cümle izlemektedir. İş Kanununun 2.m/son fıkrasının ik-
inci cümlesindeki “aksi halde” sözcüğünün sonucu olarak, birinci 
cümlede düzenlenen iki halde ve genel olarak muvazaalı ilişkinin 
varlığı halinde, iş sözleşmesi asıl işverenle kurulmuş sayılacaktır. 
Üçüncü cümlesinde asıl işin yasaya aykırı biçimde bölünerek alt 
işverene verilmesinin yaptırımı düzenlenmemekle birlikte, bu 
hüküm,  maddenin sistematik bütünlüğü içinde okunmalı ve bu-
nun yaptırımı da ikinci cümlede aranmalıdır. 59 Bunun anlamı, 
alt işverenin işçilerinin, işyerinin işçisi kabul edilerek, işyerinde 
çalışan işçi sayısına dâhil edilmeleri ve işverenin yasal yükümlül-
üklerinin alt işverenin işçilerinin hesaba katılarak belirlenmesidir.60  
Asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaa, yukarıda belirtilen 
ve Kanunun 2/son maddesinde sayılan hallerle sınırlı olmayıp; 
bu ilişki genel olarak da muvazaalı bir işleme dayandırılamaz. 
Ancak bu halde yasal bir karine mevcut olmadığından ispat yükü 
işçiye düşecektir. 61 

58 Çelik, İş Hukuku Dersleri, s.51.
59 GÜZEL, aynı tebliğ s.16; Aynı Yönde ÇELİK, İş Hukuku Dersleri,.s.51
60 TUNÇOMAĞ-CENTEL, İş Hukukunun Esasları, 2003,s.57;  “Cam eşya üretimi yapılan 
işyerinde, asıl iş olan soğutma ve bant sonu paketleme işi muvazaalı olarak faaliyet konusu ve 
kuruluş amacı temizlik hizmetleri olan bir firmaya verilmiştir.  Taşeron firma işçileri, asıl işverenin 
işçileriyle aynı işi yapmaktadırlar. Taşeron işçilerinin sendikaya üye olmalarından sonra iş 
sözleşmeleri feshedilmiş, cam eşya üretimi yapılan asıl ve gerçek işverenin işyerine aynı gün daha 
fazla sayıda iş aldığı anlaşılmıştır. Alt işveren aleyhine açılan davanın husumetten reddine, asıl 
ve gerçek işveren yönünden feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmek gerekir.” 
Y.9HD.31.1.2005, 2004/31850 E.2005/2487, GÜZEL, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 2003 Yılı 
Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, 2005,s.16
61 SÜZEK, İş Hukuku,s.148
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 Öğretide muvazaa “ tarafların üçüncü kişileri aldatmak 
maksadıyla ve fakat gerçek iradelerine uymayan ve aralarında 
hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir konuda anlaşmaları” 
biçiminde tanımlanmaktadır.Yargıtay, alt işverenler sürekli 
değiştiği halde işçilerin aynı şekilde işyerinde çalışmaya devam 
etmelerini, asıl işveren ve alt işverenler arasındaki ilişkinin mu-
vazaaya dayandığı ve işçilerin asıl işverenin işçisi olarak sayılması 
gerektiği biçiminde değerlendirmekteydi.62  Bu görüş, alt 
işverenlerin değişmesine rağmen işçilerin aralıksız çalışmaya de-
vam etmelerinin muvazaa kriterleri arasında değerlendirilmesinin 
doğru olmayacağı biçiminde değişmiş olup; bugün için alt 
işverenin işin bitiminde işçilerini bırakarak işyerinden ayrılması 
ve işi tamamen başka bir işverene bırakması halinde, ortada İş 
Kanunu 6.maddesi anlamında bir işyeri devrinin olduğu ve bu 
durumda asıl işverenle yeni alt işveren arasında bir asıl işveren-
alt işveren ilişkisinin kurulmuş sayılacağı yolundadır.63 Asıl 
işverenle ilişkisi sona eren alt işveren ya da onun işçisi tarafından 
iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından, bu işçinin yeni alt 
işveren yanında çalışmasının yeni bir iş sözleşmesi niteliğinde 
olduğu kabul edilmektedir. 64 

 Muvazaalı alt işverenlikle ilgili sorunlar, Alt İşverenlik 
Yönetmeliği ile yapılan düzenleme ile yeni tartışmalara konu 
olmuştur. Yönetmelikte muvazaa; “ işyerinde yürütülen mal veya 
hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerek-
tirmeyen işlerin alt işverene verilmesini; daha önce o işyerinde 
çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini; asıl işveren 

62 Y.9. H.D 6.11.2001, 14228/ 17344.  Davalı işveren Kurumdan emekli olanların yerine kadro 
verilmediğini, bu sebeple gerekli yerlerden izinler alınarak işgücü açığının taşeron firmalar-
dan hizmet alımı suretiyle karşılanmaya çalışıldığını savunmuştur. Dosya içindeki bilgi ve bel-
gelere göre, davacı işçi davalı asıl işverenin asli ve sürekli işlerinde kadrolu işçilerle birlikte yan 
yana çalışmaktadır.  Taşeron firmalar her yıl değiştiği halde, işçiler ara vermeksizin çalışmayı 
sürdürmekte, ihaleyi kazanan firma kendi işçileriyle gelmediği gibi, ihale süresinin bitiminde 
işçiler taşeron tarafından götürülmemektedir. Davacı işçinin işyerindeki çalışmalarının kon-
trolü davalı asıl işveren elemanlarınca yapılmakta, işyerinde müteahhidin bu işle görevlendirilen 
elemanı bulunmamaktadır. Yapılan işlemin muvazaalı işçi istihdamı sağlamaya yönelik olduğu 
açıkça ortadadır.”ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.120
63 ÇANKAYA-ÇİL “Asıl İşveren-Alt işveren İlişkisinde İşverenleri Değişmesi ve Bunun İş İlişkisine 
Etkileri,s.227. Yargıtay 9.H.D.10.4.2007 gün E: 2006/32995 K:2007/10190,  için a.g.m.s.206
64 ÇANKAYA-ÇİL, a.g.m.s.226-227.
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işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak 
suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini ve kamusal yükümlül-
üklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi 
yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya 
da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye 
yönelik işlemleri ihtiva eden sözleşme” olarak tanımlanmıştır.
(m.3/ğ)  Esasen Borçlar Kanununun 18. maddesine göre muvazaa, 
bir sözleşme değil, taraflarca irade ve irade açıklaması arasında 
kasten yaratılan bir uygunsuzluk halidir. Taraflar, ya gerçekte hiç-
bir işlem yapmadıkları halde başkalarına karşı bir işlem yapmış 
gibi görünürler (mutlak muvazaa); ya da aralarında yaptıkları 
gerçek hukuki işlemi görünürdeki işlemin arkasına gizlemek 
konusunda anlaşırlar (nispî muvazaa). Dolayısıyla bir sözleşme 
muvazaalı olarak kurulmuş olabilir; ancak muvazaa sözleşmesi 
olarak kurulamaz. Alt işverenlik ilişkisinde yasada belirtilen 
özel durumlarda ve ayrıca genel olarak muvazaanın varlığı kar-
ine sayılır. Yönetmelikte İş Kanunun 3.maddesiyle İş müfettişine 
verilen muvazaa yönünden inceleme yetkisi, alt işverenlik 
ilişkisinin kurulma koşullarının incelenmesini de kapsar biçimde 
ve kanuna aykırı olarak genişletilmiştir. 65 Muvazaayı tespit yet-
kisi yargıca ait olup, muvazaanın varlığı yargıç tarafından somut 
olayın özelliğine göre re’sen göz önüne alınmaktadır. 5763 sayılı 
Yasanın, İş Kanunun 3.maddesinde değişiklik yapan 1.maddesi, 
alt işverenlik sözleşmesinin idare tarafından belirlenmesi ve 
muvazaayı tespit yetkisinin iş müfettişine bırakılması yönünden 
de Anayasaya aykırı bulunmakta, Alt İşverenlik Yönetmeliğin ip-
tali istemiyle açılan davada, def’i yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne 
götürülmesinin mümkün olduğu ileri sürülmektedir.66  İş 
müfettişinin raporuna karşı işverenlerin Mahkemeye yapacakları 
itiraz, usul hukuku bakımından da tartışmalıdır. Usul Hukuku-
nda bir itiraz kurumu bulunmadığından,  bu konu ilk bakışta bir 
çekişmesiz yargı işi gibi görülse de, itiraza bağlanan sonuçların 
önemi göz önüne alınarak  “itiraz davası” (çekişmeli yargı işi) 
olarak değerlendirilmektedir. 67

65 ALPAGUT,”Alt İşverenlik Yönetmeliği ve Hukuka Uygunluk Sorunu, s.1356.
66 CENTEL, “Alt İşverenlik Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım” Sicil,s.41.
67 YILMAZ “Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İş Müfettişi Raporuna 
İtiraz Davası”, Çimento İşveren, Ocak 2009,s.14.
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 5  Asıl İşveren ve Alt İşverenin Birlikte Sorumluluğu

 Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 
olarak İş Kanunundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 
işveren ile birlikte sorumludur. Bu durumda ihbar, kıdem, kötüni-
yet tazminatı, işe iade sonucu işe başlatmama tazminatı, ücret, fa-
zla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil, yıllık izin, ikrami-
ye, prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarında 
birlikte sorumluluk esastır. Sosyal Güvenlik mevzuatında da 
sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığıyla işe girmiş ve bunlarla 
sözleşme yapmış olsalar dahi asıl işveren, bu Kanunun işverene 
yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu 
tutulmuştur. (5510 sa. SSGSSK m.12/son) Alt işverenin işçisinin 
asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanması 
mümkün değildir. 68 

 Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı sorumluluğu Bor-
çlar Kanununun 50. ve 51.maddeleri anlamında müteselsil so-
rumluluk olarak anlaşılmalıdır. 69 Alt işverenin işçileri, o işyeri ile 
ilgili olarak İş Kanunundan veya alt işverenin taraf olduğu toplu 
iş sözleşmesinden doğan haklarını asıl ve alt işverenden birlikte 
veya bunlardan birine başvurarak talep edebilirler.  Asıl işverenin 
sorumluluğu işçinin ölümü halinde mirasçıların açacağı davalar-
da da uygulanır. 70 Asıl işverenin sorumluluğu, işin alt işverene 
verildiği tarihten itibaren başlar. 71

 Asıl işverenin alt işverenin işçileri karşısındaki sorumluluğu 
alt işverenin işçisinin çalıştığı kendi işyeri ve o işyerinde çalıştığı 
süreyle sınırlıdır. Yargıtayca da isabetle kabul edildiği gibi asıl 
işveren ile alt işverenin yapacakları sözleşme ile müteselsil sorum-
luluk kuralını bertaraf etmeleri mümkün olmayıp sözleşmede her 

68 Y.9.H.D.24.1.2005 2004/30506 ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.86.
69 ÇELİK, İş Hukuku Dersleri,s.47;aynı yönde; TUNÇOMAĞ-CENTEL, a.g.e,s.55.
70 ;Y.9.H.D.2.12.1970 9832/14538 .TUNÇOMAĞ-CENTEL, a.g.e,s.55-56.
71 Y.9.H.D.22.02.2001 19790/3151. ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, s.47, dn.6a.
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türlü sorumluluğun işi yapan firmaya ait olacağı kararlaştırılmış 
ise de aralarındaki bu hüküm iç ilişkiyi ilgilendirmekte olup davacı 
işçiyi bağlamaz. Esasen İş Kanununun anılan hükmü, kamu düze-
nine ilişkin olup, işçi aleyhine değiştirilmesi de mümkün değil- 
dir.72  Suç ve cezanın kişiselliği ilkesi gereğince müteselsil sorum-
luluk cezai sorumluluğu kapsamaz. Müteselsil sorumluluğa konu 
olan hukuki sorumluluktur. Asıl işveren taşerona sözleşmeden 
doğan tüm borçlarını ödediğini öne sürerek sorumluluktan kurtu-
lamaz; ancak işçilere fazladan yaptığı ödemeleri rücu davasıyla 
talep edebilir.73

 Asıl işveren ve alt işveren arasında zorunlu dava arkadaşlığı 
vardır. 74 Asıl işveren ve alt işverenin yasadan doğan müteselsil 
sorumluluğu sebebiyle davanın bu işverenlerden herhangi birinin 
ikametgâhının bulunduğu yerde açılması mümkündür.. 75

 Değerlendirme ve Sonuç

 İşletmelerde alt işverenlik uygulamaları öğreti ve yargı 
kararları ışığında incelendiğinde mevcut ve muhtemel başlıca 
sorun alanını muvazaalı asıl işveren- alt işveren ilişkisinin 
oluşturduğu görülmektedir. Uyuşmazlıkların İş Kanununda 5763 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ve Alt İşverenlik Yönetmeliği 
ile yapılan düzenlemeden sonra, özellikle muvazaanın tespiti ko-
nusunda yoğunlaşacağı düşünülmektedir. 

 Kanımızca, iş hayatının denetim ve teftişi ile görevli kurum-
lara verilen görev ve yetki asıl işveren ve alt işveren işyerlerinin 
tespit ve denetlenmesiyle sınırlı olmalıdır. Özellikle alt işveren 
işyerlerinin denetimi ve alt işveren işçilerinin bireysel ve toplu 
iş hukukundan doğan haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının 
tespit edilmesiyle sınırlı kalması gereken düzenleme, idarenin 
asıl işveren ve alt işveren arasındaki ilişkiyi hukuksal denetime 

72 9.H.D. 18.3.1988, 517/3080 SÜZEK, İş Hukuku, s.143,dn.34.
73 DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması,s.23.
74 Y.9.HD.11.07.2005. 18089/24781,a.g.e,s.65.
75 Y.9.H.D.28.4.2005, 12685/14899,ÇANKAYA-ÇİL, Üçlü İlişkiler,s.73
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tâbi tutması biçimindeki bir hukuka aykırılık sorununun ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Bir hukuksal ilişkinin muvazaalı olup 
olmadığının tespiti, ancak yargılama ile mümkün olup, idareye 
böyle bir tespit yetkisi verilmiş olması Anayasamızın yargı yet-
kisinin mahkemelere ait olduğuna ilişkin 9.maddesine aykırı 
olduğu gibi, idarenin, İdare Hukukundan doğan idari işlem ve 
eylem yapma yetkisinin sınırlarını aşmaktadır. Alt İşverenlik 
Yönetmeliğinin normlar hiyerarşisindeki üst hukuk normlarına 
ve genel olarak hukuka aykırılığı nedeniyle iptali gerekeceği 
düşüncesindeyiz. 
 Kanımızca, Alt İşverenlik Yönetmeliğinin  muvazaanın 
incelenmesi ve tespit yöntemine ilişkin 12. ve 13.maddelerdeki 
düzenlemesi de hukuka aykırıdır. Yönetmeliğin 12.maddesinde, 
7 nci madde uyarınca tescili yapılan işyeri için 6 ncı maddede 
belirtilen belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini 
oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgelerin 
gerekçesi ile birlikte incelenmek üzere bölge müdürlüğünce iş 
teftiş grup başkanlığına intikal ettirilmesi; 13.maddesinde ise 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi 
sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş rapo-
runun bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilmesi biçiminde 
düzenlenen bir yönteme yer verilmiştir. O halde muvazaanın tes-
piti müfettiş raporu ile yapılmakta, bölge müdürlüğünce sadece 
raporun işverenlere tebliği sağlanmaktadır. İdare Hukuku ilkeleri 
bakımından müfettiş raporunun iptal davasına konu bir idari 
işlem olarak kabul edilmesi  mümkün değildir. Bir an için bunun 
bölge müdürlüğü tarafından tebliğ edilmiş olması bakımından bir 
idari işlem olduğu düşünülse bile, idari işlemin iptali istemiyle 
açılacak davalarda görevli yargı yerinin idare mahkemeleri olacağı 
kuşkusuzdur.  Yönetmelikte bu rapora karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz 
hakkı tanınmış; itiraz üzerine verilen kararların kesin olması, rap-
ora 6 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın 
tespitini onamış ise tescil işleminin bölge müdürlüğünce ip-
tal edilmesi ve alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl 
işverenin işçisi sayılmaları öngörülmüştür. Kanımızca, itiraz 
üzerine görülecek davada adli yargının görevli olması ve mah-
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kemeye “muvazaanın tespitinin onanması” gibi bir karar verme 
yetkisinin tanınmış olması hukuka aykırı olduğu gibi; gerek bu 
yöndeki bir karar üzerine gerekse itiraz yoluna gidilmemiş olması 
halinde, tescil işleminin bölge müdürlüğünce iptal edilmesi ve 
alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi 
sayılması biçimindeki düzenleme de açıkça hukuka aykırıdır.
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CMR Hükümleri Uyarınca 
Taşıma Engelleri ve Sonuçları
(CMR m.14, 15, 16)

■ Oğuz YILMAZ (*)

 GİRİŞ
 
 
 Bilindiği üzere CMR Konvansiyonu karayolu ile 
gerçekleştirilen uluslararası eşya taşımasına ilişkin bir örnek kural-
lar sağlamak üzere 1956 yılında hayata geçirilmiş ve Türkiye’nin 
de 1993 yılında söz konusu Konvansiyona taraf olması ile bir-
likte bundan sonraki uyuşmazlıklarda mahkemelerde verilen ka-
rarlarda öncelikle CMR Hükümleri göz önünde tutulmuştur. Söz 
konusu Konvansiyon karayolu ile uluslararası eşya taşımasına 
ilişkin olarak birçok önemli düzenlemeye yer vermektedir. 
 
 CMR Konvansiyonu toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. 
Her bir bölümde farklı hukuki durumlar incelenmiştir. Bi-
zim çalışmamızın konusunu oluşturan Konvansiyonun 14, 15 
ve 16’ncı maddeleri, “Taşıma Mukavelesinin Akdedilmesi ve 
Uygulanması” başlığını taşıyan üçüncü bölümde yer almaktadır. 
Söz konusu bölüm 4’üncü maddeden başlamakta ve son olarak 
inceleme konumuzu oluşturan 16’ncı maddede son bulmaktadır. 
 
 Bu çalışmamız, çok derin ayrıntılara inmeden, genel olarak 
söz konusu üç maddenin öneminin vurgulanması ve uygulamada 
karşılaşılabilecek birtakım problemlerin de ışığında incelenm-
eye çalışılmasından ibarettir.  Çünkü taşıma işlemi esnasında, 
taşımanın devamını engelleyen veya tamamen durduran bir kısım 
problemlerin çıkması çok yaygın olarak görülmektedir. Yapılan bu 
ufak kapsamlı çalışmada ise taşımanın devamını engelleyen söz 
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konusu problemlerin ortaya çıkması durumunda uygulayıcıların 
nasıl davranması gerektiğine ilişkin ipuçları verilmeye ve özel-
likle CMR Konvansiyonunun söz konusu durumlarda getirdiği 
düzenlemelerde uygulayıcıları bilgilendirmeye çalışılmaktadır.
 
 Bu nedenle çalışmamızı Konvansiyonun sistematiğine uy-
gun olarak 14’üncü maddeden itibaren işlemeye başlayacak ve 
kısa birtakım bilgiler vererek mümkün olduğu kadar yerel ve 
uluslararası yargı organları tarafından verilen kararlar da eklemek 
suretiyle açıklamalarımız 15’inci maddenin açıklanması ve 16’ncı 
maddenin bentler halinde ayrı ayrı işlenmesi şeklinde devam 
ettireceğiz. Müteakiben, Türk Ticaret Kanunumuzda bu hususun 
düzenleme şekli olan 777 ve 778’inci maddelerine de kısaca 
değinecek sonuç bölümüyle de çalışmamızı tamamlayacağız.

 1 - İMKANSIZLIK
İmkansızlık terimi, taşıma işinin icrası sırasında veya sonunda 
taşımanın devam etmesini engelleyen veya taşınan emtianın 
gönderilene teslimini engelleyen her türlü durumu ifade etme-
ktedir. İmkansızlık durumları CMR Konvansiyonu tarafından 
ikiye ayrılmak suretiyle düzenlenmiştir. İlk olarak yükün teslim 
yerine ulaşmasından önce meydana gelen imkansızlık durumu 
mevcuttur. Söz konusu durum CMR m. 14 vd. hükümleri altında 
düzenlenmiştir. 
 İkinci olarak yükün teslim yerine varmasından sonra oluşan 
imkansızlık durumundan bahsedilebilir. Bu durumda yük gönder-
ilene teslim için ulaştırılmış ancak gönderilenin yükü istemem-
esinden veya herhangi bir dış sebepten ötürü teslim işleminin 
gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması durumu söz konusu 
olmaktadır. Başka bir değişle yükün teslim yerine ulaşmasına 
rağmen onun hak sahibine (gönderilen) teslimini engelleyen her 
olay teslim engeli olarak nitelendirilir. 1 İşbu durum ise CMR m. 
15 hükmü ile düzenleme alanı bulmuştur.
 “Teslim yeri”, coğrafi olarak anlaşılması gereken bir 
kavramdır. Bu nedenle taşıyıcının teslim edilecek yükü, teslim-
1 Aydın, Alihan: CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. 
Baskı, İstanbul 2006,  s. 43.



Oğuz YILMAZ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 139

2 Loewe, Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract fort he International 
Carriage of Goods by Road (CMR), Europan Transport Law 1976,  para. 125.  

in yapılacağı yerdeki gönderilenin veya aynı yerdeki taşıyıcının 
acentesinin bulunduğu yer teslim yeri olarak addedilecektir. 2

 Madde 14 ve madde 15 hükümlerinde belirtilen hususların 
ortaya çıkması halinde taşıyıcının nasıl davranması gerekeceği, 
bu maddelerin uygulanmasından dolayı taşıyıcının sahip olduğu 
haklar ve sorumluluğunun söz konusu olmaması için yapabileceği 
hareketler ise Konvansiyonun 16’ncı maddesinde düzenlenmiştir. 
İşte yukarıda da belirttiğimiz üzere madde 14, 15 ve 16’nın ince-
lenmesi söz konusu çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.

 I - YÜKÜN TESLİM YERİNE ULAŞMASINDAN 
ÖNCE, TAŞIMANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ
 
 CMR m. 14 resmi tercümesi:
 “Yük teslim yerine varmadan önce mukaveleyi sevk mektu-
bunda öngörülen koşullara göre uygulamak herhangi bir nedenle 
imkansız hale gelirse, taşımacı 12. Madde gereğince yüke tasar-
ruf etme hakkına sahip olan kişiden talimat isteyecektir.
Bununla beraber, koşullar yükün sevk mektubunda öngörülen-
den farklı bir şekilde taşınmasına olanak sağlıyorsa ve taşımacı 
12. Madde hükümleri gereğince yüke tasarruf etme hakkına sa-
hip kişinin yararına en uygun önlemleri almakla yükümlüdür.” 
şeklindendir.
 
 Madde 14/1, imkansızlık mevhumu ile ilgili olarak her-
hangi bir sarih sınırlama getirmeksizin her türlü durumda uygu-
lanabilecektir. Bilindiği üzere CMR taşıma senedinde, taşımanın 
nasıl yapılacağına dair özel birtakım düzenlemeler getirilebilir. 
Herhangi farklı bir durum ortaya çıktığında taşıyıcının nasıl 
davranacağına yönelik özel düzenlemeler içerebilir. Madde 14/1 
söz konusu imkansızlık halinin taraflarca düzenlenmemiş olduğu 
veya daha önceden yapılan düzenlemeye uyma imkan ve kabili-
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yetinin bulunmadığı durumlarda uygulanacaktır.
 
 Söz konusu imkansızlık kavramının neyi ifade ettiği konusun-
da doktrinde Akıncı,3 CMR m. 14/1 anlamındaki imkansızlığın 
sadece taşıyıcı açısından değil, genel bir imkansızlık yani objektif 
bir imkansızlık olduğunu belirtmiştir. Bu görüş uyarınca, taşımanın 
taşıma senedindeki şartlardan başka taşınmasının taşıyıcı için 
imkansız olmasına rağmen başka taşıyıcılar için mümkün olması 
durumunda CMR m. 14/1 uyarınca bir imkansızlıktan söz edile-
meyecektir. Bunun sonucu olarak da söz konusu imkansızlık 
halinin oluşumunda taşıyıcının kusurlu olup olmaması işbu 
madde uyarınca dikkate alınmayacaktır. Ancak madde metnin-
den anlaşılacağı üzere ve özellikle maddenin İngilizce metnine 
baktığımızda buradan çıkarılacak sonuç uyarınca söz konusu 
imkansızlığın objektif bir imkansızlık olmasını gerektirecek hiç-
bir ibarenin mevcut olmadığı görülecektir. Maddenin İngilizce 
orijinalinde “if for any reason it is or becomes impossible to carry 
out the contarct…” demek suretiyle taşımanın sadece imkansız 
hale gelmesinden bahsedilmekte, objektif bir imkansızlık 
olmasını gerektirecek bir hüküm zımnen veya sarih olarak yer 
almamaktadır. Bu nedenle kanımızca, söz konusu imkansızlığın 
Akıncı’nın belirttiği gibi objektif bir imkansızlık olması gerektiği 
fikrine katılmamaktayız. Bizce her türlü imkansızlık madde 
kapsamında düşünülebilecektir. Bu nedenle taşıyıcının taşıma 
esnasında iflas etmesi durumunda artık taşıma işine devam ede-
memesi düşünüldüğünde, söz konusu sebep sonucunda meydana 
gelen imkansızlık da bu madde kapsamına girmelidir.
  
 Diğer taraftan söz konusu hüküm sadece “imkansızlık” hali 
için uygulama alanı bulacaktır. Bu nedenle taşımanın sadece daha 
külfetli, zor veya masraflı olması halleri imkansızlık mevhumu 
altında değerlendirilmeyecektir. Bu hususla ilgili olarak bir 
Fransız mahkemesinin kararında, gümrükteki grevden kaynak-
lanan beklemenin, sözleşmede belirlenen süre içinde kalması du-
rumunda, taşıyıcının sırf fazladan beklememek için CMR 14/1 

3 Akıncı, Ziya: Karayolu İle Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, Ankara 1999, s. 74.
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maddesine başvurma imkanının olmadığı vurgulanmıştır.4 Bu 
durumda taşıyıcının taahhüt ettiği taşımayı gerçekleştirmediği ve 
taşımada başarısızlığa düştüğü kabul edilecektir. Böyle bir duru-
mun söz konusu olması halinde, tarafların hak ve sorumluluklarının 
belirlenmesinde, yerel hukuk kuralları uygulama alanı bulacak-    
tır. 5 

 CMR 14/2 maddesi, taşıma işinin devamının taşıma sened-
inde yazılan şekilde olmamasına rağmen başka türlü gerçekleşme 
imkanının bulunması durumunda başvurulacak bir hükümdür. 
Örneğin taşımanın, taşıma senedinde belirtildiği üzere karayolu 
ile yapılması imkansız hale gelmiş ancak deniz yolu ile ro-ro 
taşıması şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün olması durumunda 
böyle bir imkansızlık halinin mevcut olduğu söylenebilir. Be-
lirtilen imkansızlık durumu söz konusu olduğunda, taşıyıcı yük 
üzerinde tasarruf etme hakkını haiz olan kişiden talimat almak 
durumundadır. Bu yükümlülüğe uymayan taşıyıcının sorumluluğu 
yoluna gidilebilecektir. Taşıyıcının hak sahibi tarafından verilen 
talimata uyma mecburiyeti vardır. Eğer taşıyıcı gelen talimata 
aykırı hareket ederse, işbu hareketinin hak sahibinin yararına 
olup olmadığı araştırılmaksızın yüke gelebilecek her türlü zarar-
dan ötürü sorumluluğu cihletine gidilebilecektir.6 Bu gibi bir du-
rumda, taşıyıcı, kendisinin acente olduğu iddiasını ileri sürerek 
acentelerin faydalanacağı avantajlardan da faydalanamayacak- 
tır. 7 Taşıyıcı, kendisine talimat verilmesini beklediği süre içeri-
sinde de yüke gelebilecek kayıp veya hasardan dolayı sorumlu 
olmaya devam edecektir. Paris İstinaf Mahkemesi, bir kararında 
taşıyıcının gelen talimatta belirtilen husus ile ilgili masrafların 
kime ait olduğuna ilişkin konuda anlaşamaması ve bu nedenle 
gecikmesinden dolayı ürünün bozulması sonucunda söz konusu 

4 Hill&Messent: CMR: Contarcts for the International Carriage of Goods by Road, 3. Baskı, 
London Hong Kong 2000, s. 100, dn. 74.
5  Loewe, para. 128.
6 Ancak verilen talimatın da CMR m. 12/b uyarınca taşıyıcıya veya diğer yüklerin gönderen 
veya gönderilenlerine zarar vermemelidir. Bu durumda taşıyıcı verilen talimata uymak zorunda 
değildir.
7 Bilindiği üzere acentelere karşı doğrudan husumet yöneltilememektedir, acentenin içinde olduğu 
bir davada taraf sıfatının gerçekleşebilmesi için acenteye karşı izafeten dava açılmaktadır. Yerleşik 
Yargıtay içtihatları da bu doğrultudadır.
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taşıyıcının sorumluluğu yoluna gitmiştir. 8 

 CMR m. 14/1 hükmü uyarınca, taşımanın imkansız hale 
gelmiş olması durumunda taşıyıcının nasıl davranacağı konusu 
tartışmalıdır. Madde lafzı yorumlandığında, taşıyıcının talimat 
isteyeceği belirtildikten sonra madde 14/2’den farklı olarak 
hak sahibinden talimat gelmemiş olması durumunda ne olacağı 
konusunda herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Bu düzen-
leme doğrultusunda taşıyıcının, hak sahibinden talimat istey-
erek, sınırsız bir süre, ilelebet bekleyeceği düşüncesi ilk akla 
gelebilir. Ancak böyle bir düşünce kanımızca ticari gerçeklerden 
uzak olduğu kadar, Konvansiyonun temel amacına ve ruhuna 
da aykırıdır. Bunun dışında söz konusu durumun Konvansi-
yonda bir eksiklik olduğu da kabul edilebilir. Bu durumda ek-
sik olan bu husus yerel hukuk mevzuatına göre çözümlenebilir. 
Yetkili hukukun Türk hukuku olması durumunda, eğer seferin 
duraklamasında yani taşımanın imkansız hale gelmesinde her 
iki tarafın da kusuru olmaması halinde, TTK m. 777 uyarınca, 
taşıyıcı yaptığı masraflara ve gidilen mesafe nispetinde taşıma 
ücretine hak kazanacaktır. 9 Ancak taşımanın imkansız hale gelm-
esinde taraflardan birinin kusurlu olması durumunda, kusurlu olan 
taraf, taşımanın devam etmemesinden ötürü sorumlu olacaktır. 
Bununla birlikte doktrinde genel olarak kabul gören yaklaşım, 
CMR m. 14/1 anlamında meydana gelen imkansızlık halinde 
taşıyıcının hak sahibinden herhangi bir talimat beklemeden CMR 
m. 16/2’deki boşaltma hakkını kullanabileceği yönündedir.10 Bu 
görüş uyarınca, CMR m. 14/2’yi madde 14/1’den ayıran kıstas 
taşıyıcının, hak sahibinden talimat bekleyip beklememesi duru-
mudur. Madde 14/1’de belirtilen haldeki imkansızlık söz konusu 
olduğu durumlarda, talimat beklemesine gerek yoktur. Bu durum-
larda taşıyıcı isterse talimat bekler, isterse herhangi bir talimat 
beklemeksizin CMR m. 16/2’de belirtilen haklarını (boşaltma 

8 Akıncı, s. 74.
9 TTK m. 777 ve 778 ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. s. 18 vd.
10 Loewe, para. 129; Akıncı, s. 74; Erdil, Engin: CMR Konvansiyonu Şerhi, İstanbul 2007,  s.  
     127.
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hakkı) kullanabilecektir.11 Yani bu durumda taşıyıcı ister hak 
sahibinden talimat ister, isterse talimat beklemeksizin CMR m. 
16/2’de belirtilen boşaltma hakkını kullanarak yükü boşaltır ve 
taşıma işini sona erdirir. 12 CMR m. 14/2’nin söz konusu olduğu 
durumlarda ise taşımanın başka türlü gerçekleştirilmesi olanaklı 
ise taşıyıcı, mutlaka ve mutlaka hak sahibinden talimat isteyecek 
ve gelen talimat uyarınca davranacaktır.13 Bu yükümlülüğünü 
ihlal eden taşıyıcının sorumluluğunun dayanağının ne olacağı 
Konvansiyonda açık olarak belirtilmemiştir. Eğer ihlal, teslimden 
önce zarar, zıya veya gecikmeye neden oluyor ise taşıyıcının CMR 
m. 17/1 uyarınca sorumluluğuna gitmek gerekecek iken, ihlalin 
teslimden sonra zarar, zıya veya gecikmeye neden olması duru-
munda ise artık CMR hükümlerine değil, yerel hukuk kurallarına 
başvurulacağı doktrinde belirtilmiştir. 14

 
 Eğer taşıyıcı, CMR m. 14/2 anlamında makul bir süre 
içerisinde15 hak sahibinden talimat alamıyorsa, bu durumda 
hak sahibi olan kişinin yararına en uygun şekilde hareket etmek 
durumundandır. Bu gibi bir durumda taşımanın devamı için alter-
natif davranışlar geliştirebilir. Örneğin başka bir taşıyıcı ile bir alt 
taşıma sözleşmesi yaparak taşımanın devamını sağlayabilecektir. 
Taşıyıcının taşımaya farklı bir şekilde devam etmesi durumun-
da, taşıyıcının yine CMR dahilinde sorumluluğunun devam et-
mesi kaçınılmazdır. Örneğin, taşıma işini başka bir taşıyıcıya 
yaptırması durumunda söz konusu ikinci taşıyıcının müteakip 
taşıyıcı olması halinde de ilk taşıyıcı CMR m. 34 vd. hüküm-
leri uyarınca taşımanın ileriki safhalarından da sorumlu olacaktır. 
İlk taşıyıcının farklı bir taşıma senedi tanzim ederek yükü başka 
bir taşıyıcıya taşıtması durumunda da alt taşıma müessesesi işin 
içine girecek ve bu husustan da ilk taşıyıcı CMR m. 3 kapsamında 
sorumlu olacaktır. Bunun dışında taşıyıcı makul sürede talimat 

11 Erdil, s. 127.
12 Loewe, para. 129.
13 Akıncı, s. 74.
14 Clarke/Yates: Contarcts of Carriage by Land and Air, London Singapore 2004, s. 20.
15 Makul süre, her olayın özelliğine göre ayrı ayrı hesaplanacaktır ve bu hususta yükün bulunduğu 
yer hukuku yetkilidir (Akıncı, s.  80).
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alamaması durumunda taşıyıcı yararına uygun gördüğü her türlü 
tedbiri almakla mükelleftir. Bu hususta yine maddenin İngilizce 
orijinal metnine baktığımızda bu durumun açık olduğu görül-
ecektir. Maddenin orijinal metninde, “he shall take such steps as 
seem to him to be in the best interests…” derken “shall” yardımcı 
fiilini kullanmıştır. Bu ibare taşıyıcıya bu hususta bir yükümlülük 
yüklemektedir. Yani taşıyıcı hak sahibi yararına makul gördüğü 
tedbirleri almaz bu konuda ihmalkar davranırsa ortaya çıkan zara-
rdan dolayı sorumlu olacaktır.  Örneğin İsviçre Federal Mahkem-
esinin bir kararında taşıyıcı yükü İsviçre’den Bahreyn’e taşımayı 
üstlenmiştir. Ancak yolda yükün taşındığı aracın feribota alınması 
mümkün olmamış ve bu hususla ilgili olarak altı saat talimat 
beklemiş olan taşıyıcının hırsızlık olaylarından çekinmesi üz-
erine yükü boşaltarak feribota yüklemesi, Konvansiyon dahilinde 
taşıyıcının CMR m. 14/2 gereğince alması gereken tedbirlerden 
sayılarak bu hususla ilgili taşıyıcının yapmış olduğu masraflarını 
istemesini haklı bulunmuştur. 16

 
 Anlattıklarımızdan farklı olarak, taşıyıcının talimat bekle-
meksizin kendi başına hareket ederek taşıma işine taşıma sened-
inde yazılan şekilden farklı bir şekilde devam etmesi durumunda, 
söz konusu bu taşımaya, hak sahibi tarafından bilinerek sessiz 
kalınması halinde Yargıtay’a göre hareketin, hak sahibi tarafından 
zımnen kabul edilmiş olduğu karara bağlanmıştır. 17 Söz konusu 
karar uyarınca Yargıtay, “Karayolunun engelli olması sebebiyle 
eşyanın deniz yoluyla taşınmasından gönderenin haberi olduğu 
halde buna karşı çıkmamış olmasının deniz yoluyla taşınmasına 
muvafakatının olduğunun kabulü gerekmesine…” demek sureti-
yle konuya açıklık getirmiştir.
 Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak CMR m. 14’ün CMR 
m. 16/2 hükmünden ayrı olarak değerlendirilmesi düşünülemez. 
CMR 16/2 maddesinde taşıyıcının yükü hak sahibi hesabına 
boşaltması ve taşıma işinin sona ermesi durumu düzenlenmiştir. 
Burada unutulmaması gereken nokta madde 16/2’nin madde 14’te 

16 Akıncı, s. 75.
17 Y. 11. HD., T. 06.06.1994, E.1993/6337, K.1994/4720 (Erdil, s. 130).
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düzenlenen hususu genişletmek ve aynı zamanda sınırlandırmak 
için getirilmiş olmasıdır. Bu nedenle CMR m. 14 düşünülürken 
söz konusu madde hükümleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Taşımanın m. 14/2 uyarınca imkansız hale gelmesi durumun-
da, makul süre içerisinde hak sahibinden talimat alamamış 
olması durumunda veya bir görüşe göre de m. 14/1’de belirtilen 
imkansızlık hallerinde de taşıyıcının herhangi bir talimat bekle-
meksizin kendiliğinden m. 16/2’de kendisine sunulan seçeneği 
kullanabileceği unutulmamalıdır. 18

 Taşıyıcının, taşıma işleminin devam etmesinin mümkün 
olduğu durumlarda hak sahibinden talimat istemiş olması ancak 
kendisine makul bir süre içinde herhangi bir talimat verilmemiş 
olması halinde madde 14/2’de belirtildiği üzere hak sahibi 
yararına en uygun tedbirleri alması taşıyıcı için bir zorunluluktur. 
Yani hak sahibi için en uygun davranış olması durumunda yükü 
uygun bir şekilde boşaltıp muhafaza altına alabilecektir. Bu gibi 
bir hususta makul bir taşıyıcının davranışı kendisinden bekle-
necektir. Başka bir değişle burada taşıyıcının özen yükümlülüğü 
söz konusu olmaktadır. 19

 Taşıyıcının CMR m. 14/2 uyarınca hak sahibinden tali-
mat beklemesi esnasında taşıma işinin icrasını CMR m. 14/1 
uyarınca imkansız hale getiren bir halin ortaya çıkması duru-
munda taşıyıcının nasıl davranması gerektiği Konvansiyonda 
belirtilmemiştir. Bu gibi bir durumda da taşıyıcının madde 14/1’de 
belirtilen imkansızlık halinde talimat istemeksizin yükü boşaltma 
hakkı olduğunun kabulü halinde, doktrinde 20 taşıyıcının artık is-
terse talimatı bekleyebileceği, isterse de CMR m. 16/2 uyarınca 
yükü boşaltıp taşıma işini sonlandırabileceği belirtilmiştir. Çünkü 
iki halin kesişmesi durumunda CMR m. 14/2’nin daha genel bir 
düzenlemeyi içermesi, CMR m. 14/1’in CMR m. 16/2’ye atıf 
yapmış olmasından ötürü daha özel bir durumu ortaya koymuş 
olması düşünüldüğünde özel olan durumun genel düzenlem-
eye tercih edilmesi gerekeceği söz konusu görüş tarafından 

18 Hill&Messent, s. 102.
19 Gençtürk, Muharrem: Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku Genel Kavramlar ve Gecikmeden 
Doğan Sorumluluk, İstanbul 2006,  s. 143.
20 Loewe, para. 131.
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savunulmaktadır.
 Madde 14/2’de belirtilen sorumluluğunun bir sonucu olarak, 
taşıyıcının makul süre sonunda talimat alamamış olması duru-
munda, taşıma işini devam ettirmeyi seçmiş olması halinde ileride 
taşıma ile ilişkin ortaya çıkabilecek bir problemde geçmişte ortaya 
çıkan durumla ilgili olarak CMR m. 16/2’de belirtilen boşaltma 
hakkını kullanamayacağı doktrinde belirtilmiştir.21 Çünkü söz 
konusu olan yeni problem, “taşımanın CMR taşıma senedinde 
belirtilen hususlarda devam ettirmenin imkansızlığı” sebebi ile 
ilişkilendirilemeyecektir.22  Zaten taşımanın devamı CMR taşıma 
senedinde belirtilen şartlar dahilinde devam ettirilmemektedir. Bu 
nedenle söz konusu madde lafzından taşımaya devam etmiş olan 
taşıyıcının işbu taşıma işi sebebiyle ileride doğması muhtemel 
problemler karşısında CMR 16/2’deki boşaltma hakkının 
kullanılamayacağı haklı olarak belirtilmiştir.
 
 II- YÜKÜN TESLİM YERİNE ULAŞMASINDAN 
SONRA TESLİMİNİN İMKANSIZ HALE GELMESİ

 CMR m. 15’in resmi Türkçe tercümesi:
 
 “Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar bunların 
teslimini engellediği hallerde taşımacı, göndericiden talimat 
isteyecektir. Eğer alıcı yükü kabul etmezse, gönderici sevk me-
ktubunun birinci nüshasını vermeden yük üzerinde tasarruf etme 
hakkına sahiptir.
 
 Alıcı yükü kabul etmemiş bile olsa, taşımacıya göndericiden 
aksine talimat gelmedikçe, bunların teslimini isteyebilir.

 Alıcı madde 12 paragraf 3 gereğince haklarını kullanarak 
yükün başka bir kişiye teslimine dair emir verdikten sonra, 
bunların teslimini engelleyici koşullar ortaya çıktığında, alıcı 
gönderici imiş ve diğer kişi alıcı imiş gibi bu maddenin 1 ve 2’nci 
21 Hill&Messent, s. 102.
22 Tabii ki söz konusu bu durum taşıyıcının yüke tasarruf etme hakkına sahip olan kişiden ugun bir 
zamanda talimat alamamış olmasına bağlıdır.



Oğuz YILMAZ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 147

paragrafları uygulanır.” şeklindedir.
 
 CMR m. 15/1 yükün varma yerine ulaşmasından sonra tes-
limi engelleyen durumların ortaya çıkması halini düzenleme-
ktedir. Söz konusu madde incelenirken iki durumu birbirinden 
ayırmak gerekecektir. İlk olarak teslim engelinin dış bir sebepten 
meydana gelmiş olması durumudur. Bu husus, taşıyıcının yükü 
teslim etmeye hazır olmasına rağmen dışarıdan gelen bir etken 
sonucunda yükü gönderilene ulaştıramamasıdır. Yükün teslim 
yerine ulaştırılmasına rağmen teslimini engelleyen her türlü 
olay teslim engeli olarak addedilebilecektir. 23 CMR m. 15’te bu 
hususular tek tek sayılmamıştır. Ancak doktrinde de belirtildiği 
gibi bu hususlara, teslim yerine ulaşılmakla birlikte gönderilenin 
bulunamaması, tamamlanması zorunlu bazı işlemler için gerekli 
olan belgelerin eksik olması nedeniyle, yetkili makamların yükün 
gönderilen teslimine izin vermemeleri, 24 yükün boşaltılması için 
gerekli bazı teknik donanımın teslim yerinde mevcut olmaması25 
örnek olarak gösterilebilir. İkinci olarak da gönderilenin yükü 
teslim almayı kabul etmemiş olması durumudur. Gönderilenin 
yükü teslim almaktan kaçınması veya kabulde gecikmesi, eşyayı 
teslim almak istemekle birlikte taşıma ücretini ödemeyi kabul 
etmemesi ve bu gibi nedenlerle gönderilen ile taşıyıcı arasında 
uyuşmazlık çıkması, yükün boşaltılması yükümlülüğü gönder-
ilende olmasına rağmen gönderilenin herhangi bir sebepten ötürü 
bu yükümlülüğünü gerçekleştirememesi durumu,26 bu hususa 
örnek olarak verilebilir. 
 Gönderilenin yükü teslim almayı reddetmesi durumunda 
gönderen CMR taşıma senedinin birinci nüshasını ibraz etmek-
sizin yük üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Bu durum gönde-
renin CMR taşıma senedini daha uzun bir süre elinde tutmama 
ihtimali ve genellikle birinci nüshasını çoktan gönderilene tes-
23 Aydın, s. 43, Erdil, s. 133.
24 Arkan, Sabih: Demiryolu ile Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Ankara 1987, s. 151, 
Erdil,         s. 133.
25 Loewe, para. 134.
26 Arkan, Sabih: Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1982,  
s. 85, Kaya, Arslan: “Karayolu İle Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (CMR) Uygu   
lanma Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun Esasları (I)”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan,  
İstanbul 1998, s. 244, Aydın, s. 43, Erdil, s. 133.



Oğuz YILMAZ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 148

lim etmiş olduğu gerçeği göz önünde tutularak uygulamada 
pratikliği sağlama açısından getirilmiş bir düzenlemedir. 27 Bu-
nun dışındaki tüm durumlarda gönderen yük üzerinde tasarrufta 
bulunabilmek için CMR taşıma senedinin birinci nüshasını ibraz 
etmek zorundadır. Gönderenin CMR taşıma senedini gönderilene 
göndermiş olması sebebiyle CMR taşıma senedini ibraz edemem-
esi halinde ne olacağı hususu bir açıklığa kavuşturulmuş değildir. 
CMR Konvansiyonu bu hususa ilişkin bir düzenleme getirmemiştir. 
Doktrinde bir görüş28, yerel mevzuat hükümleri ve CMR’nin 
diğer hükümlerinin de göz önünde bulundurulması suretiyle 
uyuşmazlığın bir çözüme ulaştırılabileceğini vurgulamıştır. Net-
iceten CMR m. 16/2’de belirtildiği gibi yükün boşaltılması veya 
madde 16/3’te düzenlendiği üzere yükün kolayca bozulabilen 
bir yük olması durumunda, taşıyıcının söz konusu yükü satması 
olanağı ifade edilmektedir. Aynı zamanda gönderilenin yükü ka-
bul etmemesi üzerine, taşıyıcının gönderenden talimat istemesine 
karşın, gönderenin herhangi bir talimat vermemiş olması duru-
munda, taşıyıcı yine m. 16/2 veya m. 16/3’de belirtilen haklarını 
kullanabilecektir. Bu hususa ilişkin olarak verilen bir Fransız 
Mahkemesi kararında donmuş balık ürününün gönderilence red-
dedilmesi üzerine taşıyıcının bu durumu gönderene bildirmemesi 
ve ayrıca CMR m. 16/3’de belirtildiği gibi yükü satmaması üz-
erine bozulan emtiadan sorumlu tutulmuştur. 29

 
 CMR m. 15/2 uyarınca yükü kabul etmemiş olan gönderilenin 
fikrini değiştirip yükün teslimini talep etmesi, gönderen tarafından 
taşıyıcıya aksine bir talimat verilmemiş olmasına bağlıdır. Yani 
öncellikle yükü istemeyen gönderilenin, daha sonra yükü talep 
etmesi durumunda, bu süre zarfında gönderence taşıyıcıya aksine 
bir talimat verilmemiş olması şartıyla taşıyıcı için yükü tekrar 
gönderilene teslim etme yükümlülüğünü doğuracaktır. Burada 
taşıyıcıya ilk önce kim talimat vermişse taşıyıcı artık o tarafın 
talimatıyla bağlı olacaktır. 30

27 Hill&Messent, s. 102.
28 Rodiere, Rene: “The Convention on Road Transport”, ETL, Vol. No:6, 1971,  para. 49.
29 Akıncı, s. 78.
30 Söz konusu talimat, yazılı, teleks veya faks yoluyla hatta sözlü olarak bile verilebilir (Loewe, 
para. 135).



Oğuz YILMAZ

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 149

 CMR m. 15/3’te belirtildiği gibi CMR m. 12/3 uyarınca 
yüke tasarruf etme hakkına sahip olan gönderenin, yükü üçüncü 
bir kişiye teslimi yönünde bir talimat vermesinden sonra bu tes-
limi engelleyici bir durumun ortaya çıkması halinde gönderilenin 
gönderen, üçüncü kişinin de gönderilenmiş olarak kabul edilerek 
CMR m. 15/1 ve m. 15/2 hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
 
 2 - MASRAFLAR
 
 CMR m. 16/1’in resmi Türkçe tercümesi:
 
 “Taşımacı talimat istemiyle yaptığı ödemelerde bu talimatı 
yerine getirmenin gerektirdiği masrafları geri alma hakkına sahip-
tir. Ancak, bu masrafları taşımacın kendi kusur ve ihmali yüzün-
den yapılmamış olması gerekir.” şeklindedir.
 
 CMR m. 14 ve 15’in uygulama alanı bulması durumun-
da, taşıyıcının bu hususları yerine getirirken fazladan masraflar 
yapacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle taşıyıcının m. 14 
ve m. 15’in uygulanması durumunda ödemek zorunda kalacağı 
bu masrafları, bu masrafların yapılmasında kendisinin yanlış bir 
hareketi ve ihmalinin olmaması şartıyla geri isteyebilmesi işbu 
madde ile mümkün olmaktadır.
 
 Bu masraflar, prensip olarak taşıyıcının doğrudan zararlarını 
kapsamaktadır. Yani taşıyıcının verilen talimat sebebiyle uğradığı 
kar kaybı söz konusu masraflar altında değerlendirilemeyecek-
tir.31 Ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler. Aksinin 
kararlaştırılmış olması durumunda taşıyıcı kar kaybını da isteye-
bilecektir. Ancak bunun dışında sadece uğramış olduğu doğrudan 
zararların tazminini isteyebilir. Bu konuda Münih Mahkemesinin 
vermiş olduğu bir kararda,32 gönderilenin yükü teslim almayı 
reddetmesi üzerine, gönderenin daha uzakta bulunan bir gönder-
ilene yükün teslimi için verdiği talimatta, taşıyıcı ile aralarında 

31 Hill&Messent, s. 103.
32 Akıncı, s. 76.
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bir anlaşma olmamasından ötürü taşıyıcının sadece doğrudan 
zararlarını isteyebileceği kararlaştırılmıştır.
 
 Taşıyıcının talimat istemesine müteakip talimatın kendisine 
ulaşıncaya kadar geçen süre içinde yapacağı masraflar da söz ko-
nusu madde altında düşünülecektir. 33

 
 Madde metninden de anlaşılacağı üzere taşıyıcının yapmış 
olduğu masrafları isteyebilmesi için, bu masrafların yapılmasında 
kendi kusur ve ihmalinin olmaması gerekmektedir. Burada üzeri-
nde durulması gereken nokta, taşıyıcının yanlış bir hareketi veya 
ihmali neticesi ile oluşan ekstra masrafların değerlendirilmesinde 
taşıyıcının kusurunun kapsamının ne olacağı hususudur. 
Hill&Messent’e göre34, CMR Konvansiyonun Fransızca met-
ninde daha açık bir şekilde anlaşılacağı üzere; bu kapsamda 
taşıyıcının sadece talimat isterken veya verilen talimatı yerine 
getirirkenki kusurları değil, ayrıca taşımanın CMR taşıma senedi 
ve/veya taşıma sözleşmesinde belirtilen şartlardan farklı olarak 
gerçekleştirilmesi ve bu nedenlerle varışta teslimi engelley-
en her türlü durumdan da sorumlu tutulması ve bu masraflara 
da taşıyıcının katlanması gerekeceğidir. Bu noktada Loewe35, 
taşıyıcının fiilinden, bu fiilin taşıyıcı tarafından yapılması dışında 
ayrıca kusurlu olması gerekeceğinden bahsetmiştir. Yazara 
göre taşıyıcının sorumluluğundan söz edebilmek için hak sahi-
binin işbu masrafların taşıyıcının yapmış olduğu bir hareketten 
kaynaklandığını ispatlaması dışında ayrıca taşıyıcının hareketi-
nin kusurlu olduğunu da ispatlaması gerekecektir. Ayrıca söz ko-
nusu kusurlu hareketin taşıyıcının çalıştırdığı veya hizmetinden 
faydalandığı kişilerce yapılmış olması durumunda da CMR m. 
3 uygulama alanı bulacak ve taşıyıcının bu masrafları üstlen-
mesi gerekecektir. 36 Aynı şekilde CMR m. 34 vd. hükümlerinde 

33 Akıncı, s. 76-77.
34 Hill&Messent, s. 103.
35 Loewe, para. 138.
36 CMR m. 3 ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Yeşilova, Ecehan: Taşıyıcının CMR Hüküm-
lerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcının Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, 
Ankara 2004.
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düzenlenen müteakip taşıma ilişkisinin varlığında da müteakip 
taşıyıcının kusurundan asıl taşıyıcı müteakip taşıyıcıyla birlikte 
müteselsil sorumlu olacağından söz konusu masraflara da ayrıca 
katlanmak zorunda kalacaktır. 37

 

 Madde 16/1’de belirtilen taşıyıcının talep edebileceği mas-
raflardan ayrı olarak, tarafların daha önceden anlaşmış olmaları 
halinde taşıyıcıya demüraj ücretinin ödemesi de yapılacaktır. 
Başka bir ifade ile demüraj ücreti taşıyıcıya ödenecek masraflar-
dan mahsup edilemeyecektir. 38

 
 3 - YÜKÜ BOŞALTMA VE MUHAFAZA ALTINA 
ALMA
 
 CMR m. 16/2’nin resmi Türkçe tercümesi:
 
 “Madde 14 paragraf 1’de ve madde 15’de öngörülen durum-
larda taşımacı yükü onları tasarruf etme hakkına sahip olan kişi 
hesabına derhal boşaltılabilir.
 
 Bunun üzerine taşıma işi sona ermiş sayılır. Ondan sonra 
taşımacı malı bu hakka sahip kişi adına koruma altına alır.
 
 Bununla beraber bunları üçüncü kişiye verebilir. Bu tak-
tirde üçüncü kişinin seçiminde tedbirli davranmak dışında hiçbir 
sorumluluğu kalmaz. Sevk mektubuyla ilgili ödemelerin tahak-
kuku devam eder.” şeklindedir.
 
 CMR m. 16/2 taşıyıcıya, taşımanın m. 14 ve m. 15’te be-
lirtilen durumların varlığı sebebiyle CMR taşıma senedine uy-
gun olarak yapılamaması durumunda kullanabileceği bir imkan 
sağlamaktadır. Söz konusu madde taşıyıcının yükü, yük üzerinde 
tasarruf etme hakkı sahibi hesabına derhal boşaltabilmesini ve 
böylelikle taşıma işini sonlandırabilme hakkını düzenlemektedir. 
37 Müteakip Taşıma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yeşilova, s. 130 vd. ; Yılmaz, Oğuz: CMR 
Hükümlerine Göre Müteakip Taşıma CMR m. 34 – 40, İzmir 2008.
38 Hill&Messent, s.  103 – 104.
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Daha önce de belirttiğimiz gibi CMR m. 16/2 hükmünü, CMR m. 
14 ve CMR m. 15 ile birlikte düşünmek gerekecektir. Taşıyıcı, söz 
konusu maddelerde belirtilen teslim engellerinin oluşması hal-
inde CMR m. 16/2’de belirtilen hakkını kullanabilecektir. CMR 
m. 14/2’de belirtilen durumda da taşıyıcı yine yükü boşaltma 
hakkını kullanabilir. Ancak hak sahibinden bu hususa ilişkin bir 
talimat almamış olması durumunda başka bir takım yaptırımlara 
maruz kalacaktır.
 
 Taşıyıcının, yükü m. 16/2’deki hakkını kullanarak boşaltması 
durumunda, artık söz konusu boşaltma işleminin kimin hatası so-
nucu olduğuna bakılmaksızın, boşaltma masraflarına yük üzeri-
nde tasarruf hakkı sahibi olan kişi katlanacaktır.39 Diğer taraftan 
boşaltma işi tamamlanmadan taşıma işi sona ermeyeceğinden 
boşaltma işlemi esnasında yüke gelebilecek her türlü hasar 
ve kayıptan taşıyıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca, boşaltmanın 
tamamlanması işlemi teslim hükmünde olduğundan bundan son-
ra yükü kendisi muhafaza eden ve bu nedenle sorumluluğu de-
vam eden taşıyıcının sorumluluğu yerel hukuk mevzuatına tabi 
olacaktır. 40

 
 Madde 16/2’de ayrıca yükün üçüncü bir kişiye verilmesi 
hususu düzenlenmiştir. Bu durumda taşıyıcının yükü teslim ettiği 
üçüncü kişinin seçiminde özen borcu dışında hiçbir sorumluluğu 
kalmayacaktır. Kısacası yükü, üçüncü bir kişiye ait depoya veren 
taşıyıcının sadece deponun sahibini seçerken özenli davranması 
yetecektir. Bunun dışında taşıyıcının hiçbir sorumluluğu 
kalmayacaktır. Daha sonra yükün eksik veya hasarlı çıkması du-
rumunda taşıyıcı, yükü eksiksiz ve sağlam bir şekilde depoya tes-
lim ettiğini ispatlaması koşuluyla söz konusu kayıpla ilgili olarak 
hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. 41

 Taşıyıcının yükü boşaltmasından sonra, hak sahibi ile 
arasında yeni bir hukuki ilişki oluşacaktır. Eğer taşıyıcı, yükü hak 
39 Ancak bu duruma CMR m. 14/1 uyarınca bir imkansızlığın sebep olması halinde Türk huku-
kunun uygulanacağını kabul edersek, kusur prensibi uyarınca taraflardan birinin kusurlu olması 
halinde, kusurlu olan tarafın masraflara katlanacağının kabulü gerekecektir.
40 Hill&Messent, s. 104.
41 Erdil, s. 141.
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sahibi hesabına kendisi muhafaza ederse hak sahibi ile arasında 
vedia ilişkisi söz konusu olacaktır. Ancak taşıyıcının yukarıda da 
belirttiğimiz üzere yükü üçüncü bir kişiye muhafazası için vermiş 
olması durumunda, taşıyıcı ile üçüncü kişi arasında hak sahibinin 
hak ve hesabına kurulmuş bir vedia ilişkisi söz konusu olacak ve 
taşıyıcının daha önce de belirttiğimiz gibi üçüncü kişiyi seçmede 
özen borcu dışında hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır. 42

 Madde 16/2 uyarınca ayrıca taşıyıcının yükü boşaltması 
ve kendisinin muhafaza etmesi veya üçüncü bir kişiye vermesi 
durumunda CMR taşıma senedi kapsamındaki (veyahut taşıma 
sözleşmesi) ücretini ve diğer masraflarını hak sahibinden talep 
etmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle taşıyıcı söz konusu ücret 
ve masrafları ödenmeden yük üzerinde hapis hakkını kullanabil-
ir. Ancak CMR Konvansiyonunda taşıyıcının hapis hakkını 
kullanmasına yönelik bir düzenleme olmamasından ötürü, bu gibi 
durumlarda yerel hukuk kurallarının uygulama alanı bulması söz 
konusu olacaktır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda mahkemeler 
genellikle uyuşmazlığa yerel hukuk kurallarını uygulayarak bir 
çözüm getirmektedirler. 43 Ancak yükün muhafazası masraflarına 
kimin katlanacağı Konvansiyonda açıkça belirtilmemiştir. Dok-
trinde bir görüş uyarınca44 muhafaza masraflarına taşıyıcıya bu 
doğrultuda talimat verilmiş olması durumunda, hak sahibinin 
katlanacağı, hak sahibinin bu masrafları ödememesi durumun-
da ise taşıyıcının CMR m. 16/3 uyarınca yükü satıp muhafaza 
masraflarını ödeyebileceği belirtilmiştir.

 Gönderilenin yükü kabul etmemesi durumunda, taşıyıcının 
yine yukarıda anlattığımız çerçevede CMR m. 16/2’deki hakkını 
kullanarak yükü boşaltması ve üçüncü kişiye muhafazası için 
bırakması durumunda taşıma işlemi sona ereceği gibi ayrıca artık 
gönderenin taşıyıcıya yükü bir başka şahsa teslim etmesini isteme 
hakkı da sona erecektir. 45

42 Gençtürk, s. 141, Erdil, s. 141.
43 Loewe, para. 140.
44 Clarcke/Yates, s. 22.
45 Hill&Messent, s. 105.
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 CMR Konvansiyonu, taşıyıcıya yükü boşaltmış olması duru-
mundan hak sahibini keyfiyetten haberdar etmesi yükümlülüğünü 
getirmemiştir. Ancak uygulamada madde 14 ve 15 uyarınca 
taşıyıcının talimat için yükün durumunu bildirmesi zorunluluğu 
neredeyse kaçınılmazdır. 46 

 4 - YÜKÜN TAŞIYICI TARAFINDAN SATILMASI
 
 CMR m. 16/3 – 5’in remi Türkçe tercümesi:
 
 “Mal çabuk bozulan cinsten ise veya durumları öyle gerek-
tiriyor ise yahut ta depolama ödemeleri malın değeri ile uyumlu 
değilse taşımacı yüke tasarruf etme hakkına sahip olan kişiden 
talimat beklemeden onları satabilir. Ayrıca makul bir süre biti-
minde bu malları tasarruf etme hakkına sahip kişiden üstesinden 
gelebileceği aksine talimat almamış ise başka durumlarda da 
malın satışına kalkışabilir.
 
 Eğer mallar bu madde gereğince satılmış ise, satıştan elde 
edilen para yüke ait ödemeler çıktıktan sonra geriye kalan kısmı 
bunları tasarruf etme hakkına sahip kişiye verilir. Şayet bu öde-
meler, satıştan elde edilen paradan fazla ise taşımacı aradaki farkı 
tahsil etme hakkına sahiptir.
 
 Satış halinde takip edilecek usul, malların satıldığı yerin ka-
nun ve geleneklerine göre saptanır.” şeklindedir.
 
 Söz konusu maddede, yükün taşıyıcı tarafından satılabileceği 
durumlar işlenmiştir. İlk olarak eğer yük çabuk bozulabilen cins 
bir yük ise, yüke tasarruf etme hakkına sahip olan kişiden talimat 
beklemeksizin taşıyıcı tarafından satılabilecektir. İkinci olarak, 
eğer yükün muhafaza masrafları yükün değeri ile orantısız ve 
çok maliyetli ise taşıyıcının yine hak sahibinden talimat bekle-
meksizin yükü satma hakkı olacaktır. Ancak her iki durumda 

46 Clarcke/Yates, s. 22-23
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da daha önceden CMR taşıma senedinde aksine bir düzenleme 
getirilmiş ise, taşıyıcı işbu düzenleme ile bağlı olacak aksine bir 
koşul öngörülmüşse yükü satabilme hakkına sahip olmayacaktır. 
Üçüncü olarak, taşıyıcı yükün çabuk bozulabilen bir cins veya 
düşük değerli olmasına bakılmaksızın uygun bir zaman içinde hak 
sahibinden aksine bir talimat alamamış olması durumunda yine 
yükü satabilme hakkına sahip olacaktır. Ancak bu durumda tabii 
ki satış işleminin hak sahibi yararına en uygun önlem olması ger-
ekmektedir.47 Ayrıca söz konusu madde metninden anlaşılacağı 
üzere verilen bu talimatın taşıma işinin devamını sağlayacak ma-
hiyette makul olması gerekmektedir. 48

 Maddeden açıkça anlaşılacağı gibi, yükün çabuk bozula-
bilen bir yük olması veya muhafaza masraflarının yükün değeri 
ile orantısız olduğu durumlarda, taşıma işlemi ister madde 14/1 
veya 14/2 dolayısıyla imkansız hale gelsin, isterse 15’inci mad-
deden dolayı teslim yerine varılmasından sonra imkansız hale 
gelsin, taşıyıcı işbu madde uyarınca talimat beklemeksizin yükü 
satabilecektir.
 
 Bu maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde belirtilen “ …üs-
tesinden gelebileceği aksine bir talimat…” kavramı kullanılırken 
bu hususa ilişkin olarak CMR m. 12/5-b hükmüne 49 herhangi 
bir atıfta bulunulmamıştır. Söz konusu iki ayrı madde düzenle-
meleri de aynı durumlar ile ilgilidir. Bu gibi durumlarda her olayı 
kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilerek bir sonuca varmak ger-
ekecektir. Taşıyıcı, kendisine verilen talimatın makul olmadığını 
düşünmesi durumunda söz konusu talimatı uygulamak istemezse 
CMR m. 12/6 hükmünde belirtildiği gibi keyfiyeti derhal hak sa-
hibine bildirmek zorundadır. Ancak CMR m. 16/3’te bu gibi bir 

47 Hill&Messent, s. 106.
48 Kanımızca bu hususun düzenlenmesinde, resmi tercümede belirtildiği üzere anlaşılması güç 
bir ifade olan, “taşıyıcının üstesinden gelebileceği…” teriminin yerine İngilizce orijinalinde be-
lirtilen, “…reasonably be required to carry out.” İfadesini daha iyi karşılayacak “taşıma işinin 
devamı için makul bir talimat” kavramının kullanılması daha sağlıklı olurdu.
49 Söz konusu madde hükmü: “Bu talimatın yerine getirilmesi onları yerine getirecek kişinin eline 
geçtiği anda mümkün olmalı ve ne taşımacının normal işlerine engel olmalı ne de gönderilen diğer 
yüklerin gönderici ve alıcılarına zarar vermelidir.” şeklindedir.
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bildirimden bahsedilmemektedir. Söz konusu durum, Konvansi-
yonun bir eksikliği ve uyumsuzluğu gibi görülebilir. Bu gibi bir 
durumda, doktrinde de belirtildiği gibi 50 taşıyıcının yapması ger-
eken en uygun hareket ileride kendisi açısından bir sorun teşkil 
etmemesi açısından ve CMR m. 12/6 hükmüne aykırı hareket 
etmiş sayılmaması için söz konusu madde uyarınca talimata 
uymayacağını derhal hak sahibine bildirmesi olacaktır. 51

 
 CMR madde 16 hükmü, satış esnasında taşıma işinin sona 
ermiş sayılması için yükün madde 16/2 uyarınca boşaltılıp, 
taşıyıcı veya üçüncü bir kişi tarafından muhafaza altına alınıp 
alınılmayacağı hususunda bir düzenleme getirmemiştir. Dok-
trinde Loewe52, CMR m. 16/3 hükmünün taşıma işlemini 
CMR m. 16/2’ye uygun olarak sona erdireceğini vurgulamıştır. 
Hill&Messent ise 53 bu hususa ilişkin olarak bazı durumlarda (ko-
lay bozulabilen yük gibi) yükün boşaltılmayacağını, ayrıca yükün 
boşaltılmadan satılması halinde taşıma işinin devam ettirilm-
esi durumunda da yeni alıcı ile taşıyıcı arasında yeni bir taşıma 
ilişkisinin kurulacağı ve bu bakımdan eski taşıma ilişkisinin sona 
ereceği fikrini ileri sürülmüştür.
 
 CMR m. 16/4’te ise işbu madde gereğince satılmış olan 
yükün satış bedelinden yüke ait masrafların çıkmasından sonra 
geriye kalan paranın yüke tasarruf etme hakkına sahip olan kişiye 
verileceği ve ayrıca yüke ait olan masrafların satış bedelinden yük-
sek olması durumunda taşıyıcının aradaki farkı talep edebileceği 
düzenlenmiştir. CMR m. 16/son fıkrasına göre ise satış işleminin, 
yükün bulunduğu yerin kanunları veya ticari geleneklerine uygun 
olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

50 Hill&Messent, s. 106.
51 Ancak Akıncı, bu hususta, taşıyıcıya verilecek talimatın CMR m. 12/5-b kapsamında olduğunu 
ve bu nedenle talimata uyulmayacağının madde 12/6 uyarınca derhal hak sahibine bildirilmesi 
geretiğini vurgulamaktadır, Akıncı, s. 74.
52 Loewe, para. 142.
53 Hill&Messent, s. 106.
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 5 – TAŞIMANIN DURMASINA İLİŞKİN TÜRK 
TİCARET KANUNU DÜZENLEMESİ
 
 Taşımanın durması ile ilgili düzenleme Türk Ticaret Ka-
nunumuzun 777 ve 778’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Söz 
konusu madde başlığı olarak “Seferin Duraklaması” belirtildikten 
sonra, düzenleme iki kısma ayrılmıştır. 777’nci maddede seferin 
mücbir sebepten ötürü duraklaması hükme bağlanmıştır. TTK m. 
777/1 uyarınca tarafların kusuru olmaksızın mücbir bir sebepten 
ötürü seferin duraklaması ve kısa bir süre içinde yolculuğa de-
vam edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, taşıyıcı veya gön-
derene taşıma sözleşmesinin feshi hakkı tanınmıştır. Bu gibi bir 
durumda taşıyıcı, yaptığı masraflar ile gidilen mesafe uyarınca 
bir ücret talep edebilecektir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, 
yine taraflar için kusur teşkil etmeyen sebepten kaynaklanması 
şartıyla seferin duraklaması halinde taşımaya başlanmamış olsa 
bile taşıyıcı ücret talep edemeyecek ancak yükleme ve boşaltma 
masrafları ile yaptığı diğer zaruri masrafların iadesini isteyebi-
lecektir.
 
 TTK m. 778’de ise seferin gönderenin arzusu ile durdurulması 
hali düzenlenmiş ve bu düzenleme de ikiye ayrılmıştır. TTK m. 
778/1 uyarınca hareketten (taşımanın başlamasından) sonra 
taşımanın durdurulması durumunda gönderenin kararlaştırılan 
taşıma ücretinin yarısını ve boşaltma yükleme masrafları ile 
taşıyıcının yapmış olduğu diğer zaruri masrafları ödemek zorun-
da olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin ikinci bendi uyarınca, 
taşımanın hareketten sonra durdurulmuş olması durumunda gön-
deren, taşıma ücretinin tamamını, yükleme boşaltma masraflarını 
ve eşyanın gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafından 
yapılan zaruri masrafları ödemek zorundadır. Bu durum, dok-
trinde de belirtildiği üzere bir nevi pişmanlık tazminatıdır. 54

  

54 Zeyneloğlu, Ahmet: Taşıma Hukuku, Ankara 1993, s. 210.
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 SONUÇ
 
 Yukarıda da ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştığımız gibi, 
taşıma işi başladıktan sonra teslim yerinde veya teslim yerine 
ulaşmadan önce taşımanın devamının sıkıntıya girmesi veya 
imkansız hale gelmesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir prob-
lemdir. Bu problemin çözümü için CMR Konvansiyonu madde 
14, 15 ve 16’da bir takım düzenlemeler getirmiştir.
 
 Madde 14, iki ayrı fıkra halinde düzenlenmiş ve birinci 
fıkrasında taşımanın devamının taşıma senedinde belirtilen 
koşullarda devamının imkansız hale gelmesi hususu üzerinde 
durulmuştur. Burada doktrinde belirtilen objektif imkansızlık hali 
olduğu görüşü sürülse de kanımızca madde metninde bu yönde bir 
ibarenin bulunmaması sebebiyle her türlü imkansızlığın bu madde 
kapsamına anlaşılması gerekmektedir. Bu durumda taşıyıcının 
madde metninde talimat istemesinden sonra nasıl davranacağı 
hususunda bir düzenleme getirilmemesinden ötürü akla yukarıda 
belirttiğimiz gibi birtakım farklı sonuçlar gelebilir. Ancak dok-
trinde genel olarak kabul edilen görüş çerçevesinde CMR m. 
14/1 uyarınca taşımanın imkansız hale gelmiş olması durumunda, 
taşıyıcı yük üzerinde tasarruf etme hakkına sahip kişiden talimat 
beklemeksizin CMR m. 16/2’de belirtilen boşaltma hakkını kul-
lanarak taşıma işini sonlandırabilir. Bu durumda taşıyıcının sa-
dece boşaltılan yükü teslim edeceği üçüncü şahsı seçmede özenli 
davranma borcu dışında hiçbir borcu kalmaz. Ayrıca taşıyıcı, 
yükü kendi de muhafaza altına alabilir. Bu durumda taşıyıcı ile 
hak sahibi arasında yeni bir hukuki ilişki kurulacaktır. Söz ko-
nusu durumda taşıyıcı ile hak sahibi arasında vedia akdi kurulmuş 
olacaktır.
 
 Madde 14’ün ikinci fıkrasında ise taşıma işinin icrasının 
taşıma senedinde veya sözleşmesinde yazılan şekilde yapılmasının 
imkansız hale gelmesi düzenlenmektedir. Ancak yine de başka bir 
şekille de olsa taşıma işinin icrası mümkün olmaktadır. Bu du-
rumda taşıyıcı, yük üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişiden 
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talimat isteyecek ve gelen talimat uyarınca hareket edecektir. 
Makul bir zaman içinde hak sahibinden talimat gelmemesi du-
rumunda taşıyıcıya bir imkan tanınmıştır. Söz konusu durum 
uyarınca talimat gelmemesi halinde, taşıyıcı aynı fıkra uyarınca 
hak sahibi adına en uygun tedbirleri almakla mükelleftir. Bu du-
rumda taşıyıcı CMR m. 16/2’de belirtilen boşaltma hakkını kul-
lanabilecektir.
 
 Madde 15’te belirtilen husus ise taşımanın, yükün varma 
yerine ulaşmasından sonra teslimi engelleyen bir sebebin orta-
ya çıkması durumu düzenlemiştir. Söz konusu maddeyi madde 
14’den ayıran unsur işe taşınan yükün varma yerine ulaşmış 
olmakla birlikte teslimini engelleyici bir durumun söz konusu 
olmasıdır. Teslimi engelleyen durumlar, dış etkenler ile gönder-
ilenin davranışları (genellikle yükü kabul etmemesi durumudur) 
olarak ikiye ayrılmak suretiyle düzenleme alanı bulmuştur. İkisi 
arasındaki ayrımın pratik sonucu gönderenin taşıma senedinin 
birinci nüshasını ibraz etmeksizin talimatta bulunma hakkının 
sadece gönderilenin yükü kabul etmemesi durumuna münhasır 
olmasıdır. Diğer her durumda talimatta bulunabilmek için 
CMR taşıma senedinin birinci nüshasını taşıyıcıya ibraz etmek 
zorundadır. 
 
 CMR’nin 16’ncı maddesinde ise yukarıda değindiğimiz 14 ve 
15’inci maddelerdeki durumlar söz konusu olduğunda taşıyıcının 
haklarını ve gösterebileceği davranışları düzenlenmiştir. Bir-
inci fıkrada taşıyıcının talimatı gerçekleştirirken yapmış olduğu 
masrafları isteme hakkından bahsederken, ikinci fıkrasında 
ise taşıyıcının yükü boşaltma ve taşıma işini bitirme hakkı 
düzenlenmiştir. Yukarıda da ayrıntılı olarak anlattığımız gibi dok-
trinde genel olarak kabul gören görüş uyarınca CMR m. 14/1’de 
belirtilen imkansızlık halinde taşıyıcı talimat beklemeksizin yükü 
boşaltma hakkını kullanabilecekken CMR 14/2 durumunda hak 
sahibinden makul bir süre içinde talimat bekleyecek, makul süre 
içinde talimat gelmemesi durumunda söz konusu hakkını kullana-
bilecektir. CMR m. 15 söz konusu olduğu durumlarda ise yine 
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taşıyıcının gönderenden talimat beklemesi durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak gönderilenin yükü kabul etmemesi du-
rumunda taşıyıcı, hak sahibinden talimat beklemeksizin CMR 
m. 16/2’de belirtilen boşaltma hakkını kullanabilir veya şartları 
varsa CMR m. 16/3’deki gibi yükü satabilir. CMR m. 16/3’te 
ise yükün taşıyıcı tarafından satılması hakkı düzenleme alanı 
bulmuştur. Söz konusu madde uyarınca, yükün çabuk bozulabilen 
veya muhafazasının yüke oranla çok fahiş olduğu durumlarda, 
taşıyıcı tarafından yükün satılabileceği ve satış bedelinden taşıma 
ücreti ve masrafların çıkarılmasından sonra kalanın hak sahibine 
iade edilmesi hususu düzenlenmiştir.
 Son olarak da Türk Ticaret Kanunumuzdaki düzenlemede, 
seferin durdurulması adı altında TTK m. 777 ve m. 778’de 
düzenleme alanı bulmuş ve taşıma işine başlamadan önce orta-
ya çıkan taşıma engelleri ile başlamasından sonra ortaya çıkan 
taşıma engelleri arasında bir ayrım yapılarak sorumluluk oranı 
belirlenmiştir.
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1982 Anayasası Düzeninde 
Anayasa Mahkemesi Yargıçlarında 
Aranan Nitelikler, Görev Süreleri ve 
Yargıçları Belirleme Kuralları

 ■ Serdar NARİN (*)

 GİRİŞ

     Anayasa Mahkemelerinin kurulmasının altında yatan temel 
neden bireylerin temel hak ve hürriyetleri ile anayasal dengele-
rin korunması ve siyasi iktidarların hukuk ile sınırlandırılması 
düşüncesidir. Gerçekten de, devlet kurumlarının yetki alanlarının 
ve sınırlarının belirlenmesi yanında, demokratik değer ve ilkele-
rin korunması, Anayasa Mahkemelerinin temel işlevlerindendir. 
Anayasa Mahkemelerinin bir diğer önemli işlevi ve varlık nedeni 
de Anayasaya, uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve huku-
kun genel ilkelerine aykırı, özgürlükleri ihlal edici yasama organı 
tasarruflarını hukuk düzeninden ayıklamaktır. Bu bağlamda, si-
yasi iktidarlara ve parlamentolara karşı insan haklarını koruyan 
tek organ Anayasa Mahkemeleridir.1 

     Anayasa Mahkemelerinin bu işlevlerini sağlıklı bir şekilde 
yerine getirebilmesi ise, tüm dünyada, Mahkemelerin kurulması, 
üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve de üyelerinin belirlenmesi 
yöntemleri ile ilişkilendirilir.
     1982 Anayasası’nın Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ilişkin 
146.maddesine göre: Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört 
yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki  yedek üye-
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 1KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, İmge Kitapevi, 3.Baskı, İstanbul 2000,  s.128-139.

(*) Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi  Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğreti Üyesi
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yi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi 
Askerî Yargıtay,  Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay 
genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri 
üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun 
kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri 
içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi 
ise  üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. 
 Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe 
yöneticileri ve avukatların     Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek 
üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim 
görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim 
üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış ol-
mak veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şartları aranır.
 1982 Anayasası’nın üyeliğin sona ermesi başlıklı 147.mad-
desine göre ise: Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını 
doldurunca emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir 
üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması ha-
linde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
kararı ile sona erer.
 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 2.maddesine göre de Anayasa Mah-
kemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Seçilme yeterliliği 
başlıklı 3.maddeye göre ise: Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyeliğine seçilebilmek için: Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştayda başkan ve üye 
olmak veya kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış, 
yükseköğrenim görmüş ve kamu hizmetlerinde en az onbeş yıl 
fiilen çalışmış veya yükseköğretim kurumlarında en az onbeş yıl 
öğretim üyeliği yapmış olmak şartıyla; yükseköğretim kurumlarının 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyesi; veya 
Yükseköğretim Kurulu başkan veya üyesi veya Yükseköğretim 
Kurumu rektör veya dekanı veya müsteşar yardımcısı, general, 
amiral, büyükelçi, bölge valisi veya vali olarak görev yapmak; 
veya mesleğinde avukat olarak fiilen onbeş yıl çalışmış olmak 
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ve hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm 
giymemek veya bu gibi suçlardan dolayı ceza kovuşturması 
altında bulunmamak ve hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir 
hali olmamak şartları aranır.     
 Aynı Kanun’un üyelerin seçimi başlıklı 4.maddesine göre 
de:  Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl 
ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca 
kendi Başkan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yükseköğretim Kurulu-
nun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, ik-
tisat ve siyasal bilimler dallarındaki öğretim üyeleri içinden; üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri 
üçer aday içinden; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü maddenin 
(2/b) ve (2/c) bentlerinde sayılanlar arasından doğrudan  seçer. 
Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin başkan ve üyeleri deyimi; Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, 
Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başsavcılarını da kapsar.
     Anayasa Mahkemesinin yapacağı anayasaya uygunluğun 
yargısal denetiminin yerindeliği ve etkinliği, hiç şüphesiz, 
Mahkemeyi oluşturan yargıçların niteliği ile doğru orantılıdır. 
Anayasayı yorumlayan ve onun koruyuculuğu görevini üstlenen 
yargıçların seçkin üyelerden oluşması gerekir. Bu seçkinliğin 
sağlanabilmesinde, yargıçlığın çekiciliği ve yargıçların belirlen-
mesinde gösterilen özen kadar, yargıçların geldiği kaynakların 
niteliği de önemlidir.2
     Biz bu çalışmamızda, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının nasıl 
seçileceği, yargıç olmada hangi şartların aranmasının gerektiği ve 
de yargıçların görev sürelerinin ne kadar sürmesi gerektiği gibi 
sorulara cevaplar arayacağız.

I. GENEL OLARAK

* Yrd.Doç.Dr.Serdar NARİN, T.C. DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, Elektronik Posta: serdar.narin@deu.edu.tr.
2ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı Ve Türk Anayasa Mahkemesi, Yetkin Yayınları,  
Ankara 1996, s. 440.
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     Pratikten ve metinlerin suskunluğundan doğan, kanunların 
anayasaya uygunluğunun yargısal denetimine ilişkin Ameri-
kan sisteminden faklı olarak, Avrupa modeli anayasa yargısı, 
ünlü Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen’in formüle ettiği norm-
lar hiyerarşisi düzeninin mantıki sonucudur. Hukuku yürürlüğe 
koyan ya da uygulayan bütün devlet organları, meşru ve geçerli 
hukuk kuralı yaratmak ve uygulamak istiyorlarsa, bir üst kurala 
uygun davranmak zorundadırlar. Zira bu hukuk düzeninde, basa-
makta bir altta yer alan hukuk normu, geçerliliğini, üstte yer alan 
hukuk normuna uygun olmasından alır.3 

     Böyle bir hukuksal sistemde anayasa yargısının kabul edilerek 
anayasaya uygunluğun yargısal denetiminin yapılabilmesi yazılı 
ve katı bir anayasanın varlığını zorunlu kılar. Yazılı ve katı bir 
anayasanın bulunduğu bu hukuk sisteminde, anayasanın üstünlüğü 
ve bağlayıcılığı ilkesi de anayasallık denetiminin mantıki ve hu-
kuki temelini oluşturmaktadır.4 Bu şartların varlığında kanunların 
anayasaya uygunlunun yargısal denetimini yapacak olanlar ise 
anayasa mahkemeleridir.   
     
     Avrupa’da anayasa yargısı, post otoriteryen dönemlerin bir 
ürünü olarak hukuk sistemlerine dahil olmuştur. Bu bağlamda, 
Huntigton’ın demokratlaşma dalgalarına benzeyen bir süreçte, 
anayasa yargısının üç dalga halinde yayıldığını söylemek müm-
kündür. Birinci dalgada, İkinci Dünya Savaşı öncesinde kurulan 
faşist rejimlere tepki olarak kurulan yeni hür demokratik düzen-
ler, Avrupa’da anayasa mahkemelerini doğurmuştur. İkinci dalga 
Güney Avrupa’da ortaya çıkmış ve bunun neticesinde 1970’li 
yılların ikinci yarısından itibaren Yunanistan (1975), İspanya 
(1980) ve Portekiz’de (1983) anayasa mahkemeleri kurulmuştur. 
Daha sonraki zaman diliminde ise, üçüncü dalgada, Berlin 
Duvarı’nın yıkılışı ile başlayan süreçte, Doğu Avrupa ülkelerinde, 
demokratikleşmeye paralel olarak, komünist ideolojilere dayanan 
3 KABOĞLU Ö. İbrahim, “Kelsen Modeli Sınırlarında Demokratikleşme Sürecinde Anayasa 
Yargıçları”, Anayasa Yargısı S: 10, Ankara 1993, s.381; TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 
1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY 2.Baskı, İstanbul 2001, s.446.
4 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, s.446;  
KABOĞLU Ö. İbrahim, Kelsen Modeli, s.381.
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otoriter rejimlerin yıkılmasıyla anayasa yargısı modelleri kurul-
maya başlanmıştır. 5 
     
     Gerçekten de, 20.yüzyıl sonları itibariyle, anayasacılık 
hareketlerinde anayasa yargısı kavramı ve organları şimdiye ka-
dar emsali görülmemiş bir oranda yaygınlaşmıştır. Önceleri sade-
ce Amerika Birleşik Devletleri’ne ilişkin bir kavram olarak kabul 
edilen anayasa yargısı,  İkinci Dünya Savaşından sonra, Almanya, 
İtalya ve Avusturya Anayasaları’nda yer alarak Kıta Avrupa’sı hu-
kuk sistemlerine dahil olmuştur.6  Bu gelişmeyi 1958 Anayasası 
ile kurulan Fransız Anayasa Konseyi ve 1961 Anayasası ile kuru-
lan Türk Anayasa Mahkemesi sistemi izlemiştir.7

     1974 Portekiz Devrimi ile başlayan demokratikleşme dalgası 
sürecinde, önce Güney Avrupa, daha sonra Merkezi ve komünizm 
sonrası Doğu Avrupa ülkeleri istisnasız bir şekilde anayasa 
yargısını benimsemişlerdir. Karma bir sisteme sahip olan Yu-
nanistan dışında, merkezileşmiş bir anayasa yargısı sistemini 
benimsemiş bu ülkelerde, kanunların anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimini genel mahkemeler değil özel bir anayasa 
mahkemesi yapmaktadır.8

5 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2005, s.255; Samuel P.Huntington’un 
demokratikleşme dalgaları hakkındaki görüşleri için bkz. Huntington P.S., Üçüncü Dalga, Yirminci 
Yüzyılın Sonlarında Demokratlaşma, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Çeviren ÖZBUDUN Ergun, 
Ankara 2002; Doğu Avrupa ülkelerindeki rejim değişiklikleri ve anayasacılık hareketleri için bkz. 
ÖZBUDUN Ergun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1993.
6 ÖZBUDUN Ergun, “Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu: Demokratik Bir Güç mü, 
Bürokratik Bir Hegemonya mı?”, Demokrasi Ve Yargı Sempozyumu, Editör: ERGÜL Ozan, Türki-
ye Barolar Birliği Yayınları:78, Ankara 2005, s.336; Yabancı Kamu Hukuku Ve Devletler Hukuku 
Max-Planck Enstitüsü tarafından 20-21 Temmuz 1961’de Heidelberg’de düzenlenen, “Anayasa 
Yargısı” konulu, Uluslararası Mukayeseli Hukuk Kollokyumu’nda kabul edilen tanıma göre, 
“Anayasa yargısı, anayasaya doğrudan doğruya riayet sağlamak amacını güden her türlü yargı 
işlemidir.”;  KIRATLI Metin, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), AÜSBF 
Yayınları No:212-194, Sevinç Matbaası, Ankara 1966, s.16; Bu yargı işlemlerinin başında ise, 
kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi gelmektedir, buna norm kontrolü de denilmek-
tedir; TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, Ege Üniversitesi 
İktisadi Ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 64/69, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir 1978, 
s.8.
7 ÖZBUDUN Ergun, Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu, s.336.
8 ÖZBUDUN Ergun, Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu, s.336-337; Kanunların anayasa-
ya uygunluğunun genel mahkemeler tarafından denetlenmesine, “Amerikan Modeli Anayasa 
Yargısı”, “Adem-i Merkezi Tipte Anayasa Yargısı” veya “Genel Mahkeme Sistemi” adı verilmek-
tedir. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin, normal mahkemeler dışında,  
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     Önceleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 9, devletin federal 
yapıya sahip olmasından kaynaklanan nedenlerden ötürü kabul 
edilmiş olan anayasa yargısı kavramının temel amacı insan hak 
ve hürriyetlerini yasama organlarına karşı korumaktır. Özelikle 
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşında yaşanan ağır insan hakları 
ihlalleri ve acı tecrübelerden sonra, insan hak ve hürriyetleri-
nin etkin bir şekilde, yargısal organlarca korunması fikri kabul 
bu işle görevlendirilen özel bir mahkeme tarafından denetlenmesine ise “Avrupa Modeli Anayasa 
Yargısı”, “Merkezi Tipte Anayasa Yargısı” veya “Özel Mahkeme Sistemi” denilmektedir. Fikirsel 
temellerini Hans Kelsen’in oluşturduğu bu modelin ilk örneği 1920 Avusturya Anayasası ile kuru-
lan Avusturya Anayasa Mahkemesidir; GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Genel Esaslar 
Ve Türk Anayasa Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 11.Baskı, Bursa 2007, s.21-22-23.
9 Aslında kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin ilk örneklerinden biri 
yazılı bir anayasası bulunmayan İngiltere’den verilebilir. Yargıç Edward Coke, 1612 yılında 
verdiği Dr.Bonham’s Case kararında, Parlamento ve Kral tarafından yapılan kanunların, mah-
kemelerce yıllar boyunca verilen kararlardan oluşan ortak hukuka aykırı olmaması gerektiğini 
ileri sürmüştür. Coke, yasama organınca üretilen bir kanunun, ortak hukuktan kaynaklanan hak-
lara ve ilkelere aykırı olması durumunda geçersiz olacağını vurgulamıştır. Bu yorum ile ilk kez, 
kanunların üst bir kurala uygunluğunun yargı organlarınca denetlenmesi düşüncesinin temelleri 
atılmıştır; ONAR Erdal, “Türkiye’de Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetiminde 
Öncüler”,  Anayasa Yargısı İncelemeleri-1, Editörler: Mehmet Turhan-Hikmet Tülen, Ankara 
2006, s.2-3;  FEYZİOĞLU Turhan, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakebesi, 
AÜSBF Yayınları, Ankara 1951, s.153. Daha sonraki zaman sürecinde, ABD’nin Anayasası’nın 
hazırlanması için oluşturulan, 25 Mayıs 1787 tarihinde toplanan Konvansiyon’da, bazı üyeler 
yargısal denetime ilişkin fikirler üretmiştir.Üyelerden Rufus King, “…..yargıçlar kanunlar önlerine 
geldiğinde, anayasaya aykırı görünenlerin uygulamasını hiç tereddüt etmeden durduracaklardır” 
demiştir.  Elbridge Gerry, “…..kanunların uygulanmasında anayasaya uygunlukları üzerinde ka-
rar verme gücüne sahip olduklarından…”  ifadesini kullanmıştır. Üyelerden, James Mercer ve 
John Dickinson ise, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini benimsemediklerini 
açıklamalarına karşın, özelikle, Dickinson, yargısal denetimden başka bir seçenek bulunmadığını 
da itiraf etmiştir. Aynı yönde, The Federalist Papers’da, Alexander Hamilton da yargısal dene-
time değinmektedir. Bu öncül niteliğindeki örneklerden sonra, genel mahkemelerce sürdürülen 
anayasaya uygunluk denetiminin kalıcı bir biçimde uygulanmaya başlaması, Amerikan Feder-
al Yüksek Mahkemesi Yargıcı John Marshall’ın 1803 yılında verdiği Marbury-Madison kararı 
ile birlikte olmuştur. Bu davada yargıç Marshall, anayasaya aykırı bulduğu bir kanunu davada 
uygulamaktan kaçınmıştır. Aslında ABD’de, bu ünlü davadan önce de, yargı organları anayasaya 
uygunluk denetimi konusunda tartışmalarda bulunmuşlardır. Gerçekten de,  1800 tarihli Cooper-
Telfair davası, 1796 tarihli Ware-Hylton davası, 1796 tarihli Hylton-United States davalarında 
konu etraflıca tartışılmıştır. Ne var ki, daha önceki bu örneklere karşın, kanunların anayasaya 
uygunluğunun yargısal denetimine ilişkin olarak en ses getiren karar, 1803 tarihli Marbury-Mad-
ison davasındaki karardır; CURRIE P. David, “The Constitution  In The Supreme Court: The 
Powers Of The Federal Courts, 1801-1835”, The University Of Chicago Law Review, Volume 
49, 1982, dipnot 69, s.655-656’dan aktaran, ONAR Erdal, “Türkiye’de Kanunların Anayasaya”, 
s.2-3. Marbury-Madison kararı üç prensip üzerine kurulmuştur: Bunlardan birincisine göre, hukuk 
kuralları arasında bir hiyerarşi mevcuttur ve bu hiyerarşi de anayasa, diğer yasaların üzerinde 
yer alır ve de bir yasa anayasa ile çatışırsa geçerliliğini yitirir. Gerçekten de, yargıç Marshall’a 
göre, “Anayasa ya normal yasalar gibi değiştirilir ya da onlardan ayrı olarak değiştirilir. Anaya-
sa normal yasalardan daha farklı değiştiriliyorsa, anayasaya aykırı kurallar yasa adını alama-
zlar. Anayasa, parlamentoların sınırlarını aşmaması için yapılmıştır. Zira yasama organındaki 
çoğunluk, kraldan daha zalim olabilir. Bir organ, anayasayla çizilen yazılı sınırları çekinmeden
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edilmiştir. 10 
 Kıta Avrupa’sında anayasa yargısının giderek yaygınlık 
kazanmasının sebebi, savaş sonrasında demokrasi anlayışının 
gelişme göstererek farklı bir içerik kazanması, kuvvetler ayrılığı 
kavramındaki gelişmeler, anayasanın üstünlüğü ve hukuk dev-
leti ilkesinin yerleşmesi ve özellikle de insan hakları kavramının 
önem kazanması ve bu kavramın parlamentolar karşısında 
korunmasının gerekliliğidir. 11 

     Çağlar’ın haklı olarak vurguladığı gibi, anayasa yargısı “hukuk 
devletinin cihazlanmasıdır.” 12  Anayasa yargısının dayanağı olan 
anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri hiç şüphesiz anaya-
sa yargısının işlevinin de belirleyicisidir. Bu ilkelerin amacı insan 
haklarını korumak olduğunu göre, anayasa yargısının asli işlevi 
de insan hakların en etkin ve güvenceli bir şekilde korumaktır. 13

     Federal ya da bölgesel devletlerde, merkezle federe devletler 
ya da bölgeler arasında veya federe devletlerin ya da bölgelerin 
kendi aralarında oluşan yetki uyuşmazlıklarında, anayasa mahke-
melerine bu tür düşey erkler ayrılığından kaynaklanan ihtilafları 
çözme yetkisi de verilmiştir. Bazı ülkelerde ise, merkezi dev-
let örgütlenmesi içinde yer alan yasama, yürütme ve de yargı 
organları arasında anayasa ile belirlenen yetki paylaşımında bir 
anlaşmazlık çıktığında, bunu giderme ve sorunu çözme yetkisi de 
anayasa mahkemelerine verilmiştir. 14

     Bu işlevlerinin yanı sıra birçok ülkede anayasa mahkemelerine, 
siyasi partilerin anayasaya uygunluğunun denetimi, yüce divan 

aşabilecekse, anayasaya gerek yoktur. Varsa ona uyulmalıdır. Yasa, anayasaya aykırı ise hüküm-
süzdür. Yargıcı bağlamaz. Mahkeme bu yasayı uygulamayla zorunlu tutulamaz. Bu denetimin 
yapılması sadece bir hak değil, aynı zamanda görevdir.” ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa 
Yargısı, s.41.
10  ATAR Yavuz,  Türk Anayasa Hukuku,  En Son Anayasa Ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek 
Güncelleştirilmiş 2.Baskı, Mimoza Yayınları,Konya 2002, s.317.
11 ATAR Yavuz,  Türk Anayasa Hukuku, s.317.
12 ÇAĞLAR Bakır, Anayasa Bilimi, Bir Çalışma Taslağı, BFS Yayınları, İstanbul 1989, s.166.
13 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 
s.448-449; KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.138.
14 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.128-129-130-131-132; TANÖR Bülent-
YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, s.449.
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yargılaması ve de yerel yönetimlerin sahip oldukları kendilerini 
yönetme haklarının korunması gibi işlevler de yüklenmiştir.15

     
 Anayasa Mahkemesi gibi geniş yetkilere sahip bir mahke-
meyi erkler ayrılığına dayalı demokratik bir sisteme yerleştirmek 
kolay değildir. Zira böyle bir sistemde, devlet iradesinin belirlen-
mesinde ağırlık merkezini, halkın temsilcilerinin oluşturduğu 
yasama organları ve onların çıkardığı yasalar oluşturur. 16

     Ran Hirschl “ yargı iktidarı ” (juristocracy) adını verdiği yasama 
organı aleyhindeki bu gelişmeyi şöyle ifade etmektedir: “Halen 
yeni anayasacılık dünyasında er geç bir yargısal  ihtilâf haline 
gelmeyen hemen hemen hiçbir ahlâki veya siyasal ihtilâf yoktur. 
İddia edilebilir ki, yargı iktidarı yönündeki küresel eğilim, 20 yy. 
sonlarında ve 21 yy. başlarındaki devlet yönetimi sistemlerinin en 
önemli gelişmelerinden biridir.” 17

     
     Seçilmiş olmayan ve halka hesap vermeyen anayasa mahkem-
esi yargıçlarının geniş devlet yetkilerini kullanmaları son yıllarda 
dünya siyaset bilimi ve mukayeseli anayasa hukuku  literatüründe 
tartışıldığı gibi, Türkiye’de de akademik düzeyde tartışılmak-
tadır. 18 

    Günümüzde, kanunun sadece siyasi iradenin bir ürünü olmadığı, 
çok sayıda iradenin katılımı ile üretilerek meşruluk kazandığı 
savunulmaktadır. Yorumun gerçekçi teorisine göre: “ Genel 
iradenin ifadesi olan yasa, birden çok kısmi organca yapılır ve 
bu organların ifade ettiği irade genel iradeyi meydana getirir. Bu 
kısmi organlardan biri, çok kere bir siyasi blok meydana getiren 
parlamento ve hükümet ikilisidir. Diğer kısmi organ ise anayasa 

15 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 
s.450; TUNÇ Hasan, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı Ve Organları), Yetkin 
Yayınları, Ankara 1997, s.44-46-50.
16 GÖREN Zafer, Anayasa Hukukuna Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 1999, s.251.
17 HİRSCHL Ran, Towards Juristocracy: The Origins And Consequences Of The New Consti-
tutionalism (Cambridge, Massachusets And London, England: Harvard University Press, 2004, 
s.1’den aktaran   ÖZBUDUN Ergun, Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu, s.337.
18 ÖZBUDUN Ergun, Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu, s.337.
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mahkemelerine başvurma yetkisine sahip otoriteler ve anayasa 
mahkemesinin meydana getirdiği bir bütündür.” 19

     Çağlar’ın ifadesiyle, “Anayasa mahkemesi yargıcı anayasayı yo-
rumlayan ve uygulayan yargıçtır. 20 Anayasal yaşamdan doğan so-
runlar hakkında yapılan yargılama olarak tanımlanabilen anayasa 
yargısında, bu yargılama esnasında yapılan yorumda doğal olarak 
anayasanın üstünlüğü ilkesi göz önünde bulundurulacaktır.21 
Bunu yapacak olanlar ise, anayasalarda yer alan soyut kavramları 
anlamlandıran ve bunlara somut içerik kazandıran anayasa mah-
kemesi yargıçlarıdır.22 Gerçekten de günümüzde anayasanın 
üstünlüğünün kabul edildiği anayasa yargısı sistemlerinde,23 

Çağlar’ın deyimiyle: “Çok sayıda yasanın egemenliğine karşı, 
tek bir yasa metninin (anayasanın) ve tek bir yargıcın (anayasa 
yargıcının) üstünlüğü” kabul edilmiştir. 24

     Yorum faaliyetiyle anayasa mahkemesi yargıçları adeta 
anayasayı yeniden yazarlar.25 Sancar’ın söylemiyle, “Yorum 
hukukun ve bu arada anayasanın uygulanmasında en önemli 
unsurdur ve yürürlükteki hukuk ve anayasa metninin basit bir 
bilgisinden ibaret değildir. Bu faaliyet aynı zamanda hukukun 
biçimlendirilmesi anlamına da gelmektedir.” 26 En üstün hukuk 
kuralları olarak anayasa normlarını biçimlendirenlerse anayasa 
mahkemesi yargıçlarıdır. 27

     Anayasa Mahkemesi yargıçları sorunları çözerken anayasa-
ya bağlı kalmalarına karşın, yorumlama faaliyeti sırasında, bu 
anayasal sorunları kendi hukuk bilgileri ve deneyimleri ile çöz-

19 ÇAĞLAR Bakır, “Anayasa Hukuku Ve Anayasanın Yargıcı, Yenilenen Anayasa Kavramı Üz-
erine Düşünceler”, Anayasa Yargısı Dergisi, Anayasa Mahkemesi Yayınları C: 8, Ankara 1991, 
s.30.
20 ÇAĞLAR Bakır, Anayasa Bilimi, s.174.
21 KANADOĞLU Korkut O.,Anayasa Mahkemesi, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s.1.
22 ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı, s.440; DAVER Bülent, “ Anayasa Mahkemesi 
Yargıcı (Üyesi) ”,  s.9-27; Anayasa Yargısı 3, Ankara 1986, s.10,11.
23 ERGÜL Ozan, Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi Ve Demokrasi, Adalet 
Yayınevi, Ankara 2007, s.138.
24 ÇAĞLAR Bakır, “Anayasa Yargısında Yorum Problemi Karşılaştırılmalı Analizin Katkıları”, 
Anayasa Yargısı Dergisi, S:2, Ankara 1985, s.164-165.
25 SAJO Andras, Limiting Government, Central European University Pres, Budapeşte 1999, 
s.239’dan aktaran ERGÜL Ozan, Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi, s.145.
26 SANCAR Mithat, Sosyalist Partinin Kapatılması Üzerine Düşünceler, Devlet Aklı Kıskacında 
Hukuk Devleti İçinde, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s.206-207’den aktaran ERGÜL Ozan, 
Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi, s.145.
27 ERGÜL Ozan, Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi, s.145.
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erler. Genellikle de, anayasanın bütünlüğünü içinde kalarak, ülke 
gerçeklerini, toplumun dinamizmine paralel siyasal, sosyal ve 
ekonomik yapıyı da dikkate alırlar.28  Tüm bu veriler ışığında 
karar veren anayasa mahkemesi yargıcı, normlar hiyerarşisinin 
tepesinde olan anayasayı yorumlayan ve de karaları herkesi 
bağlayan çok güçlü bir kişiliktir aslında. 29

     Anayasa Mahkemesi yargıçları yorumladıkları anayasal so-
runlar hakkında karar verirken, ihtiyatlı ya da aktif bir tutum ser-
gileyebilecekleri gibi, siyasi ya da hukuki de davranabilirler.30 
Yargıçların, ihtiyatlı davranarak politik meselelere karışmama 
konusunda kendilerini frenledikleri durumda (judicial self-re-
straint) anayasanın daha muhafazakârca yorumlanması söz ko-
nusu olacaktır. Buna karşılık anayasa mahkemesi yargıçlarının 
aktif ve müdahaleci (judicial activism) bir yargısal tutumu 
benimsemeleri, siyasal çoğunluğun politik tercihlerini sekteye 
uğratabileceği gibi, zaman zaman bunları tersine de çevirebilecek 
ve demokratik meşruluk itirazlarının doğmasına yol açacaktır. 31 
     Böyle bir tercihte, yargıcın yorumlama eylemi anayasa yapma-
ya dönüşecek ve de anayasal yorum anayasal mühendislik aracı 
haline gelecektir.32 Bu durumda, anayasa mahkemesi yargıçları 
anayasa yargısı yoluyla, siyaset kararlaştırıcılar haline dönüşerek, 
seçilmişlerle eşdeğer birer iktidar sahibi konumuna yükse-
leceklerdir. Gerçekten de anayasal yorum sonucunda anayasa 
mahkemesi yargıçlarının, milli iradenin temsilcisi konumunda 
olan parlamentoların çıkardığı kanunları aciz bırakması, hiç 
şüphesiz demokrasi cephesinde yoğun bir tartışma yaratacaktır. 
Zira, anayasa mahkemesi yargıcı salt hukuki ve anayasal bir 
değerlendirme yaparak karar verse dahi, alınan bu söz konusu 
kararlar mutlaka siyasal yaşamda ve siyasal aktörler üzerinde 
etki yaratacaktır.33 Gerçekten de anayasa mahkemeleri, yapmakta 
28 ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı s.440-441.
29 GÜLSOY Tevfik Mehmet, Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri Ve Meşruluğu, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s.240.
30 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.1.
31 ERDOĞAN Mustafa, Anayasal Demokrasi, Gözden Geçirilmiş Ve Genişletilmiş 3.Baskı, Si-
yasal Kitapevi, Ankara 1999, s.71; GÜLSOY Tevfik Mehmet, Özgürlüklerin Korunmasında Anaya-
sa, s.79-82-242.
32 ERDOĞAN Mustafa, Anayasal Demokrasi, s.71.
33 GÜLSOY Tevfik Mehmet, Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa, s.240.
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oldukları işin doğası gereği, sadece teknik-hukuki kararlar veren 
mahkemeler olmayıp, işlevleri ve verdikleri kararların sonuçları 
itibariyle siyasi etkilere yol açan mahkemelerdir. 34

     Erdoğan’a göre; “Anayasa yargısının politika-belirleyici bir 
hale dönüşmesini engellemek de yine yargıçların elindedir. Bu da 
her şeyden önce yargıçların tutarlı bir anayasal yorum teorisi 
geliştirmelerine bağlıdır. Aksi halde, yüksek mahkeme el yordamı 
yöntemiyle veya konjonktürel dalgalanmalara göre karar ver-
mek durumunda kalır ki bu da hem anayasa yargısının işlevinin 
amacından sapmasına hem de bu işle görevli yüksek mahkemenin 
saygınlığının zayıflamasın yol açar.” 35

     O halde “yargıçlar iktidarı” olarak da adlandırılan bu eleştirileri 
ortadan kaldırmak adına anayasa mahkemesi yargıcının yapması 
gereken, siyasal aktörlerin takdir yetkisini ortadan kaldırmadan 
anayasal garantileri korumaktır. Bu ise anayasal tartışmaların 
hukuki çerçeve içerisine alınması ve anayasalık denetiminin hu-
kuki çerçevesinin aktüel ve de aktivist tercihlerden kurtarılarak 
yapılması ile sağlanır. 36

     Anayasa mahkemesi yargıçlarına yöneltilebilecek bu yargıçlar 
iktidarı ve atanmışların seçilmişlere üstünlüğü iddiaları karşısında, 
çözüm olarak önerilebilecek akla ve demokrasi teorisine en uy-
gun bir diğer yol ise, anayasa yargısının demokratik meşruluğunu 
güçlendiren bir yöntem olarak, anayasa mahkemesi yargıçlarının 
seçiminde ulusal iradeye yer vermektir. 37 Gerçekten de, “Anaya-
sa mahkemeleri, birbirinden farklı özelliklere ve işlevlere sa-
hip olsalar da, demokratik yollarla oluşmuş yasama organını 
denetleyen, kararları bütün kurumları bağlayan ve fakat faali-
yetleri hiçbir siyasal ya da yargısal güç tarafından kontrol edile-
meyen organlardır.” 38 

34 CANİKLİOĞLU D.Meltem, Anayasa Arayışları Ve Türkiye, BDS Yayınları, İstanbul 1998, 
s.308.
35 ERDOĞAN Mustafa, Anayasal Demokrasi, s.72.
36 GÜLSOY Tevfik Mehmet, Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa, s.208-209-240-241-242.
37 TURHAN Mehmet, “Anayasa Yargısının İşlevi Ve Meşruluğu”, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 
Anayasa Yargısı İncelemeleri-1, Editörler: Mehmet Turhan-Hikmet Tülen, Ankara 2006, s.57;  
ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.257-258.
38 ARNAİZ Saiz Alejandro, “Constitutional Jurisdiction İn Europe: Between Law And Politics”, 
Maastricht  Journal Of European And Comparative Law, 6/2,1999 s.124’den aktaran ARSLAN 
Zühtü, Anayasa Teorisi, s.257.
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     Siyasal nitelikte bir işleve sahip olan ve özellikle soyut 
norm denetimi esnasında yasama  sürecinin bir parçası olarak 
kabul edilen anayasallık denetiminin, negatif bir yasa koyucu-
luk oluşturduğu eleştirileri karşında, anayasa mahkemelerinin 
meşruluğu, Arslan’ın ifadesiyle, “Biçimsel düzeyde anayasa 
mahkemesinin oluşumunda ulusal iradeye belirleyici oranda bir 
rol tanımakla ya da maddi düzlemde ise karşı çoğunlukçuluğun 
haklılaştırılmasının tek yolu olarak kabul edilen hak ve özgür-
lüklerin korunmasını sağlamakla mümkündür.” 39

     Anayasa yargısının demokratik meşruluğunu güçlendirmenin 
en etkili yolu olarak, anayasa mahkemesi yargıçlarının seçiminde 
ulusal iradenin temsilcilerine güvenmenin yanında, anayasa mah-
kemesi yargıçlarının görevini belli bir süreyle sınırlandırmak da 
düşünülebilir. Böylece kamuoyundaki önemli eğilimlerin birçoğu 
da anayasa mahkemelerine yansımış olacaktır. Zira, mukayeseli 
hukuk örneklerinin çoğunu bünyesinde barındıran Avrupa ül-
kelerinde, anayasa mahkemelerinin oluşumunda bu ilkelere uy-
gun hareket edilmektedir. 40

 II. BİR AVRUPA TİPİ ÖRGÜTLENME MODELİ 
OLARAK TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ

     1961 Anayasası döneminde, Almanya ve Avusturya’daki 
merkezileşmiş anayasa yargısı modelleri örnek alınarak kuru-
lan Türk Anayasa Mahkemesi, 1962 yılından bu zamana gelinen 
süreçte, kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde, anayasal yaşamın 
sorunları hakkında doğrudan doğruya kararlar vermektedir. 41

39 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.258.
40 ÖZBUDUN Ergun, Yargının Demokratik Sistemlerde Konumu, s.347-348.
41 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.1; Türk Anayasa Mahkemesi 25.04.1962’de, 
Resmi Gazete’de yayımlanan 22.04.1962 günlü 44 sayılı Kanun’la kurulmuştur. 1961 
Anayasası’na kadar Türkiye’de anayasa yargısı kavramına yer verilmemiştir. 1876, 1921 ve 1924 
Anayasaları’nda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimine yer verilmediğini 
görmekteyiz. 1876 Osmanlı Kanuni Esasi’si sert anayasa sistemini benimseyen bir anayasa idi. 
1876 Anayasası 115.maddesinde, “…kanun-u esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile 
tatil veya icradan iskat edilemez” hükmünü içermesine karşın, yargısal denetime yer vermemişti. 
64.maddesinde ise “Heyeti Ayan Heyeti Mebusandan verilen kavanin….lahiyalarını tetkik ile eğer 
bunlarda…..kanuni esasi ahkâmına halel verir bir şey görür ise mütaleasının ilavesiyle ya kat’iyen 
red veyahut tâdil ve tashih olunmak üzere Heyeti Mebusana iade eder….” hükmüne yer vererek, 
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     Mahkemenin teşkilât yapısı, görevleri, yargılama usulü vb. 
konularda 1961 Anayasası ile kabul edilmiş hükümler, aslında 
1982 Anayasası’nda da aynen kabul edilip tekrar edilmiştir. Ne 
var ki, Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı ve seçim yöntemi, 
kimlerin mahkemeye başvuru yetkisine sahip olduğu, başvuru 
süresi vb. konulara ilişkin hükümler yönünden iki Anayasa 
arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır. 42

     Türk Anayasa Mahkemesi Avrupa modeli anayasa yargısı örgüt-
lenme biçimine uygun bir biçimde kurulmuştur. Bu bağlamda, 
Türk Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimi için özel olarak kurulmuş uzman bir yüksek 
mahkemedir.
Ayan Meclisince yürütülen bir siyasal denetim sistemini benimsemişti.  Sert bir anayasa olan 
1924 Anayasası’nın 8.maddesi, “Hakkı kaza millet namına usulü ve kanun dairesinde müstakil 
mehakim tarafından istimal olunur” hükmünü, 103.maddesi de “Hiçbir kanun Teşkilat-ı Esasiye 
Kanununa münafi olamaz” hükümlerini içermesine karşın, bu hükümlerin koruyuculuğunu üstle-
necek olan anayasa mahkemesine yer vermemiştir. “Bu durumda, anayasanın sertliğine ve hiçbir 
kanunun anayasaya aykırı olamayacağı hükmüne dayanılarak mahkemelerce Amerikan sistemine 
benzer bir şekilde mahkemelerce somut norm denetimini gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığı 
1924 Anayasası döneminde Türk doktrininde ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bir  grup hukukçu, 
Marbury-Madison davasında Hâkim Marshall’ın dayandığı gerekçelerden hareket ederek, mahke-
melerin somut norm denetimi biçiminde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyebilecekleri-
ni, bunun açık bir anayasa hükmünü gerektirmediğini, üstelik 1924 Anayasası’nda buna engel bir 
hükmün de bulunmadığını ileri sürdüler. Diğer bazı hukukçular ise, özellikle 1924 Anayasasının 
52.maddesine dayanarak, bunun mümkün olmadığını iddia ettiler. Söz konusu maddeye göre, 
tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldüğünde, bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olacaktı. Bu hukukçulara göre, hâkimlere tüzüklerin kanunlara uygunluğunu inceleme yetkisi bile 
tanınmadığına göre, kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi, ‘evleviyetle’ tanınmış 
olamazdı. Doktrindeki bu tereddüt mahkeme içtihatlarına da yansımış, bazı yerel mahkemelerin 
yargısal denetim lehinde karar vermelerine rağmen, yüksek mahkemelerin bu görüşü benimseme-
meleri sebebiyle, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sistemi içtihat yoluyla 
yerleşememiştir.” ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, 
s.343-344; FEYZİOĞLU Turhan, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakebesi, 
s.251-252-333; ARMAĞAN Servet, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, İÜHF, 
İstanbul 1967, s.14-15-20; Özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 3.12.1952 gün, E.209/96,  
K.140 sayılı,   mahkemelerin Anayasa’ya aykırılık itirazlarını incelemeye yetkili olmadıkları 
yönünde karar vermesinden sonra, mahkemeler, Anayasa’ya aykırı gördükleri kanunları uygula-
maktan kaçınma olanağı veren tutumlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Danıştay Dava Daire-
leri Genel Kurulu ise, 1950 yılında verdiği  birinci kararında yargı denetimini kabul etmemekle 
birlikte, ikinci kararında anayasa yargısı denetiminin gerekliliğini vurgulamıştır.(E.1949/318, 
K.1950/22, K.T. 28.01.1950; E.1949/320, K.1950/128,  K.T.30.04.1950); KABOĞLU Ö. İbrahim, 
Anayasa Yargısı, dipnot 16,  s.18-19.; ÜNSAL Artun, Siyaset Ve Anayasa Mahkemesi(Siyasal 
Sistem Teorisi Açısından Türk Anayasa Mahkemesi), AÜSBF Yayınları No:443, SBF Basın Ve 
Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara 1980, s.82-93.
42 TÜLEN Hikmet,  “Türk Anayasa Yargısı Sisteminde Reform Arayışları”, Anayasa Mahkem-
esi Yayınları, Anayasa Yargısı İncelemeleri-1,  Editörler: Mehmet Turhan-Hikmet Tülen, Ankara 
2006, s.152.



Serdar NARİN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 176

 Anayasa’nın 138.maddesinde “ Hâkimler,…….Anayasa-
ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler” denildiği için, diğer mahkemeler de kararlarında 
Anayasa hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar. Ne var ki, 
bu husus, diğer mahkemelerin de anayasaya uygunluk denetimi 
yapma yetkisine sahip oldukları anlamına gelmez.  Bu durum-
da mahkemeler, ilgili davada uyguladıkları hukuk normunun 
Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine varırlarsa, o normu ihmal ya 
da iptal etmeleri mümkün olmayıp, sadece o normun iptali istemi-
yle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvurabileceklerdir. 43

     Özay Anayasa Mahkemesini, “Kuru teknik anlamda bir 
mahkeme değil, yargısal usuller uygulayıp yargısal kararlar 
veren ancak siyasal niteliği çok belirgin bir yüce kurul” olarak 
tanımlamaktadır. 44

     Kurumsal olarak Türk Anayasa Mahkemesi iki ayak üzeri-
nde durmaktadır. Bunlardan birincisinde Anayasa Mahkemesi 
devletin yüksek mahkemesi iken, diğerine göre ise bir anayasa 
organıdır. Anayasa Mahkemesinin hem yüksek mahkeme olması 
hem de anayasa organı olmasının anlam ve etkisi, hem ayrı ayrı 
hem de iç içe geçmiş bir bütün halinde Anayasa Mahkemesinin 
kurum olarak özgün statüsünü belirler. 45

     Anayasa Mahkemesi bir anayasa organıdır zira sadece anayas-
ada zikredilmemiş, varlığı, statüsü ve önemli yetkileri anayasada 
düzenlenmiştir. Kanadoğlu’na göre, “Bir bütün olarak kendine 
özgü bir görevi olması, bu sayede devletin üst yönetiminde sınırlı 
da olsa pay sahibi olması, siyasal karar alma sürecine katılması, 
kararlarının bağlayıcı olması ve kararlarının diğer tüm devlet 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlaması 
ve kuruluşu ile, yetkilerinin ve de üyelerinin niteliklerinin ve hu-
kuki statülerinin 1982 Anayasasında ayrıntılı olarak düzenlenme-

43 TÜLEN Hikmet,  Türk Anayasa Yargısı, s.153.
44 ÖZAY H.İ, “Yasama yürütme Ve Yargı İlişkileri Açısından Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Ve 
İşleyişi”, Anayasa Yargısı 13, Ankara 1996, s.33.
45 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.3.
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si” karşısında bir anayasa organıdır. 46 Baril’e göre, “Bir anayasa 
organı, hukuk sisteminin zaruri bir unsuru olup, diğer anaya-
sa organları tarafından ikame edilemez, tamamen anayasada 
öngörülmüş bir yapıya sahiptir ve diğer anayasa organlarıyla 
eşit mevkidedir.” 47

     Anayasa Mahkemesinin anayasa organı olmasından ötürü, 
anayasada açık bir yetkilendirme olmasa da, kendi içtüzüğünü 
düzenleyebilir ve bu kapsamda kendi iç örgütlenişini, yönetimini, 
çalışma düzeni ile tamamlayıcı usuli düzenlemeleri kendi yaptığı 
bu içtüzükle yürütebilir. 48

     Anayasa Mahkemesi bir anayasa organı olarak diğer anayasa 
organlarından alt basamakta olmadığı gibi, örgütlenme açısından 
da bu organların hepsinden bağımsızdır. Tüm organlarla olan 
ilişkilerini bağımsızca ve de araya herhangi bir bakanlık gir-
meden yürütebildiği gibi, genel bütçe içinde kendi bütçesi ile 
yönetilir.49

     Anayasa Mahkemesinin anayasa organı olmasını sonuçlayan bu 
hukuksal konumu onun otoritesini arttırdığı gibi, Anayasa Mah-
kemesi yargıçlarının da bazı zorunlu özellikleri taşımasını ger-
ekli kılmaktadır. Ayrıca, “Anayasa Mahkemesinin bu statüsünün 
sadece örgütsel konumunu değil, yargılama faaliyetinin işlev ve 
kapsamı üzerinde de etkisi olduğu, böylelikle kamusal bütünleşme 
sürecinin mahkemenin yardımıyla gerçekleştiği ve yine mahke-
menin devletin yüksek yönetiminde sınırlı da olsa bir payı olduğu 
ileri sürülmektedir.” 50

     1961 Anayasası Anayasa Mahkemesini, üçüncü bölümde 
“yargı” başlığı altında ama “yüksek mahkemeler” alt başlığının 

46 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.3-4.
47 CASSANDRO.G; “The Constitutional Court Of Italy”, Amer.J.Comp. Law, Vol 8, No: 1-4, 
1959, s.12’den Barile’nin görüşlerini aktaran KIRATLI Metin, Anayasa Yargısında Somut Norm 
Denetimi, s.42.
48 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.5.
49 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.6.
50 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.6-7.
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dışında en son kısımda bağımsız olarak ayrıca düzenlerken, 1982 
Anayasası, Anayasa Mahkemesini, üçüncü bölümde, yargı başlığı 
adı altında, diğer yüksek mahkemelerle birlikte düzenlemiştir. 
1982 Anayasası’nın bu düzenlemesi karşısında, Anayasa Mah-
kemesi anayasa organı olmasının yanı sıra hatta ondan da önce 
yargı yetkisini kullanan bir yüksek mahkemedir. “Anayasa hu-
kuku sorunlarını işleme ve dolayısıyla anayasayı somutlaştırma 
hakkı ve sonuç olarak kararlarının kesinlik ve bağlayıcılığı, 
anayasa mahkemelerine anayasayı geliştirmek ve böylece tüm 
hukuk düzenini ve yargıyı tayin etmek konusunda büyük çapta bir 
imkân vermekle onun en yüksek yargı olarak nitelendirilmesini 
haklı kılmaktadır.” 51  

     1982 Anayasası’nın 146. ve 153. maddeleri, Anayasa Mahke-
melerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, Anayasanın 
69. ve 85. maddelerinde de Anayasa Mahkemesinin görevlerine 
ilişkin bazı önemli hükümler yer almaktadır. Bunlara ilaveten, 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usul-
leri Hakkındaki Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 
konuyla ilgili hükümleri de, Anayasa Mahkemesinin oluşumuna, 
üyeleri arasındaki işbölümüne, yargılama usulüne vb. konulara 
ilişkin pozitif hukuksal dayanakları oluşturmaktadır. 52

     Özbudun’a göre, “Anayasa Mahkemesinin yargı organı içinde-
ki özel durumu, sadece onun anayasal statüsünden değil, aynı za-
manda gördüğü fonksiyonun mahiyetinden de kaynaklanır. Hukuk 
tekniği açısından Anayasa Mahkemesinin yargısal faaliyetleri ile 
diğer yüksek mahkemelerin faaliyetleri arasında fark görülmeye-
bilirse de, anayasa yargısının uğraştığı konuların siyasetle çok 
daha iç içe geçmiş olduğuna şüphe yoktur. Bu itibarla, anayasa 
yargısını benimsemiş olan bütün ülkelerde, bu yargıyı oluşturan 
organların, diğer mahkemelere oranla çok daha belirgin bir si-
yasal fonksiyon ifa etmek durumunda oldukları muhakkaktır.” 53

51 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.14-15.
52 TÜLEN Hikmet,  Türk Anayasa Yargısı, s.154-155.
53 ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa, s.346.
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     Türk Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
göreve geliş biçimleri, üyelerin görev süresi, Mahkemenin görev-
lerinin niteliği ve de bireysel başvuru yollarının kabul edilmeyişi 
gibi hususlar yönünden mercek altına alındığında, aslında bu 
yönlerden, Avrupa modeli içinde kabul edilen mukayeseli hukuk 
ülke örnekleri ile de birebir örtüşmemektedir. 54

     Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun, görev ve yetkileri-
nin, çalışma usulünün vb. noktaların, diğer bir ifadeyle hukuki 
statüsünün Anayasa’da diğer yüksek mahkemelere oranla daha 
ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi karşısında, doğal olarak, 
Anayasa Mahkemesinin statüsünün değiştirilmesi ancak Anayasa 
değişikliği ile mümkündür. 55

     1982 Anayasası’na göre, Türk Anayasa Mahkemesi, kanunların 
ve ilgili diğer bütün normların Anayasa’ya uygunluklarını 
denetler. Anayasa Mahkemesinin bu asli işlevine norm deneti-
mi adı verilmektedir.56 Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin, TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas, 
anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil yönünden Anayasa’ya 
uygunluğunu denetler ki ( md 148,150; 2949 sayılı Kanun md 
18/1), bu faaliyete soyut norm denetimi ya da iptal davası adı 
verilir. 57

     Anayasa’nın 152.maddesine binaen, mahkemelerin gönderdiği 
aykırılık iddialarında, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken ya da si-
yasal partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda ön sorun olarak 
gerekli kararları alır.(md. 152; 2949 sayılı kanun md. 18/2) Bu 
tür incelemelere ise somut norm denetimi ya da itiraz davası adı 
verilmektedir. 58

     1982 Anayasası norm denetimi dışında birtakım önemli görev-
54 TÜLEN Hikmet,  Türk Anayasa Yargısı, s.152.
55 TÜLEN Hikmet,  Türk Anayasa Yargısı, s.154.
56 TÜLEN H., Türk Anayasa Yargısı, s.153.
57 ÖZDEN Güngör Yekta, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Hukuksal Konumu”, Bahri Savcıya 
Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları 7,  Ankara 1988, s.376.
58 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.376.
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lerde de Türk Anayasa Mahkemesini yetkili kılmıştır. Buna göre: 
Türk Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin kapatılması davalarına 
bakar (md. 69/1,6; 2820 sayılı Yasa md.98-108; 2949 sayılı Yasa 
md.18/4), siyasi partilerin mali denetimlerini yapar(md.69/4; 
2820 sayılı Kanun md. 74-77, 2949 sayılı Yasa md. 18/5), yasa-
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin 
düşürülmesine ilişkin parlamento kararlarının iptaline ilişkin 
başvuruları karara bağlar(md.85; 2949 sayılı Yasa md.18/6), 
Anayasa’da belirtilen ilgili kişiler olarak, Cumhurbaşkanını, Ba-
kanlar Kurulu Üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
Üyeleriyle Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkim-
ler Ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve Üyelerini 
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar 
(md.148/3; 2949 sayılı Kanun md. 18/3), Uyuşmazlık Mahkem-
esine başkanlık edecek üyeyi ve yokluğunda yerine vekillik ede-
cek üyeyi kendi üyeleri arasından seçer.(md. 158/2, 2247 sayılı 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu md.2-3; 2949 sayılı Kanun 
md.18/7).

     Anayasa Mahkemesi ayrıca Anayasa ile verilen diğer görevleri 
de yerine getirir. (md.148/son; 2949 sayılı Kanun md. 18/8). Bu 
görevleri verilenden çok verilecek olarak anlamak daha doğrudur 
zira Anayasa ile verilmiş, yetki kapsamına giren başka bir görev 
yoktur. Mahkemenin Başkanı ile Başkanvekilini seçmesi, kendi 
İçtüzüğü’nü yapması, bir üyenin görevini sağlık açısından yerine 
getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması durumunda üyeliğin 
sona ermesine karar vermesi, olağan çalışmalarının doğal ger-
ekleri, belli sonuçlarıdır. 59

     Anayasa’nın 148/son maddesi “ Anayasa Mahkemesi, Anaya-
sa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir” diyerek, Anayasa 
dışında, Anayasa’dan düzenleme yetkisi almamış bir kanun ile 
görev verilmesini engelleyerek Mahkemenin parlamento nezdinde 
bağımsızlığına uygun, kolaylıkla çalışmasını öngörmüştür. Bu 

59 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.376.



Serdar NARİN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 181

kural, Anayasa’nın 146/son maddesindeki “Anayasa Mahkem-
esi üyeleri, asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev 
alamazlar”  kuralını tamamlamaktadır. Sadece Anayasadan 
kaynaklanan görev, anayasal organ olarak, yasama organının 
çalışmalarını denetleyen güçlü bir kuruluş olmayı, bağımsızlık ve 
görev güvencesi taşımayı amaçlamaktadır. 60

     Tüm bu görevleri onbir kişilik bir kurul olarak yerine getiren 
Türk Anayasa Mahkemesinin bu kurulunun alt ya da üst birimleri 
yoktur. Mahkeme diğer ülke örneklerinin çoğunda olduğu gibi 
daireler şeklinde çalışmadığı gibi, ilk incelemeleri incelemek 
gibi belli konularda karar vermek üzere sayıca daha az yargıçtan 
oluşan komite, komisyon gibi kurumlara da bünyesinde yer 
vermemiştir.61

III. 1982 ANAYASASI DÜZENİNDE ANAYASA MAHKE-
MESİ  YARGIÇLARINDA   ARANAN NİTELİKLER VE 
GÖREV SÜRELERİ

  A. Mukayeseli Hukuka Genel Bir Bakış

     Mukayeseli hukuk örneklerinin çoğunda Anayasa Mahke-
meleri üyeleri kural olarak yargıçlar, hukuk profesörleri ve avu-
katlardan oluşur. Bu ülkelerin çoğunda yargıç olabilmek için 
belirli sürelerle saptanmış mesleki tecrübe de aranmaktadır. 62 
Ayrıca üye kaynağı açısından ikinci derecede, daha çok hukuk 
kökenli üst düzey kamu görevlileri ile politikacıların da yargıç 
olarak seçildiği gözlenmektedir. 63

     Gerçekten de Avrupa modeli anayasa yargısı örgütlenmesi-
ni benimsemiş birçok ülkede, Anayasa Mahkemeleri üyelerinin 
hukuk meslek mensuplarından oluştuğu gözlenmektedir. Genel 
olarak, yargıç, avukat, öğretim üyesi, üst düzey kamu görevlisi 
60  ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.376-377. 
61 TÜLEN H., Türk Anayasa Yargısı, s.153
62 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.35.
63 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 
2005, Cilt:IX, S:1-2, Ankara 2005, s.329.



Serdar NARİN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 182

ya da siyasetçinin atanabilmesi karşısında, kimi anayasa yargısı 
sistemlerinde bu beş grubun karmasını oluşturma yönünde bir 
denge kurma düşüncesi görülmektedir. 64

     Bütün olarak değerlendirildiğinde Anayasa Mahkemelerinin, 
birçok Avrupa ülkesinde, başta hukukçular, ikinci derecede de 
daha çok hukuk kökenli seçkin politik kişiler olmak üzere iki kat-
egori üyeden oluşmaktadır. 65

     Anayasa Mahkemeleri kanunların anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimini yaparken hukukilik denetimi yapar. Ayrıca 
Anayasa Mahkemelerinin siyasi partilerin kapatılması davaları 
ile üst düzey kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili suçlarda 
ceza yargılaması yaptıkları, yargı fonksiyonunu icra ettikleri 
düşünüldüğünde, yargıçların hukuk formasyonuna sahip olmaları 
aslında bir zorunluluktur.66

     Çoğu ülke örneklerinde, Anayasa Mahkemesi yargıcı olabilmek 
için hukuk formasyonunun yanı sıra, yüksek mahkeme üyesi ol-
mak, en az 10-15 yıl avukatlık, öğretim üyeliği yapmış olmak, 
kamu hizmetlerinde görev almış olmak ve belli bir yaş sınırında 
olmak gibi diğer bazı nitelikler de aranmaktadır. 67

     Bu mukayeseli hukuk örnekleri ile karşılaştırıldığında Ünsal’a 
göre tipik bir Türk Anayasa Mahkemesi yargıcı profili ise şöyledir: 
“Taşrada doğmuş, hukuk fakültesini bitirdikten sonra yirmi küsur 
yıl ülkenin dört bir köşesinde hâkim olarak çalışmış, daha sonra 
bir yüksek mahkemeye üye seçilmiş, burada 10 küsur yıl görev 
yaptıktan sonra da emekliye ayrılacak olan 60 yaşlarında biri. 
Anayasa Mahkemesi tipik üyesi yabancı dil bilmez; anayasa hu-
kuku alanında akademik bir unvana sahip değildir; bu alanda bir 
kitap veya makale de yayınlamamıştır. Böyle üyelerden oluşmuş 

64 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.38.
65 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.38.
66 ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.329.
67 ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.329.



68 ÜNSAL Artun, Siyaset Ve Anayasa Mahkemesi, s.185; ÜNSAL’DAN aktaran GÖZLER Kemal, Türk 
Anayasa Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa 2000, s. 872-873.
69  KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.54.
70  KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.57.
71  KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.36.
72  KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.35-36.
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bir mahkemenin, kanunların anayasaya uygunluğu gibi fevkalade 
sofistike tartışmalar gerektiren çetin bir alanda isabetli kararlar 
verebileceğini beklemek gerçekçi değildir.” 68

     İtalya’da Anayasa Mahkemesi yargıcı olabilmek için,  yük-
sek adli ve idari yargıda halen görevde ya da emekli olan yargıç 
olmak ya da en az yirmi yıllık mesleki deneyime sahip hukuk 
profesörü veya avukat olmak şartları aranır. Memur, milletvekili 
ya da ya da hukuktan başka bir meslek icra eden bir hukukçunun 
Mahkemeye yargıç olarak seçilmesi mümkün değildir. İtalyan 
anayasa yargısı sistemi, seçimde yaşlı hukuk elitine mutlak bir 
öncelik tanımaktadır. 69

         
     Almanya’da yargıç olabilmek için 40 yaşını doldurmak ve Fed-
eral Meclise seçilebilme yeterliliğine sahip olmak şarttır. Aday 
ayrıca yargıç olabilme yeterliliğine sahip olmalıdır ki, bu da onun 
yargıçlık mesleğinin gereklerine uygunluğunu gösterecek sınavı 
başarmış bir hukukçu olmasını zorunlu kılmaktadır. Yargıç ola-
cak kişi federal meclis ya da hükümet üyesi de olmamalıdır. Eğer 
yargıç seçildiğinde bu organlara üye ise üyeliği kesilir. 70

     Belçika’da, adli ya da idari yargı mensubu olma ya da par-
lamento üyesi olma koşulu aranır. Bulgaristan’da ise, meslek-
ten hukukçu olma ve en az 15 yıllık hukuk mesleği deneyimi 
aranmaktadır. 71

     Avusturya’da yargıç olabilmek için, hukuk ve devlet bilim-
leri öğrenimini tamamlamış olmanın yanında en az on yıllık bir 
mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Bu bağlamda, yargıçlık 
görevinde bulunmak, yüksek mertebede kamu görevlisi ya da 
üniversite profesörü olmak (8 üye için) yani hukukçu veya si-
yaset bilimi formasyonuna sahip olmak gereklidir.72 Federal ve 
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federe hükümet üyeleri, her iki federal meclis ya da genel temsili 
birimlerin üyeleri ve hatta herhangi bir siyasi partinin çalışanı ya 
da üyesi Anayasa Mahkemesi yargıcı olmaz. 73

     
     İspanya’da, yargıç olabilmek için hukuk diplomasına sahip 
olma şartı yanında ayrıca 15 yıllık hukuk mesleği tecrübesi de 
aranmaktadır. Polonya’da ise, hukukçu olan ve gerekli sınavları 
geçmiş olan ve on yıllık hukuk mesleği deneyimine sahip olanlar 
arasından yargıçlar seçilir. Hukuk profesörlerinde bu süre şartı 
aranmaz. 74   

     Romanya’da, yüksek bir hukuki formasyonun, uzmanlık bil-
gisinin aranması dışında en az 18 yıl hukuk mesleği ya da yüksek 
öğretim faaliyeti tecrübesi aranmaktadır. 75     
       
     1982 Anayasa değişikliği ile kurulan 13 üyeli Portekiz Anayasa 
Mahkemesinde, parlamentonun atadığı üyelerden üçü ile koopta-
syon yoluyla seçilen üç üyenin meslekten yüksek yargıç olmaları 
gerekirken, diğer üyelerin ise hukukçu olmaları şarttır. 76

     Macaristan’da ise, hukuk eğitimi almış, 45 yaşını dolduran, 
adli sicili temiz tüm Macar vatandaşları Anayasa Mahkemesi 
yargıcı olarak seçilebilirler. Millet Meclisi, yargıçları, yetkin hu-
kuk yazarları, üniversite profesörleri, hukuk ve politika bilimi 
doktorları ya da alanında 20 yıl uygulamalı hizmeti olan hukukçu-
lar arasından seçer. Seçilme döneminden önceki 4 sene içerisinde, 
hükümette görev almış ya da bir siyasi partide görev almış olan 
ve ya da bir kamu kurumunda yöneticilik görevinde bulunanlar, 
Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilemezler. 77

     Üyelerin görev süresi konusunda Avrupa’da birçok ül-
kede, “makul” kabul edilebilecek süreler öngörülmüştür. Çek 

73 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.52.
74 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.36.
75 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.36.
76 TUNÇ Hasan, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, s.156.
77 TUNÇ Hasan, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, s.152.
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Cumhuriyeti’nde 10 yıl, Fransa, İtalya ve İspanya’da olduğu gibi, 
Bulgaristan, Macaristan, Makedonya ve Romanya, Slovenya, 
Portekiz ve Polonya’da 9 yıl, Hırvatistan’da 8 yıl, Slovakya’da 
7 yıldır. Bunlar içinde 12 yıl ile en uzun süreyi Almanya 
öngörmüştür. Avusturya, Belçika ve Türkiye’de görev süresi için 
sınır getirilmeyip emeklilik yaşı ölçü alınmıştır. Bazı ülkelerde 
ise, yeniden seçilememe, üyelerin yansızlığı ve bağımsızlığı için 
önem taşımakta, hatta belli zaman dilimlerinde, üyelerin belirli 
bir oranı yenilenerek adeta Anayasa Mahkemelerinin üye bileşimi 
oksijenlendirilmektedir. 78

     Fransa’da, görev süresinin objektif bir yaş sınırına bağlı ol-
madan dokuz yıl olduğunu görmekteyiz. Yargıçların yaşı nis-
peten yüksek olup, üyelerin görevden ayrıldıktan sonra siyasi bir 
gelecek ve kariyer peşinde koşacak durumda olmamaları, Mah-
kemenin bağımsızlığının bir garantisi olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca, her üç üyenin üç yılda bir yenilendiği ve de yeniden seçil-
menin mümkün olmadığı görülmektedir. 79

     İtalya’da aynen Fransa’da olduğu gibi Anayasa Mahkemesi 
yargıçları dokuz yıl için seçilir. Tekrar seçilebilmek mümkün 
değildir. Almanya’da, yargıçlar on iki yıl için seçilirler, görevde 
en uzun kalınabilecek objektif yaş sınırı altmış sekizdir. İkinci 
defa seçilmek mümkün değildir. 80 

     Arjantin’de görev sürelerinin sınırı yetmiş beş yaş iken, 
Brezilya’da yargıçlar yetmiş yaşını tamamlayıncaya kadar görev 
yaparlar. Avusturya’da da, yargıçlar için sınırlı bir görev süresi 
kabul edilmeyip, yargıçlar, yetmişinci yaşlarını tamamladıkları 
yılın otuz bir Aralık günü görevleri sona erer. 81

     B. 1961 Anayasası Deneyimine Genel Bir Bakış

78 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.41-42.
79 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.45.
80 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.53,54,55,56.
81 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.51-60-62.
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     Ülkemizde Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde 
kurulmuş ve o günden bu yana anayasallık denetimi yapmaktadır. 
Hiç kuşkusuz bu denetimin etkinliği ve kendisinden beklenen 
işlevi yerine getirmesi büyük oranda kendisini oluşturan üyelerin 
nitelikleri ile doğru orantılıdır.

     1961 Anayasası hazırlık çalışmalar döneminde hazırlanan 
ön tasarının 171. maddesine   göre, Anayasa Mahkemesine üye 
olabilmek için “…kırk yaşını bitirmiş olmak ve yüksek mahke-
melerden birinde en az beş yıl üyelik veya üniversitelerde hukuk, 
siyaset veya iktisat bilimleri alanlarında en az beş yıl profesör-
lük veya en az yirmi yıl fiilen hukuk müşavirliği veya avukatlık 
yapmış olmak” şartı aranıyordu.82

     SBF tasarısının 102.maddesine göre ise, Anayasa Mahkem-
esine Başkan ve üye olmak için: “Yargıtayda Başkan, üye veya 
Başsavcılık; Danıştay ve Sayıştayda Başkan veya üyelik veya 
Danıştayda Başkanun sözcülüğü, âmme hukuku veya siyasi ilim 
dallarında en az 10 yıl üniversite profesörlüğü; en az 20 yıl 
avukatlık yapmış olma” şartı önerilmişti. 83

     Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Tasarısının 146.
maddesinin dördüncü fıkrasına  göre ise Anayasa Mahkemesine 
asıl veya yedek üye olabilmek için, “…kırk yaşını doldurmuş 
bulunmak, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay veya Sayıştayda 
Başkanlık, üyelik,  Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniver-
sitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş 
yıl öğretim üyeliği veya on yıl avukatlık yapmış olmak şarttı” 
kabul edilmişti. 84

     22.09.1971 günü yürürlüğe giren 1488 sayılı kanunla yapılan 
Anayasa değişikliklerinden önce, 1961 Anayasası’na göre, Millet 

82 AYBAY Rona, Karşılaştırmalı 1961 Anayasası, İÜHF No:219, Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1963, s.241.
83 AYBAY Rona, Karşılaştırmalı 1961 Anayasası, s.241.
84 AYBAY Rona, Karşılaştırmalı 1961 Anayasası, s.242.
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Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilecek üyelerden 
birer kişinin üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
öğretim üyelerinin birlikte toplanarak, açık üyeliklerin üç katı 
tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olması 
gerekmekteydi. 1971 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinden 
sonra, Anayasa’dan bu hükümler çıkarılmıştır. Bu değişiklik 
ile Anayasa Mahkemesinde öğretim üyesi formasyonuna sahip 
en az iki yargıcın olmasına ilişkin anayasal zorunluluk ortadan 
kaldırılmıştır. 85

     1971 Anayasa değişikliklerinden sonra oluşan yeni durum-
da 1961 Anayasası’nın üyelerin  seçimi başlıklı 145.maddesi, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usul-
leri Hakkında Kanun’un ikinci, üçüncü maddesi ile Anayasa’nın 
146.maddesine göre, Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek 
üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş, altmışbeş yaşını 
doldurmamış olmak ve Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay veya 
Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanun sözcülüğü 
veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında 
en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış 
olmak şarttı. 86

     Seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran menfi şarta göre ise: Hâ-
kimler Kanunu’na göre,   hâkimlik mesleğine alınmamayı gerek-

85 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.39; TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk 
Hukukunda Anayasa Yargısı, s.105-106-107-108-109; “Usule uygun olarak 7 Mayıs 1962’de 
öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul toplanmıştır. Kurul, hiçbir öğretim üyesinin kendi adaylığını 
koymadığını tesbit ettikten sonra bu hükmü ‘adayların muhakkak surette üniversite öğretim üyeleri 
arasından olmasını gerektirmediğini, aynı kurulun üniversite öğretim üyelerinin dışından da 
aday gösterebileceği’ şeklinde yorumlamıştır. Bu yoruma uygun olarak tanzim edilen aday listesi 
üzerine Cumhuriyet Senatosu 09.05.1962 günkü 60.birleşiminde seçimi tehir etmiş ve ‘Üniver-
sitelerin kendi bünyesinden aday seçmelerini’ karara bağlamışsa da daha sonraki 65. birleşiminde 
‘Üniversitenin aday listesi üzerinden seçim yapılmasına’ karar vermiştir. Daha sonra, Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşundan beri çeşitli nedenlerle bir türlü uygulanmamış olan üniversitelerin 
Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday gösterebilme usulü, Anayasanın 145.maddesinde yapılan 
değişiklik sırasında, Anayasadan çıkarılmıştır” TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk 
Hukukunda Anayasa Yargısı, s.107-108.  Bu konuda yaşanan tartışmalar için bkz. AKSOY Muam-
mer, Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi Konusundaki Tartışma Ve Bunun Ortaya Çıkardığı 
Kamu Hukuku Meseleleri, AÜSBFY No:147-129, Sevinç Matbaası, Ankara 1962.
86 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.36; ALDIKAÇTI Orhan, Anayasa Hukukumuzun 
Gelişmesi Ve 1961 Anayasası, İÜHF Yayınları No: 552, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978, 
s.357-358; TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.105-106
-107-108-109.



87 TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.105.
88 TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.106.
89 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.37; ALDIKAÇTI Orhan, Anayasa Hukukumuzun 
Gelişmesi Ve 1961 Anayasası, s.357-358; TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukuku-
nda Anayasa Yargısı, s.105-106-107-108-109. 
90 ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.332; ALDIKAÇTI Orhan, Anayasa Hukukumu-
zun Gelişmesi Ve 1961 Anayasası, s.357-358; TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Huku-
kunda Anayasa Yargısı, s.105-106-107-108-109.
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tiren bir suçtan ötürü mahkûm bulunmamak veya bu  gibi suçlar-
dan ceza kovuşturması altında olmamak zorunlu idi. Görüldüğü 
üzere, 1961  Anayasası, Anayasa Mahkemesi yargıcı  seçilebilmek 
için belirli yaşlar arasında olmak, belirli hizmetlerde bulunmak 
ve yukarıda saydığımız menfi şartları taşımamayı aramıştır.87

     44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un    3.maddesi ve de 1697 sayılı, “ 
Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden Seçilecek Asil Ve 
Yedek Üyelikler İçin Adaylığa Başvurma, Seçim Esas Ve Usulü 
Hakkında Kanun’un” 1.maddesine göre, seçilme yeterliliğine sa-
hip olmadığı halde üye seçilenler hakkında yapılacak olan itirazları 
Anayasa Mahkemesi kesin olarak karara bağlardı. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek 
yargıç olarak seçilecek adayın, seçim anında belirtilen görevleri 
yapma niteliğini kaybetmemiş bulunması idi.88

 1961 Anayasası döneminde, hukuk bilimini ile ilgili 
sayılabilecek nitelikteki iktisat ve siyasal bilimler uzmanlık 
alanlarında görev yapan üniversite öğretim üyeleri ile Danıştay 
ve Sayıştayda hukuk diplomasına sahip olmadan görev yapan 
üyelerin haricinde kalan Mahkemenin tüm üyelerinin hukuk for-
masyonuna sahip olmaları şartı aranmaktaydı. 89

     Bu bilgilerin ışığında, 1961 Anayasası’na göre, parlamento 
mensuplarının ve üst düzey kamu bürokratlarının, yöneticile-
rin Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak seçilebilmeleri mümkün 
değildi. Anayasa, Anayasa Mahkemesi yargıcı olabilme imkânını 
sadece, yüksek yargı organları mensuplarına, avukatlara ve üni-
versitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilimler alanında uzmanlaşmış 
öğretim üyelerine tanımıştı.90 Bu nitelikleri üzerinde toplayan 
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adaylardan daha çok yüksek mahkemeler hâkimlerinin üyeliğe 
seçildikleri görülmüştür. Özellikle yasama meclislerince yapılan 
seçimlerde, seçilen yüksek mahkeme hâkimleri içinde Yargıtay 
üyeleri çoğunluğu oluşturmuştur.91

     Ulaş’a göre; “Yasama ve yürütme organı kaynaklı mahkeme 
üyesi kabul etmeyen, anayasal denetimi ağırlıklı olarak yargı 
mensupları ve daha az oranda öğretim üyelerine teslim eden 
1961 Anayasasının, Avrupa modelinin genel çizgilerine uyduğunu 
söylemek mümkündür.” 92

     1961 Anayasası döneminde, görev süresi için sınır getirilmeyip 
emeklilik yaşı ölçü alınmıştır. Bu bağlamda, Anayasa Mahkem-
esi Başkan ve üyeleri, altmış beş yaşını bitirince istekleri olmasa 
dahi emekliye ayrılıyorlardı. 93

      C. 1982 Anayasası Deneyimi 

     1982 Anayasası’nın 146.maddesinin 3.fıkrasına ve 2949 
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanun’un 3.maddesine göre Anayasa Mahkemesine 
yargıç olarak seçilebilmek için şu şartlar aranmaktadır: 
     Yargıtay, Danıştay,  Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mah-
kemesi ve Sayıştayda Başkan ve üye olmak;94 Yüksek Öğretim 
Kurumu öğretim üyesi, üst kademe yöneticisi ya da avukat ol-
mak. Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe 
yöneticileri ve  avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek 
üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim 
görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim 
üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya 

91 TİKVEŞ Özkan, Teorik Ve Pratik Anayasa Hukuku, DEÜHF Yayını No:3, Acargil Matbaası, 
İzmir 1982, s.368.
92 ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.332.
93 TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.120.
94 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’un 
4.maddesine göre, Başkan ve üyeleri sözcükleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi 
Başsavcılarını da kapsar. 
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en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmaları şarttır.
     MGK Anayasa Komisyonu Değişiklik Gerekçesine göre, 
“Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçileceklerde aranılacak nite-
likler, kayıtlar ve yüksek mahkemeler ile Sayıştay ve yükseköğretim 
kurumlarından gösterilecek adayların miktarı, seçim usulleri 
gösterilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. Devlet 
yapısını ve organlarının işleyişini iyi bilmeleri ve uygulamanın 
içinde bulunmaları sebebiyle üst kademe yöneticileri ile yargı 
hizmetlerine uzun yıllar avukat olarak katılmış bulunanların da 
bu mahkemede görevlendirilmeleri uygun görülmüştür. Danışma 
Meclisi metninin 155’inci maddesinin birinci fıkrası bu mad-
deye alınmış, diğer fıkraları uygulamada yaratacağı sakıncalar 
nedeniyle gereksiz görülüp, alınmamıştır.” 95

     1982 Anayasasının 146.maddesinin gerekçesine göre, “Bu 
maddede, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak üyelerin nitelikleri 
ve nerelerden alınacakları belirtilmemiştir. Anayasa Mahkemesi 
üyeliği belli bir bilim dalında uzmanlaşmış olmasının yanında 
her kanun veya kanun hükmünde kararnamenin Anayasa’ya 
aykırılığını ölçüp tartabilecek, oldukça geniş bir saha ile 
ilgilenmiş bulunmayı da gerektirir. Bu nitelikleri taşıyan kişiler 
her nerede ve hukuk bilimine dayalı hangi kuruluşta olursa olsun 
oradan alınıp getirilmesinde kamu yararı vardır. Bunu da en iyi 
biçimde yapabilecek makamın Cumhurbaşkanlığı gibi bir yüce 
makam olduğu düşünülmüştür.” 96

     2949 sayılı Kanun’un 3.ve 4. maddeleri  konuyu 
somutlaştırmışlardır. Bu hükümlere göre, Yükseköğretim 
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğretim 
üyesi veya yükseköğretim kurulu başkanı, üyesi, yükseköğretim 
kurumlarında rektör, dekan ya da bakanlıklarda ve kamu 
kurumlarında müsteşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, 
büyükelçi, bölge valisi, vali olarak görev yapmak şarttır.

95 AKAD Mehmet-DİNÇKOL Abdullah; 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri Ve Maddelerle 
İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, Alkım Yayınevi, İstanbul 1998, 588.
96 AKAD Mehmet-DİNÇKOL Abdullah, 1982 Anayasası, s.588.
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     Üye seçilmenin olumsuz ortak koşulu ise, hâkimlik mesleğine 
alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemek ya da bu tür 
suçlardan dolayı ceza kovuşturması altında bulunmamak ve hâ-
kimlik mesleğine alınmasına engel bir durumu olmamaktır.

     Aliefendioğlu, Anayasa’da “öğretim üyeleri içinden”; “üst 
kademe yöneticileri ve avukatlar arasından” deyimlerinin 
kullanıldığına işaret ederek, bu kelimelerin halen bu görevlerde 
bulunmanın şart olduğu izlenimini ortaya çıkardığını ifade 
ederek, Yasa’da  “…sayılı görevleri yapmak, çalışmış olmak” 
gibi ifadelerin geçmesinden ötürü, bu görevlere  bağlı nite-
likleri kazanılmış hak olarak elde edenlerin de yargıç olarak 
seçilebilmelerinin mümkün olabileceği düşüncesindedir. 97 Biz 
de Aliefendioğlu’nun bu görüşüne katılmaktayız.

     Yüksek yargı organları kontenjanı dışından seçilecek üyel-
er için yapılan bu tartışma karşısında Anayasa Mahkemesinin 
görüşü de uygulamayla paralellik arz etmektedir. Uygulamada, 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, müsteşar yardımcılığından 
Danıştay üyeliğine seçilen bir kişiyi, Danıştay üyesi iken 
“müsteşar yardımcılığı yapmış olmak” koşuluna dayanarak asil 
üyeliğe seçmiştir. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de, daha önce 
bulunduğu müsteşarlık görevinden kendi isteği ile emekliye 
ayrılan bir kişiyi, Başbakanlık müşavirliği sırasında asil üyeliğe 
seçmiştir. Öyle ise, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için yapılacak 
bir seçimde, yüksek yargı dışından seçilecek üyeler için, aranan 
sıfatı kazanılmış hak olarak daha önce elde etmiş olmak yeterli 
bulunacakken, yargı kontenjanından seçilecek yargıçlar içinse “o 
sıfatla hali hazırda görevde bulunmak” koşulu aranacaktır. 98

     Gözler’e göre, “40 yaşında seçilen bir üyenin 25 yıl üyelik yap-
ma ihtimali vardır. Ancak bu teorik bir ihtimaldir. Zira yargıçlar, 
genelde 60 yaş civarında Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçi-
lirler ve üç-beş yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılırlar. Bu 
97 ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı,  s. 215.
98 ESEN Selin, “Anayasa Mahkemesine Üye Seçiminde Sorun, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 
S:1987,  Ocak 1996, s.59-60’dan aktaran ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı,  s. 216.
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durum gerek üyelerin kendilerini yetiştirmeleri ve gerek Mahke-
menin kararlarında istikrar bakımından eleştirilmektedir. Avrupa 
ülkelerinde genellikle anayasa Mahkemesi üyeleri bir emeklilik 
yaşı sınırı olmadan, 9 veya 12 yıl gibi belli bir süreyle sınırlı 
olarak atanırlar. 99

    Kaboğluna göre, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının görev 
sürelerinin kısalığının negatif etkileri olduğu gibi, bu sürenin 
çok uzun olması da Mahkemeyi toplumun dinamizminden ko-
paracak ve onu demokratik meşruluk tartışmalarının odağına 
itecektir. Avrupa devletlerinin çoğunda makul sayılabilecek 
görev süreleri benimsenmiştir. 100 Özden, yargıç seçilebilmenin 
deneyimle doğru orantılı olduğunu düşünerek adaylıkta 60 yaş 
sınırını önerirken, 101 Kaboğlu alt sınır olarak 50 yaşı önermekte-
dir. Ona göre, “….yapılması gereken, anayasal reform sırasında, 
anayasa yargıçlarının görev süresini makul sayılabilecek bir 
süreyle sınırlandırmaktır. Anayasa Mahkemesinin demokratik 
meşruluktan yararlanabilmesi için de üyelerin görev sürelerinin 
sınırlanması gerekir.” 102

     Aynı düşünceleri paylaşan Atar da bu konuda şunları i-
fade etmektedir, “Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 
sınırlandırılmalıdır. Avrupa ülkelerinin çoğunda anayasa mah-
kemesi üyelerinin görev süresi sınırlı tutulmuştur. Avrupa ülkeleri-
nin hemen tamamında anayasa mahkemesi üyeliği belli bir süreyle 
sınırlandırılmıştır. Bu uygulama, anayasa yargısının demokratik 
meşruiyeti ve mahkemenin yapısının toplumsal değişime paralel 
olarak oluşmasına katkıda bulunacağından daha yerindedir.” 103

    Burada akla gelebilecek sorulardan biri de, Anayasa Mahke-
mesinin, yargıç olarak seçilen üyelerin, seçilme yeterliliğine sa-
hip olup olmadıklarını kendisinin inceleyip inceleyemeyeceği so-

 99  GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, s.870.
100 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.41.
101 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s 378.
102 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.43.
103ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com.
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runudur. Anayasa Mahkemesi, 1992 senesinde, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın, Yüksek Öğretim Kurulunun gösterdiği üç 
aday arasından seçtiği, Prof.Dr. Süleyman Arslan’ın, “15 yıllık 
öğretim üyeliği yapmış olmak”, şartını taşımadığını tespit eder-
ek, bu hususu Cumhurbaşkanına bildirmiş ve bu üyenin yemin 
ederek göreve başlamasına engel olmuştur. Mahkeme bu kararı 
ile seçilme yeterliliklerini bizzat kendisinin inceleyebileceği 
noktasında kendisini yetkili görmüştür.104

 
 Cumhurbaşkanın Anayasa Mahkemesine üye seçme 
işlemi karşı imza kuralına tabi değildir. Bu seçme işlemini 
Cumhurbaşkanı tek başına yapar ve bu işlem yargı denetimine 
tabi değildir(madde 105/2, 125/2) Bu bağlamda atama işleminin 
iptali için ne Danıştayda, ne de Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açılamaz. Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki, Anayasa Mah-
kemesi yargıçlarının seçimi için Anayasa’nın istediği şartların 
yargıç olarak atanan kişide mevcut bulunup bulunmadığının 
takdiri münhasıra Cumhurbaşkanına aittir. Gözlere göre, “Anaya-
sa Mahkemesinin böyle bir yetkisi yoktur. Ne Anayasada ne de 
2949 sayılı Kanun’da böyle bir yeki yoktur. Anayasa Mahkem-
esi bu konuda karar verse bile, bu kararın şartları taşımadığı 
iddia edilen üyenin üyelik sıfatına hiçbir etkisi olmayacaktır. 
İlgili üye yukarıdaki olayda istifa ederek gerilimin büyümesini 
engellemiştir. 105   
    
     1982 Anayasası’nın yargıçların seçilmesi düzenlemesi-
ni mercek altına aldığımızda, Cumhurbaşkanının üst kademe 
yöneticileri arasından ve de öğretim üyelerinden hukukçu olma-
yan adayları seçebilmesinin mümkün olduğunu gördüğümüz gibi, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek üyenin de hâkim 
sınıfına mensup olmayan bir üye olması mümkündür. 106 Ayrıca 
Danıştay ve Sayıştayda hukuk formasyonu olmayan hâkimlerin 
olduğu ve bunların da Anayasa Mahkemesine üye olarak seçilip 
104 ESEN Selin, “Anayasa Mahkemesine Üye Seçiminde, s.59-60’dan aktaran 
ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı,  s. 216.
105 GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, s.868-869.
106 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.37.
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atanabileceği olasılığı göz önüne alındığında, Anayasa Mahkem-
esindeki hukukçu üyelerin oranı bakımından olumsuz bir durum 
ortaya çıkabilir. 107

     Özden’e göre, “Yükseköğretim kurumlarından, öğretim üyeleri 
dışından yöneticilere, üst düzey yöneticilerden de hukuk, ekonomi 
ve siyasal bilim öğretimi yapmamış olanlarla general, amiral ve 
valilere yer vermek gereksiz ve yararsız bir genişletme olmuştur. 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden üyeler 
seçilmesi karşısında siyasal işlevli bir mahkemede asker kökenli 
üyelere yer vermek çalışma konusuyla bağdaşmamaktadır. Bunun 
gibi adaylarda yaş sınırı da aranmalı, deneyimlerinden, kendile-
rinden daha uzun süre yararlanmak ve emekliliğin yaklaşması 
nedeniyle çalışmalara uzak kalmamak için yaş sınırına yaklaşmış 
kimseler seçilmemelidir. Adaylıkta en çok altmış yaş getirilme-
lidir.” 108

     Kaboğluna göre de, “Anayasa Mahkemesinde hukukçu for-
masyonuna sahip olmayan üyelerin oranının artması, öncelikle 
bu Mahkemenin yargısal işlevini olumsuz yönde etkileyebilme 
olasılığı yanında, Türk sistemini Avrupa modelindeki genel 
eğilimin dışına da çıkarmaktadır. Yargıç ağırlıklı üyelik yapısı 
Anayasa’ya uygunluk denetiminin ilke olarak hukukilik denetimi 
olması nedeniyle hem gerekli hem de doğaldır. Hukukçu olma-
yan üye kaynağı yönünden Avrupa modelinden sapma gösteren 
1982 Anayasası düzenlemesi hukuk ve yakın bilim dallarında 
uzmanlaşmış öğretim üye sayısı yönünden de Avrupa modelinden 
ayrılmaktadır. Türkiye, üniversite kökenli üye sayısı ve uzmanlık 
koşulu bakımından pek hasis davranırken, hukukçu olmayanlar 
sayısında ve yelpazesinde fazla cömert bir görünüm sunmakta-
dır.” 109

     Özbudun’a göre de, “Cumhurbaşkanınca üst kademe 

107  ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.333.
108  ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.378.
109  KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.37-39-40.
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yöneticileri arasından seçilecek üyelerin hukukçu olmaları şart 
olmadığı gibi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kontenjanından da 
hâkim sınıfına mensup olmayan bir üyenin seçilmesi mümkündür. 
Böylece Anayasa Mahkemesinde hukukçu niteliğine sahip olma-
yan üyelerin oranının artması, bu Mahkemenin yargısal fonksiyo-
nunu olumsuz yönde etkileyebilir.” 110

     Kaboğlu, “Avrupa modelinin özgül niteliği göz önüne alınarak, 
hukukçu öğretim üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyeliğinde bird-
en çok kontejan tanınmasının” gerekliliğini vurgulayarak, “Bi-
zde Anayasa Mahkemesine üyelikte üniversiteye çok sınırlı yer 
verildiği gibi, Avrupa’daki uygulamanın tersine, Yüksek Mah-
keme ile üniversitelerin birbirinden kopuktur” diyerek bu alanda-
ki önemli bir sorunu gündeme getirmektedir. 111

     Özden’e göre “Hukuk çevrelerinde uzun yıllar tartışılan 
öğretim üyelerinin seçilmesi sorunu 1982 Anayasası ile çözüme 
kavuşmuşsa da üyeliğe seçilmekle Üniversite ilişkisinin kesilmesi 
ilgiyi azaltmaktadır. Üniversite’de 67 olan emeklilik yaşı Anaya-
sa Mahkemesinde 65’dir. Resmi ve özel başka görev yasağı, ek 
gelirleri de önlemektedir. Oysa öbür Anayasa Mahkemelerinde 
olduğu gibi (İtalya, Almanya, Avusturya) profesörlerin üniversite 
ilişkilerinin sürdürülmesi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin üniver-
sitelerde ders vermesi olanakları hukuk otoritelerinin Anayasa 
Mahkemesi’nde görev almaları yolunu açacaktır.” 112

     Aliefendioğlu’na göre, “Uluslararası ilişkilerdeki gelişim ve 
etkileşim, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının seçiminde, anaya-
sa hukuku bilgisi yanında, iyi lisan bilgisinin aranmasını da 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi üyeleri-
nin seçiminde, konuyla ilgili bilimsel yayın yapmış olma, en az 
bir lisanı iyi bilme, akademik ünvana sahip olma gibi nitelikler 
aranmalıdır.” 113

 110 ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa, s.348.
111 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.40.
112 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.377.
113 ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı,  s. 441.
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     Özden de, “Anayasa Mahkemesi üyelerinin meslek yönün-
den olduğu kadar kişisel nitelikler yönünden de üstün olmaları 
gerektiğini vurgulayarak, bu üstünlüğün Mahkemenin ulusal al-
anda, uluslararası hukuk çevrelerinde değerini yücelteceğine” 
işaret etmektedir. 114

     Başlar’ın bizimde katıldığımız görüşüne göre: “İdeal bir 
Anayasa Mahkemesi profilinde üçlü bir yapı öne çıkmaktadır. İlki 
“bağımsızlığı” temsil eden ve “uygulamayı” bilen üyelerin üçte 
birini oluşturacak yargıç sınıfı. İkincisi “teoriyi” bilen ve anayasal 
denetimi yapacak teorisyenlerden oluşan üniversite profesörleri. 
Üçüncüsü ise, “siyasal kimliği ön plana çıkan” ideolojik boyutu 
olan, heyette yapılacak tartışmalara farklı bakış açıları getirecek, 
bilgi birikim olan, vizyon sahibi ve Meclis tarafından seçilecek 
bürokrat ve avukatlar.  ” 115

     Anayasa Mahkemesinin 42.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
2004 yılında düzenlenen Sempozyumda Anayasa Mahkemesince 
hazırlanan yeniden yapılanma önerilerine değinmenin faydalı 
olacağı inancındayız. Söz konusu sempozyumda o dönemin 
Başkanvekili, şimdilerin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim 
Kılıç Anayasa Mahkemesinin yapısında ve üyelerde aranan nite-
liklerde, üyelerin yaş ve görev sürelerine ilişkin yapılması gerek-
en değişiklikleri ve bunların gerekçelerini söyle açıklıyordu: 116

    “……Bir diğer öneri ise, üyelerin Anayasa Mahkemes-
inde en fazla 12 yıl görev yapabileceklerine ilişkindir. Anayasa 
yargıçlığında sürenin çok kısa olması kararlarda istikrarsızlık ris-
kini getirebilecek, çok uzun süreli görevde bulunanlar ise değişime 
uyduramadıkları statik görüşleri sayesinde toplumsal evrimi 
olumsuz yönde etkileyebilecektir. Avrupa Anayasa Mahkemeler-
inde bu konuda makul sürelerin olduğu görülmektedir. Fransa, 
İtalya, İspanya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’da 9 yıl, Po-
lonya 8 yıl, Çekoslovakya 7 yıl, Portekiz’de 6 yıl öngörülmüşken, 

114 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.378. 
115 BAŞLAR Kemal, http://www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc.
116 KILIÇ Haşim, “Türk Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneri 
(Türkiye Raporu)”, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt 21, Ankara 2004, s.80-94.



Serdar NARİN

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 197

Almanya’da 12 yıllık en uzun süre uygulanmaktadır. Avusturya ve 
Belçika’da ise belli süre yerine, Türkiye’de olduğu gibi emeklilik 
yaşının ölçü olarak alındığı görülmektedir.

     Üye seçilebilmek için elli yaşını bitirmiş olma koşulunun 
öngörülmesi, emeklilik yaşının da 65’den 67’ye çıkarılması 50 
ila 67 yaş dilimi arasında 12 yıllık görev süresinin ölçülü bir 
öneri olduğuna inanılmaktadır. 67 yaşından önce 12 yıllık görev 
süresini tamamlamış olanların erken bir emeklilik nedeniyle 
yaşayacağı olumsuzluk, modelin dezavantajı olarak söylenebil-
ir. 146. maddede son olarak Anayasa Mahkemesinin Başkan ve 
Başkanvekillerini, tüm üyelerinin katılımı ile yapılacak toplantıda 
salt çoğunlukla seçmeleri öngörülmüş ancak, üyeliğin boşalması, 
sağlık ya da görev nedeniyle, tüm üyelerin katılımının her za-
man sağlanamayacağı düşünülerek, toplantı yeter sayısı en az 13 
olarak belirlenmiştir. 146. maddeyi geçmeden önce, kişisel bir te-
mennimi belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesinin yargılama 
ve siyasal alanın denetlenmesi gibi temel iki fonksiyonu vardır. 
Bu işleviyle temel hak ve özgürlüklerin güvencesidir, bekçi-
sidir. Yargılama işlevinde Yüce Divan olgusu yargıç ağırlığını 
zorunlu kılabilir. Ancak, siyasal alanın denetlenmesi böyle bir 
zorunluluğu gerektirmez. Bireyin hak ve özgürlükleri ile toplumsal 
değişimlerin felsefi ve sosyolojik analizlerinin yapılarak Anayasa 
Mahkemesi kararlarına aktarılması ciddi anlamda teorik bilginin 
ihtiyacını gerektirir. Bu noktada yargıç eksenli bir oluşum yerine, 
Kurullarda kamu hukuku öğretim üyelerinin kontenjanlarının 
arttırılmasının gerekli olduğuna inanıyorum.

     Öncede ifade edildiği gibi Anayasa Mahkemesine üyelik 
yaşının 50’ye çıkarılması ve süresinin de 12 yılla sınırlandırılması 
emeklilik yaşının sınırının biraz daha yükseltilmesi ihtiyacını 
doğurduğundan 147. maddede belirtilen öneri yapılmıştır.  
Türkiye’de ortalama yaş haddinin yükselmesi mesleğinde büyük 
birikim sahibi olanların bu görevi biraz daha sürdürmesini 
düşündürmektedir. Hedeflenen sadece Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin emeklilik yaş haddini yükseltmek olarak nitelendi-
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rilmemelidir. Bizim önerimiz Anayasa Mahkemesi üyeleri için 
Anayasa’nın 147. maddesinde emeklilik yaş haddi için özel bir 
kural olmasından kaynaklanmıştır. Diğer yargı mensupları ya 
da diğer kamu personeli için öngörülecek emeklilik yaş haddi 
yükseltilmesi önerisinden Anayasa Mahkemesi bir rahatsızlık 
duymamaktadır.”

     Türkiye Barolar Birliğinin Kasım 2007 tarihli T.C.Anayasa 
Önerisinin “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu” başlıklı 159.mad-
desinin gerekçesine göre: 117

    “…………..Anayasa Mahkemesindeki görevin belli bir bilgi 
ve deneyim gerektirdiği gözetilerek, seçilecek üyelerin 50 yaşı 
doldurmaları koşulu getirilmiş ve yüksek yargı organından ve üst 
kademe yöneticiliğinden seçilecek olanlarda ilgili görevlerde üç 
yıl bulunma koşulu aranmıştır.

     Bir üyenin de Anayasa Mahkemesinde en az on yıl raportör 
hâkimlik yapmış ve elli yaşını doldurmuş bulunanlar arasından 
Mahkemece seçilmesi raportörleri özendirmek ve onların deney-
imlerini değerlendirmek bakımından yararlı görülmüştür.

     Üyelik süresi 12 yılla sınırlandırılmıştır. Nitekim Avrupa ül-
kelerinde de Anayasa Mahkemesi üyelik süresi 8 ve 12 yıl arasında 
değişmektedir…….”

     Kamuoyunda Özbudun Anayasa Taslağı olarak bilinen 2007 
tarihli yeni bir anayasa önerisinin “Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu” başlıklı 112.maddesi ve “Üyelerin Görev Süresi Ve 
Üyeliğin Sona Ermesi” başlıklı 113.maddesine göre ise: 118

     Öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların 
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını 

117 Türkiye Barolar Birliği, T.C. Anayasa Önerisi, 3.Baskı, Kasım 2007, s.275-281.
118  http://bianet.org/, bianet/kategori/bianet/101746/akpnin-anayasa-taslaginin-tam-metni, 
13.09.2007.
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doldurmuş, hukuk, siyasal bilimler, iktisadî ve idarî bilimler 
alanlarından mezun olmuş ve öğretim elemanlığında veya kamu 
hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya en az onbeş yıl 
avukatlık yapmış olmaları şartı aranmaktadır. Ayrıca üyeler, bir 
defaya mahsus olmak üzere ve dokuz yıl için seçilirler ve de üyel-
er altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 

IV. 1982 ANAYASASI DÜZENİNDE TÜRK ANAYASA 
MAHKEMESİ YARGIÇLARININ BELİRLENMESİ

 A. Mukayeseli Hukuka Genel Bir Bakış
     Anayasa yargısı mekanizmasını benimsemiş birçok ülkede, 
örneğin hem ABD’de hem de Avrupa’da genelde siyasi irade 
özelde parlamentolar, anayasa mahkemelerinde görev yapacak 
yargıçların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Böyle 
bir tercih ise, işin doğası gereği siyasal nitelikli faaliyetlerde bu-
lunan bir organın demokratik meşruluğu açısından kaçınılmazdır.  
Hemen hemen bu ülkelerin çoğunda, siyasi partiler anayasa mah-
kemesine yargıç seçmede fazlasıyla etkili olmaktadırlar. Ger-
çekten de, anayasa yargıçlarının seçilmesinde gözlenen siyasal 
partilerin bu etkisinin, demokratik meşruiyetin sağlanmasında 
vazgeçilmez bir siyasal tercih olduğu ileri sürülmektedir. 119

     Mukayeseli hukuk incelendiğinde, Anayasa Mahkemesi 
yargıçlarının belirlenmesi konusunda atama, seçme ve karma 
usullerin uygulandığını görmekteyiz. Atama usulüne göre Anaya-
sa Mahkemesi yargıçları, anayasa ve ilgili yasada gösterilen 
statüdeki kişinin iradesiyle belirlenmektedir. Yargıçları atayacak 
olan kişi, devlet başkanı olabileceği gibi, yasama, yürütme hatta 
yargı organı içinde dahi yer alabilir. 120

     Demokratik rejimin sağlıklı işleyişinde, anayasa mahkemeleri-
nin ve de mahkemeleri oluşturan yargıçların rolü düşünüldüğünde, 
kuşkuyla karşılanabilecek bu sistem, Avrupa modeli anayasa 
yargısı sistemlerinde kabul görmemiştir. Ulaş’a göre bu sistem, 

 119 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.259; TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi,   
s.58-59
120 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.321.
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“…mahkeme üyelerini atamak suretiyle belirleyen iktidarın, 
ülke içindeki tek bir siyasi düşünce temsilcilerinin eline geçer-
ek, anayasal güç dengelerinin sarsılması ve demokratik düzenin 
yozlaşması tehlikelerini beraberinde getirir.” 121

     Atama sistemine örnek olan ülkeler, İsveç, İzlanda, Finlandiya 
Yüksek Mahkemeleri ile Fransız Anayasa Konseyidir. 122

     Gözler Fransız Anayasa Konseyini şöyle ifade etmekte-
dir: “Fransız Anayasa Konseyi dokuz üyeden oluşur. Eski 
Cumhurbaşkanları da dilerlerse Mahkemenin doğal üyesidirler. 
Üyeler dokuz yıl görevde kalır. Bir defa seçilen üye tekrar seçile-
mez. Üyelerin üçte biri her üç yılda bir yenilenir. Fransız Anaya-
sa Konseyine üye atanabilmenin eğitim, meslek vb. koşulları 
yoktur. Üyelerin üçü Cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi ve üçü 
de Senato Başkanı tarafından atanır (1958 Anayasası, m.56). 
Fransa’da gerek Cumhurbaşkanı, gerek Millet Meclisi Başkanı, 
Gerekse Senato Başkanı, kendisine yakın kişileri Anayasa Kon-
seyine üye olarak atamaktadırlar. Atanan kişilerin çoğunluğu 
eski politikacılar veya yüksek bürokratlardır. Atanan kişilerin yaş 
ortalaması da hayli yüksektir (1980’lerde yaş ortalaması 74 idi). 
O nedenle Anayasa Konseyi bir “emekliler hükümeti” olarak ni-
telendirilmektedir” 123

     22 Üyeli İsveç Yüksek Mahkemesinde yargıçlar Mahkeme ve 
Adalet Bakanının birlikte çalışması sonucu hükümet tarafından 
atanmaktadır. Finlandiya ve İzlanda Yüksek Mahkemeleri 
yargıçları ise bu ülkelerin Cumhurbaşkanlarınca atanmaktadır-
lar. 124 

     Seçme usulüne göre ise, Anayasa Mahkemesi yargıçları par-
lamento tarafından seçilmektedir. Ne var ki, yargıçların yargı 

121 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.321.
122 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.322.
123 GÖZLER Kemal, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmeleri: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi”, www.anayasa.gen.tr/aym-uye secimi.htm.
124 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.322.
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organı içindeki diğer yüksek mahkeme üyeleri tarafından veya 
bizzat anayasa mahkemeleri yargıçları tarafından seçilmeleri de 
seçim sistemi içinde değerlendirilmelidir. 125

     Aslında yargıçların, halkın temsilcileri olan salt parla-
mento tarafından seçilmeleri anayasa yargısının demokra-
tik meşruiyetinin sağlanmasında en üstün olan yöntemdir. Bu 
yöntemde özellikle, seçimde aranan nitelikli karar nisabı,  siyasal 
uzlaşmaya yol açtığı gibi, anayasa mahkemelerinim aynı düşünce 
grubunun tekeli altına girmelerine de engel olur. 126

   
     Avrupa modeli Anayasa Mahkemelerinin olduğu Almanya, 
Portekiz, Macaristan ve Polonya’da Anayasa Mahkemeleri 
yargıçlarının, bu ülkelerin parlamentolarınca seçildiğini görmek-
teyiz. 127

     Gerçekten de Alman Federal Anayasa Mahkemesi 16 hâkimden 
oluşur ve hâkimlerin yarısı Bundestag (birinci meclis ya da mil-
let meclisi), diğer yarısı da Bundestrat (ikinci meclis ya da sen-
ato) tarafından seçilir (AY, m.94/1). Mahkeme Başkanı ve Başkan 
Vekili dönüşümlü olarak Bundestag ve Bundesrat tarafından 
seçilir. 128

     1978 Portekiz Anayasası’nın 222’nci maddesine göre, Portekiz 
Anayasa Mahkemesi 13 üyeden oluşur. 10 üye Meclis tarafından, 
üç üye ise Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri tarafından seçi-
lir. 129

     Polonya’da Anayasa Mahkemesinin 12 üyesi Millet Meclisi 
Diet tarafından salt çoğunluk oyuyla seçilir. 130 Macaristan’da ise 

125 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.322.
126 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.29.
127 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.28-29.
128 GÖZLER Kemal, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmeleri: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi”, www.anayasa.gen.tr/aym-uye secimi.htm.
129 GÖZLER Kemal, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmeleri: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi”, www.anayasa.gen.tr/aym-uye secimi.htm.
130 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.323.
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15 yargıç, Ulusal Meclis tarafından 2/3 çoğunluk oyuyla seçi-   
lir. 131

     Buna karşılık Avusturya, İtalya, Romanya Anayasa Mahkemeler-
inde yargıçların belirlenmesinde karma sistem uygulanmaktadır. 
Bu sisteme göre, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının bir kısmı 
yasama organınca seçilirken, bir kısmı yargı organlarınca, bir 
kısmı da Cumhurbaşkanınca veya hükümet tarafından belirlen-
mektedir. 132

     Avrupa modelinde genellikle ve çoğunlukla benimsenen kar-
ma sistemdir. Bu sistem atama ve seçim sitemlerinin bir arada 
kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır ve her ülkenin demokratik 
gelenekleri, anayasal güç dengeleri ve yapısına göre farklılıklar 
göstermektedir. 133

     Örneğin İtalya’da, 1947 İtalyan Anayasası’nın 135’inci mad-
desine göre İtalyan Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Üyel-
erden üçte biri Cumhurbaşkanı, üçte biri Parlamento ve üçte 
biri de adlî ve idarî yargı yüksek mahkemeleri tarafından seçilir 
(m.135). 134

     1978 İspanyol Anayasası’nın 160’ıncı maddesine göre, Anaya-
sa Mahkemesi, 12 üyeden oluşur. Dört üye Kongre (Millet Mecli-
si) tarafından üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla, dört üye Senato 
tarafından aynı çoğunlukla, iki üye Hükümet tarafından, iki üyede 
“Yargı Genel Kurulu tarafından seçilir. 135

     Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 üyeden oluşur. Tüm üyeleri 
Cumhurbaşkanı atar ama adayları Cumhurbaşkanı kendisi belir-

131 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.28.
132 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.30; ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi 
Üyeliği, s.323-324.
133 ULAŞ Bülent, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.323-324.
134 GÖZLER Kemal, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmeleri: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi”, www.anayasa.gen.tr/aym-uye secimi.htm. 
135 GÖZLER Kemal, “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmeleri: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi”, www.anayasa.gen.tr/aym-uye secimi.htm. 
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leyemez, teklifle bağlıdır. Başkan, yardımcısı ve diğer altı üye 
ile üç yedek üyeyi, federal hükümetin teklifi üzerine atar. Kalan 
altı asıl ve üç yedek üyeyi, her bir üyelik için gösterilen üç aday 
arasından seçer, ancak kural olarak ilk sırada bulunan adayı atar. 
Burada, üç asıl ve iki yedek üye için Ulusal Meclis, üç asıl ve bir 
yedek üye için de Federal Meclis aday gösterir.(madde 147/2) 136

      B. 1961 Anayasası Deneyimine Genel Bir Bakış

     1982 Anayasası’nın kabul ettiği Anayasa yargıçlarının be-
lirlenmesi mekanizmasını anlayabilmek için 1961 Anayasası 
deneyiminin de önemli olduğu inancındayız. Bu bağlamda, 
1982 Anayasası’nın benimsediği tercihe geçmeden önce 1961 
Anayasası’nın bizce farklı olan yargıç belirleme sistemini kısaca 
da olsa irdelemeyi düşünüyoruz.
     
     1961 Anayasası’nın “Üyelerin Seçimi” başlıklı 145.maddesine 
göre, “Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden ku-
ruludur. 137 Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel 
136 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.51.
137 Avusturya örneği dışında, Avrupa Anayasa Mahkemelerinin hiçbirinde bulunmayan bu 
yapı Türkiye’de de yararlı olmamıştır. Gerçekten de, Anayasa’ya ve 2949 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’a göre asıl ve yedek üyeler 
aynı nitelikli kişilerden ve aynı kaynaktan seçilmelerine karşın, yedek üyeler asıl üyelerin sahip 
oldukları hak ve yetkilere sahip değildirler. Örneğin, Başkan ve Başkanvekili olamadıkları gibi, 
Başkan ve Başkanvekilinin seçimine de katılamazlar. Asıl üye olamazlar. Asıl üye her zaman 
için toplantılara katılmada kıdemine bakılmaksızın yedek üyeye göre önceliklidir. Atar’a göre, 
“Anayasa Mahkemesinin oluşumundaki yedek üyelik sistemi, yararlı sonuç vermediği için 
kaldırılmalıdır. Ancak yedek üyelik sisteminin kaldırılması durumunda, üyeliklerde boşalma 
olması, hastalık ya da izin hallerinde Anayasa Mahkemesinin yetersayı sorunuyla karşılaşmadan 
çalışabilmesi açısından, bazı ülkelerde görülen “rotasyon sistemi”nin (üyelerin dönüşümlü 
olarak çalışması sistemi) kabul edilmesi yerinde olur. Aliefendioğluna göre, “ Yedek-asıl üye 
ayrımıyla güdülen amaç ya da böyle bir ayrımın beklenen yararı, kararların sık sık değişmemesi, 
başka bir deyişle kararlarda istikrar sağlanmasıdır. Ancak yedek üyelerin  yerlerini Anayasa 
Mahkemesinde hiç çalışmamış olmalarına rağmen sırf asıl olarak seçilmeleri nedeniyle 
kurula öncelikle katılan üyelerin alması, kararlarda beklenen istikrarı gerçekleştirmemiştir.” 
Kaboğluna göre de,  “Anayasa Mahkemesinde 40 yıla yaklaşan uygulamada, asıl-yedek üye 
ayrımının yararlı sonuç vermediği, tam tersine çeşitli sakıncalar doğurduğu, yedek üyelerin 
asıl üye olamamaları nedeniyle, bu ayrımın yol açtığı sakıncaların süreklileştiği gerekçeleriyle, 
asıl üye-yedek üye ayrımının kaldırılması gereği Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından da 
savunulmaktadır.” Gerçekten de doktrin de, yedek üyelik kurumunun kaldırılması yönünde ittifak 
bulunmaktadır; ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com, ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa 
Yargısı,  s. 217-218;  KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.34-35; ALİEFENDİOĞLU 
Yılmaz, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:18, S.3, s.33,34-42; ÖZDEN 
Güngör Yekta, Üye, s.377.
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kurullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Başkanun sözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi 
Başkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet Meclisi 
üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki 
üye seçilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askeri Yargıtay 
Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli 
oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Yasama Meclisleri 
bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. Yasama 
Meclislerinde yapılacak seçimlerde, adaylığa başvurma ve seçim 
esas ve usulleri kanunla düzenlenir.”

     “Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, gizli oyla 
ve salt çoğunlukla,  dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili 
seçer; yeniden seçilmek caizdir.  
     
     Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama 
Meclislerinin her biri birer yedek  üye  seçerler. Yedek üyelerin 
seçiminde de, asılların seçimindeki usul uygulanır.”

     1961 Anayasası’nı hazırlayan kurucu meclisin sivil kanadını 
oluşturan Temsilciler Meclisinde yapılan görüşmelerde, Anayasa 
Komisyonu sözcüsü, Aksoy şu görüşleri dile getiriyordu: “Mevcut 
modern anayasaların hiçbirisinde yargı organları tarafından 
seçilen üyelere, huzurunuza getirilmiş olan tasarıdaki kadar 
geniş yer verilmemiştir. Niçin bunu yaptık? Memleketin özelliğini 
düşündükte onun için…….Modern anayasalardan İtalyan 
Anayasası’nda, büyük bir adım olarak, üyelerin üçte birinin ha-
kimler tarafından seçilmesi esası kabul edilmiştir. Biz bununla da 
yetinmedik; çoğunluğun hâkimler tarafından seçilmesi gibi daha 
ileri, daha cesur bir adım attık. Ama bunu da kâfi görmeyerek, büt-
ün üyeleri hâkimlere seçtirmek ve genel olarak milli iradeyi temsil 
eden yasama organına veya tarafsız Cumhurbaşkanına, azınlığı 
teşkil edecek miktarda üye seçme yetkisini dahi tanımamak, ikinci 
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bir ekstreme gitmek, ifrattan terfide düşmek demektir.” 138 

     “Pek tabiidir ki, bütün azaların da hâkimlerden seçilmesi ve 
bir hâkimler hâkimiyetinin kurulması caiz değildir. Hukuk dev-
leti başkadır, hâkimler devleti başkadır….Dünyanın hiçbir ye-
rinde kabul edilmemiş bu kadar aşırı bir hal suretini, Anayasa 
Mahkemesi’ni ilk defa tedvin edecek bir memlekette kabul etmek, 
çok tehlikeli gelişmelere yol açabilir.” 139 

     Memleketin özelliği ve Anayasa Mahkemesi’ne ilk kez yer 
veren bir ülke olma özelliğine ve de ulusal iradeye karşı beslenen 
güvensizliğe rağmen 1961 Anayasası, yasama organını Anayasa 
Mahkemesine yargıç seçme konusunda tamamen dışlamamış-   
tır. 140

     Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 15 asıl 5 kişi yedek ol-
mak üzere 20 kişidir. Bu yargıçların hepsi “Asıl ve Yedek Üyeler 
Kurulunu” oluşturmaktadır. Bu kurulun toplanma yeter sayısı 
15’dir.  Karar yeter sayısı ise, kurulun tam sayısı dikkate alınarak 
hesaplanır. 141

     Bu sistem dikkatlice incelendiğinde, Anayasa Mahkemesi 
yargıçlarının karma bir sistemle seçildiği görülecektir. 142 Gerçekte 
de, Anayasa Mahkemesi yargıçları özel bir usulle seçilmişlerdir. 
1961 Anayasası döneminde yargıçları seçmeye yetkili makam, 
kurum ve meclisler şunlardır: Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Yasama Meclisleri(Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena-
tosu) 143

138 Aktaran ÖZTÜRK  Kazım, İzahlı, Gerekçeli, Anabelgeli Ve Maddelere Göre Tasnifli Bütün 
Tutanakları İle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cilt III, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 
1996, s.3717-3718.
139 Aktaran ÖZTÜRK  Kazım, İzahlı, Gerekçeli, s.3718
140 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.261.
141 TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.105.
142 ALDIKAÇTI Orhan, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi Ve 1961 Anayasası, s.358.
143 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un Mil-
let Meclisindeki görüşmelerinde komisyon sözcüsünün, “Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeleri, 
Anayasa m.98/1 gereğince Başbakanla ilgili Bakanların imzalaması gerektiğini” beyan etmesi 
sonrasında bu hüküm oylanmış ve kabul edilmiştir. Ne var ki, “Anayasa Mahkemesi Üyeliklerine 
Seçilenler Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkerisinde” bu usüle riayet edilmediği 
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15 Asıl üyeden 8 yargıç doğrudan yüksek yargı organlarınca, 5 yargıç 
ise yasama organınca seçilirken, 2 yargıç ise Cumhurbaşkanınca 
seçilmekteydi. Aslında Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyel-
erden birisi, Askeri Yargıtayın salt çoğunlukla seçeceği üç aday 
arasından olmak şartıyla Cumhurbaşkanı tarafından seçilmek-
teydi.

     1961 Anayasası’nın bu tercihi karşısında, yargıçların belirlen-
mesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin hepsinin katılımı ile 
yapılmaktaydı. Seçilenlerin, sayı olarak atananlara açık farkla 
üstün olduğu bu karma sistemde, kuvvetler dengesi bakımından 
ağırlık yargı fonksiyonunda idi. 144

      C. 1982 Anayasası Deneyiminde Cumhurbaşkanının Tek 
Seçici Olması

     1982 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanı tek seçicidir. 1982 
Anayasası’nın 146. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi onbir 
asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki 
yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay,    birer 
asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 145 ve 
Sayıştay genel  kurullarınca, kendi Başkan ve üyeleri arasından 
üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için göstere-
cekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Ku-
rulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim 
üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek 
üyeyi ise üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.

anlaşılmaktadır. Yasama meclisleri kontenjanından açılacak üyeliklere müracaat edenler ile 
TBMM üyeleri tarafından aday gösterilenler arasından iki dereceli seçim yapılırdı. Seçim 
esnasında TBMM üyesi olanların adaylığı geçerli değildi. 1697 sayılı, “Anayasa Mahkemesine 
Yasama Meclislerinden Seçilecek Asil Ve Yedek Üyelikler İçin Adaylığa Başvurma, Seçim Esas 
Ve Usulü Hakkında Kanun, yasama meclislerinde iki dereceli seçim yapılmasını öngörmektedir. 
Buna göre, önce üyeyi seçecek Mecliste kurulacak Karma Komisyonunda her boş yerin üç katı 
aday saptanır. Sonra ilgili Meclisin Genel Kurulu seçimi yapar. TİKVEŞ Özkan, Mukayeseli 
Hukukta Ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı, s.106-107-108. 
144 ULAŞ Bülent, Anayasa Mahkemesi Üyeliği, s.326.
145Gözler’e göre, “Yargıtay iki üye gönderirken, Yargıtaydan defalarca küçük olan ve yargı 
sistemimizde Yargıtaya oranla defalarca önemsiz bir yer işgal eden Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine bir üye göndermesi, bir nevi ‘artık temsil’ yaratmaktır.” 
GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, s.867.
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 Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir 
Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 146

 1961 Anayasası’nın 145.maddesine göre, Millet Meclisi üç 
asıl ve bir yedek üye, Cumhuriyet senatosu iki asıl ve bir yedek 
üye seçme hakkına sahipken, 1982 Anayasası 1961 Anayasası’nın 
aksine, yasama organı olan TBMM’ye Anayasa Mahkemesi 
yargıçlarının seçimi konusunda herhangi bir yetki tanımamıştır.

     1982 Anayasası, TBMM’nin Anayasa Mahkemesine yargıç 
seçmesini kaldırdığı gibi, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının hep-
sinin gösterilen adaylar arasından ya da doğrudan Cumhurbaşkanı 
tarafından atanması usulünü kabul etmiştir.

     Özbudun’a göre, “Böyle bir tercihin nedeni, 1982 Anayasası’nın, 
güçlendirilmiş bir Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kuruluyla, 
askerin siyasi sistemin nihai koruyucusu ve hakemi olmasını de-
vam ettirmek amacıyla tasarlanmış olmasıdır. Buna bağlı olarak 
askerlerin siyasal partilerin nüfuz ettiği ve radikal siyasal fikirl-
ere açık olarak gördükleri sivil bürokratlara artık güvenmemeleri 
yüzünden Cumhurbaşkanına askerlerin özellikle hassas oldukları 
iki alandan biri olan yüksek mahkeme yargıçlarının atanmasında 
gerçek yetkiler verilmiştir.” 147

146 “Anayasa Mahkemesi yargıçlarının hukuki statüsü ile özlük haklarına ilişkin güvenceler 
Anayasa’da, 2949 sayılı Kanun’da ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde düzenlenmiştir. 
1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi yargıçları, asli görevleri dışında resmi ve özel 
hiçbir görev alamazlar.(md.146/son) Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için bir görev süresi 
öngörülmemiştir; ne var ki, Anayasanın 147.maddesine göre, “Anayasa Mahkemesi yargıçları 
altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar”. Bu kural karşısında, Anayasa Mahkemesi 
yargıçları, altmış beş yaşına kadar görevde kalabilirler. Yine Anayasa’mıza göre, Anayasa 
Mahkemesi yargıçları, emeklilik dışında, “ Bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerek-
tiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine 
getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesinin üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.”(md.147/2) Anayasa Mahkemesi yargıçlarının özlük 
haklarına ilişkin güvenceler ise, 2949 sayılı Kanun’un 14-15.maddeleri ile Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü’nün 18-22.maddelerinde düzenlenmiştir. Keza, aylık ve ödenekleri ile öteki mali ve 
sosyal hakları da 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda belirlenmiştir.”TANÖR Bülent-
YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 457-
147ÖZBUDUN Ergun, Çağdaş Türk Politikası, (Çev. A.R. Usul), Doğan Kitapçılık, İstanbul 
2003, s.148, dipnot 23’den aktaran KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.62 dipnot 
30.
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 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunda, TBMM’ye de 
sayısı az da olsa yargıç seçebilme yetkisinin verilmesini savu-
nan Gölcüklü’ye göre: “….malumunuz demokrasilerde bütün ik-
tidar halktan neşet eder. İktidarın temsilcisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir ve bilhassa Anayasa Mahkemesi Yasama Meclisinin 
tasarruflarını denetlemektedir. Bu sebeple 1 veyahut 2 kişinin 
Meclisçe seçilmesinde yarar görürüz.” 148

 Anayasa Komisyonu Üyesi İhsan Göksel de parlamentonun 
üye seçiminde etkin olması yönündeki fikirlerini şöyle açıklamıştır: 
“Üyelerin seçilmesine gelince; ben Cumhurbaşkanına neden 
üçte bir kontenjan tanınmış olduğunu hayretle karşıladım. Eğer 
Cumhurbaşkanı tarafından bazı üyelerin seçilmesinde bir fayda 
mülahaza ediliyorsa ve bunun bir maksadı varsa en azından 
%50’sinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi, hatta hepsinin 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi uygun olur kanısındayım. 
Fakat buna daha demokratik bir veche verelim deniyorsa bu 
takdirde Cumhurbaşkanı, yargı organları ve yasama organı bir-
birine nispeten eşit sayıda üye seçmek suretiyle Anayasa Mah-
kemesini teşkil etmelidir.” 149

 Anayasa Komisyonu Üyesi Prof.Dr. Turgut Tan da yasa-
ma organının üye seçmesine sıcak bakmaktadır. Tan bu yönde-
ki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Hemen şunu belirteyim, alt 
komisyondaki görüşmelerimiz sırasında ben yasama organının 
da az da olsa 1-2 üye seçmesinin uygun olacağı görüşünü savun-
dum. Fakat Sayın Yazar böyle bir seçim usulünün sakıncalarını 
uzun uzun açıkladılar ve o görüş benimsendi. Bu şekilde yasama 
organının üye seçmesi görüşü pek  benimsenmediği için huzurunu-
za getirilen teklifte üye seçilecek kurumlar arasında yasama organı 
bulunmamaktadır. Ama ben 1–2 üye de olsa seçmesinin mümkün 
olabileceği görüşündeyim. Mesele budur. Gelecek organları, üye 

149 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanağı, Cilt 15, 15.07.1982, s.376’den 
aktaran, ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.262.
149 Aktaran İYİMAYA Ahmet, “Anayasa Mahkemesinin Üyelik Yapısında Yasama Organının 
Rolü(Türk Modeline Eleştirel Bir Yaklaşım), Türk Hukuk Kurumu, Yetmişbirinci Kuruluş Yılı 
Armağanı, Ankara 2005, s.89.
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seçecek organları ve seçecekleri üye sayısını belirlemek meselesi. 
Bunu belirlerken de bir oran gözetmekte de yarar var sanıyorum” 
150

     
 Kavalılı’ya göre ise, “Seçimlerden önce Yüksek Mahkeme 
üyelerinin Yasama Meclisine yönelmeleri, politik girişimlere te-
vessül etmeleri gibi durumlara şahit olunmaktadır.” 151 Aldıkaçtı 
da TBMM’nin yargıç seçebilme yetkisine karşı çıkarken şu 
görüşleri dile getirmiştir: “1-2 Üyenin dahi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından seçilmesinin Türkiye’yi nerelere 
getirebileceğini gördünüz….şimdi bizde bu müessese alınırken o 
1961 yılının gragerizmi içinde, yani anarşisi içerisinde halkı her 
şeyin üzerinde tutacağız, demokrasiyi kuracağız havası içeris-
inde bu karma sistem meydana getirilmiştir….burada Senatodan 
2 kişi, yok Cumhuriyet Senatosundan 3 kişi….mesele arkadaşlar, 
yani Yargıtaydan üye seçilmesi, Meclisten üye seçilmesi değildir. 
Mesele memleketin en iyi hukukçularından 9’unu, 10’unu, 11’ini 
Anayasa Mahkemesine seçmektir. Sorun budur. Çözüm yolu bu-
dur, hedefi bu olmalıdır. Yoksa biz bir denge sağlıyoruz, bir poli-
tika yapıyoruz değildir. 1961 Anayasasının getirdiği sistemin te-
melindeki bozukluk, sakatlık ve mantıksızlık budur.” 152

     Anayasa Komisyonu üyesi Muammer Yazar da üyelerin par-
lamento tarafından seçilmesine karşı çıkarken şu görüşleri if-
ade etmiştir: “..Bir kaza organına, bu fikrimdir, siyasetin bütün 
koyuluğuyla hüküm sürdüğü yasama organına üye seçtirmek 
tarafsız ve adaletli olmakla oynamak gibi bir şeydir……Yasama 
meclislerinden gelen üyeler kendilerinin bir zaafı değil, fakat 
kendilerini oraya getiren mercilerin getirme sebepleri onları 
mutlaka seçen partinin lehinde hareket etmek zorunluluğunda 
bırakıyordu.” 153

    
 Anayasa Komisyonu üyesi Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu da 
150 Aktaran İYİMAYA Ahmet, Anayasa Mahkemesinin, s.88.
151 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanağı, Cilt 15, 15.07.1982, s.380’den 
aktaran ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.262.
152 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanağı, Cilt 15, 15.07.1982, s.396-397-
’den aktaran ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.262.
153 Aktaran İYİMAYA Ahmet, Anayasa Mahkemesinin, s.86-87.
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Yazar’ı destekler şekilde şu görüşleri ifade etmiştir: “Üyeler 
arasından milli iradeyi temsil etme açısından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de 2 ya da 3 üyenin seçilmesi görüşünün de 
karşısındayım. Yüzde yüz bu kişiler politize olmuş kişiler oluyor. 
Partiler bir yarış içine giriyorlar ve Anayasa Mahkemesi gereksiz 
yaralar alıyor. Buna hiç mahal yok. 15 kişinin ya da 11 kişinin için-
den 2 tanesinin Millet Meclisinden seçilmiş olması da………….
milli iradenin böylece temsil edildiği anlamına gelmez.” 154

     1961 Anayasası’ndaki düzenleme, Avrupa modeli karma 
sisteme uygun iken, 1982 Anayasası’ndaki yargıçların belirlen-
mesine ilişkin düzenleme bu modellerden hiçbirine uymayarak, 
kendine özgü bir nitelik taşır. Anayasa Mahkemesi yargıçlarının 
tamamının ya da bir kısmının yasama organı tarafından seçilmesi-
nin istenmesinin temelinde, Mahkemenin demokratik meşruiyetini 
arttırmanın yattığı bir gerçektir. Ne var ki, Türkiye’de 1961 
Anayasası deneyiminde, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato-
suna verilen yargıç seçme yetkisinin kullanılması aşamasında, 
uzlaşma sağlanamaması ya da geç sağlanması yüzünden, Mah-
kemenin oluşumunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, tepki olarak, 
1982 Anayasası’nda, yasama organı olan TBMM’ye, yargıç 
seçme yetkisi tanınmamıştır. 155 

      Anayasa Mahkemesine Yüksek Mahkemelerin de doğrudan 
üye seçmeleri usulü terk edilerek, bu Mahkemeler tarafından 
gösterilecek adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca seçim usulü 
benimsenmiş ve böylece, kast sisteminin kırılmasının amaç 
edindiği dile getirilmiştir. Aslında burada, 1982 Anayasası’nın 
güçlü Cumhurbaşkanı tercihinin önemli bir etken olduğunu söyle-
mek daha doğru bir tespit olacaktır. 156

 TBMM’yi Anayasa Mahkemesi yargıçlarının belirlenme-

154 Aktaran İYİMAYA Ahmet, Anayasa Mahkemesinin, s.88.
155 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 
457.
156 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 
457.
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sinde yetkilendirmeyen 1982 Anayasası, aslında ABD ve Avru-
pa modellerinin dışında, üçüncü bir modeli, “Türk tipi anayasa 
yargısı” modelini oluşturmaktadır. 157

     Aslında, halkın temsilcilerinden oluşan parlamentonun 
tasarruflarına karşı, atama yolu ile belli sayıda yargıçtan oluşan 
bir mahkemenin yaptığı anayasallık denetiminin, demokratik 
ilkelerle nasıl bağdaştığı, temel sorun olarak anayasa yargısının 
kabul edildiği bütün ülkelerde uzun zamandır tartışma konusu 
olarak gündeme getirilmektedir. 158

      Bu tartışmaya cevap arayan Aksoy’a göre, “Anayasa Mah-
kemesi müessesesi, daha ileri, daha gelişmiş bir milli irade 
anlayışına, yani milli iradenin hukuka uygun olacağı esasına 
dayanmaktadır. Böyle olduğu içindir ki………objektif esaslara 
göre milli iradeyi temsil kudretine sahip bazı şahsiyetlerin, mil-
let adına, hukuk adına, anayasanın bekçiliğini yapması…….
Anayasa Mahkemesi mefhumunun tabii bir sonucudur…….hukuk 
devleti anlayışı ve bunun gerçek bir ihtiyaca dayanmakta olması, 
demokrasileri bu istikâmete sevk edecektir.” 159

     Tunç’a göre, “Anayasa Mahkemesi’nce yapılan denetim yer-
indelik denetimi değil, hukuka uygunluk denetimidir. Bu yönüyle 
düşünüldüğünde, ilk bakışta 1982 Anayasası’ndaki düzenle-
menin diğerlerine oranla daha tercihe şayan olduğu sonucuna 
varılabilir. Fakat unutulmamalıdır ki, Anayasa Mahkemelerince 
verilen kararlar sonuç itibariyle politik tercihleri yakından etkile-
mekte ve yasama organının siyasi faaliyetlerine belirli ölçülerde 
yön vermektedir. Yasama organının, Mahkemenin tüm üyeleri ol-
masa da, belirli sayıda üyeyi seçebilme hak ve yetkisine sahip 
olması anayasa yargısının konumuna daha uygun düşecektir. 
Özellikle, Mahkeme üyelerinin belirli sürelerle seçilmediği ve 
normal şartlarda yaş haddine kadar görev yapabildiği ülkemizde, 

157 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.259.
158 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 
450.
159 AKSOY Muammer, Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi Konusundaki Tartışma Ve 
Bunun Ortaya Çıkardığı Kamu Hukuku Meseleleri, s.104-105.
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üyelerin kendilerini seçmiş olan organlarla organik ve fiili bağları 
kalmayacaktır. Bu sebeple bir adım daha ileri giderek, Anayasa 
Mahkemesi üyelerini seçme yetkisinin devletin üç organı (yasa-
ma, yürütme, yargı) arasında eşit biçimde paylaştırılmalıdır.”160 

 Erdoğan Türk Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi ko-
nusundaki düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: “Bence Türkiye’de 
Anayasa Mahkemesinin üyelerinin büyük bölümünü yasama 
organının seçmesi gerekmektedir. Böyle düşünmemin başlıca üç 
nedeni var. İlk olarak, anayasa yargısının zaten kendisi demokrasi 
teorisi açısından tartışmalı bir kurumdur. Birçok yazar, anayasa 
yargıçlarının kanunları iptal eden kararlarının çok kere demokra-
tik çoğunluğun siyasi tercihlerini geçersiz kılmak sonucunu 
doğurduğu için, anayasaya uygunluk denetiminin mahkeme 
statüsündeki organlar eliyle gerçekleştirilse bile, politik bir yanı 
bulunduğuna dikkat çekerek, seçilmemiş bürokratların bu şekilde 
siyasette nihai söz sahibi olmasının demokrasiyle bağdaşmadığını 
ileri sürmüştür. 161 
     İkinci neden ampirik bir gözleme dayanmaktadır. O da 
şudur: Anayasa yargısına yer veren Batı demokrasilerinin 
çoğunda parlamentolar bu işlevi yürüten kurumların üyeleri-
nin seçimine ya hâkimdirler ya da şu veya bu şekilde bu sürece 
müdahil durumundadırlar. Nitekim Almanya, Macaristan ve 
Polonya’da Anayasa Mahkemesinin bütün üyelerini, Portekiz’de 
13 üyenin 10’unu, Fransa’da Anayasa Konseyinin üçte ikisini(6 
üye), İtalya’da üçte birini (5 üye) parlamento seçmektedir. 
Belçika ve İspanya’da Anayasa Mahkemesi üyelerini kral atar, 
ancak ilkinde bunu Senatonun gösterdiği adaylar arasından, ik-
incisinde ise parlamentonun dahil olduğu bir Kurulun önerisi 
üzerine yapar. ABD’ye gelince, aslında bir tür federal Yargıtay 
konumunda olmakla beraber anayasaya uygunluk denetimini de 
nihai merci olarak yapan Federal Yüksek Mahkemenin üyeleri 
Cumhurbaşkanı tarafından Senatonun onayıyla atanır. Yüksek 

160 TUNÇ Hasan, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, s.162-163.
161 ERDOĞAN Mustafa, “Anayasa Yargısında Reform İhtiyacı”, Tercüman, 27.01.2004’den 
aktaran, TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi, s.58.
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Mahkemenin tarihinde Senatonun atanmasını reddettiği veya 
Senato uygun bulmadığı için kendiliğinden üye adaylığından 
çekilenler vardır. 162

     
 Bunlara, Türkiye’ye özgü üçüncü bir nedeni daha katmalıyız. 
Türkiye’deki siyasi rejimin demokratik ayağı zaten bir hay-
li budanmıştır. Çok güçlü bir bürokratik geleneğe sahip olan 
Türkiye’de sivil ve asker memurların iradesi demokratik iradeyi 
frenleyen güçlü bir etkendir. Demokratik çoğunlukların halk adına 
karar alma yetkisi bürokratik iktidar adacıklarıyla daraltılmış ve 
kuşatılmıştır. Türkiye’de meşruluğun kaynağı olmak bakımından 
halkın ve hukukun başka demokratik ülkelerde aşina olunmayan 
bir rakibi vardır: Resmi ideoloji başka türlü meşrulaştırılması 
mümkün olmayan kuşatıcı ve frenleyici bürokratik inisiyati-
fleri meşrulaştıran ilave bir kaynak durumundadır. Onun için, 
Türkiye’nin siyasi sisteminde yapılabilecek her türlü reform 
bürokratik irade karşısında demokratik iradeye alan açmayı ve 
onu güçlendirmeyi hedeflemelidir.” 163

     Özden ve Aliefendioğlu da, bir kısım üyelerin parlamen-
to tarafından seçilmelerine sıcak bakmaktadırlar. Gerçek-
ten de, Özden’e göre, “ Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üstünde 
olmadığı gibi, göreviyle ilgili suç işlerse kendisini yargılayacak 
yargıçların hepsini seçmiş olması, olumlu ya da olumsuz 
kararın inandırıcılığını zayıflatır. Cumhurbaşkanı, çoğunluğu 
oluşturmayacak sayıda üyeleri seçmeli, TBMM’ne de bu oranda 
üye seçmek hakkı tanınmalıdır.” 164 Aliefendioğluna göre de en az 
“iki üye TBMM tarafından” seçilmelidir.” 165

162 ERDOĞAN Mustafa, “Anayasa Yargısında Reform İhtiyacı”, Tercüman, 27.01.2004’den 
aktaran, TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi, s.58.
163  ERDOĞAN Mustafa, “Anayasa Yargısında Reform İhtiyacı”, Tercüman, 27.01.2004’den 
aktaran, TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi, s.58; Hazama, Türk Anayasa Mahkem-
esi ile Avrupa’daki Anayasa Mahkemelerini mukayeseli olarak incelediği makalesinde, Türk 
Anayasa Mahkemesinin Avrupa’daki benzerlerinden daha fazla bir şekilde parlamentodaki mu-
halefete daha açık ve yürütme organından ise tamamen bağımsız olduğunu ve muhalefetin iptal 
davası yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesinde iktidarı mağlup edebilmek için ikinci bir şans 
elde ettiğini vurgulamaktadır; HAZAMA Yasushi, “Constitutional Review And The Parliamen-
tary Opposition İn Turkey”, The Developing Economies, Vol XXXIV, No:3, Eylül 1996, s.337’den 
aktaran TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi, s.58.
164 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.377.
165 ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı, s.443.
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 Anayasa Mahkemesi yargıçlarının belirlenmesinde 
TBMM’nin bir siyasal iradeye sahip olmasının, bazı siyaset ve 
yargı çevrelerinin ifade ettiği gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesine 
aykırı olmadığı anayasa yargısının siyasallaşmasına da yol 
açmadığı iddia edilmektedir. Bu fikri savunanlardan Arslana’a 
göre, “…güçler ayrılığı ilkesi açısından asıl tartışmalı olan, 
yasama sürecine müdahil olan anayasa yargısının varlığıdır. 
Değilse, kendi kararlarını denetleyecek ve geçersiz kılabilecek 
bir kuruma yasama organının üye seçmesi, güçler ayrılığı ilkesi-
nin tamamlayıcı unsuru olan “kontrol ve denge” mekanizmasının 
gereğidir. Nitekim güçler ayrılığının en iyi uygulandığı ABD’de 
yukarıda belirtildiği gibi, Federal Yüksek Mahkemenin üyelerini 
yürütme ve yasama organları birlikte belirlemektedirler.” 166

     
 Arslan’a göre, “Meclisin Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçmesinin anayasa yargısını siyasalaştıracağı iddiası da totolojik-
tir. Zira anayasa yargısı doğası gereği zaten siyasaldır. Ayrıca, 
Meclis dışındaki organların seçimlerinde siyasi mülahazaların 
etkili olmadığını söylemek de pek inandırıcı değildir. ……” “…
eğer kastedilen siyasi partilerin seçim sürecinde etkili olacağı, 
bunun da tercihleri partizan kılacağı ise bu yöndeki kaygılar da 
yersizdir. Siyasi partiler, ulusal iradenin taşıyıcıları ve temsil-
cileri olarak demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdırlar. 
Bu nedenle, anayasa mahkemesi üyelerinin belli niteliklere sahip 
kişiler arasından siyasi partilerin etkili olacağı bir süreçte par-
lamento tarafından seçilmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Üstelik 
üye seçiminde özellikle nitelikli çoğunluk şartının arandığı ülkel-
erde, bu durum siyasal uzlaşma kültürünün gelişimine de katkıda 
bulunmaktadır.”167

     Ahmet Necdet Sezer’e göre, “Görevi ile ilgili suç işlediğinde 
kendisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak ya da açabileceği 
bir iptal davasına bakacak olan Anayasa Mahkemesinin üyeleri-
ni devletin ve bu bağlamda yürütme organının da başı olan, 
Cumhurbaşkanının seçmesi yargı bağımsızlığı ve hukukun 
167 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.259; TURHAN Mehmet, Anayasa Yargısının İşlevi, 
s.58-59.
167 ARSLAN Zühtü, Anayasa Teorisi, s.259-260.
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üstünlüğü ile bağdaşmamaktadır.” 168

    Gerçekten de Anayasa’nın Anayasa Mahkemesi yargıçlarını 
seçme yetkisini büyük ölçüde Cumhurbaşkanına vermesi, 
mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı bakımından oldukça 
sakıncalıdır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı Yüce 
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yargıçlarınca yargılanacak 
olması (AY.m.148/3) ve yine Cumhurbaşkanının Anayasa Mah-
kemesinde iptal davası açma yetkisine sahip olması (AY.m.150) 
Türk Anayasal sistemi bakımından söz konusu sakıncaları daha 
da artırmaktadır. 169 

     Atar’ a göre bazı ülkelerde bu sistemin sakıncaları da 
görülmüştür: “Bazı devlet başkanları yüksek mahkemelere kendi 
siyasal görüşüne yakın olan yargıçlar atamışlardır. Kuşkusuz bu 
durum, devlet başkanlarınca yapılan bütün yargıç atamalarında 
siyasal eğilimlerin dikkate alındığını göstermez. Tarafsızlık ve 
bağımsızlığın sağlanmasında yargıçların kişiliği de son derece 
önemlidir. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlen-
mesi yöntemi, Avrupa ülkelerinde yaygın olan sistemden uzak ve 
demokratik olmayan bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle, üye seçme 
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Yük-
sek Mahkemeler arasında paylaştırılması düşünülebilir.” 170

     Gerçekten de Atar’a göre: “Demokratik ülkelerde anayasa 
mahkemesi üyelerinin belirlenmesi konusunda, üyelerin par-
lamento tarafından seçilmesi ve seçme yetkisinin çeşitli organ-
lar arasında paylaştırılması (parlamento, yüksek mahkemeler, 
hükümet ve devlet başkanı arasında) yöntemleri yaygındır. Anaya-
sa mahkemesi üyelerinin yasama organı tarafından seçilmesi 
usulü, Almanya (Federal Anayasa Mahkemesi), İsviçre (Federal 
Mahkeme), Macaristan, Polonya, Portekiz, Makedonya, Litvanya 

168 SEZER Necdet Ahmet,  “Açış Konuşması, Anayasa Yargısı Dergisi, Anayasa Mahkemesi 
Yayınları, Cilt 15, Ankara 1998, s.3.
169 ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com. 
170 ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com.
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ve Hırvatistan’da uygulanmaktadır. Üyelerin yasama organınca 
seçilmesi usulü, anayasa yargısının demokratik meşruiyetine 
katkıda bulunur.” 171

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu da 
mevcut 1982 Anayasası düzeninde  Anayasa Mahkemesi üyeleri-
nin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini eleştirerek 
dünya anayasalarına bakıldığında örneğin Almanya’da 12 üy-
enin tamamını meclisin seçtiğini, İtalya ve Fransa’da üçte ikisi 
üyeyi, bizde ise 1961 Anayasası’nda 15 asıl üyenin 5’ini mecli-
sin seçtiğini vurgulayarak, sistemin değiştirilmesinin zorunlu 
olduğunu ifade etmektedir.172

     Gözler ise Anayasa Mahkemesinin üye seçimi sisteminde 
Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerde eleştirilecek bir yan 
olmadığını düşünmektedir. Ona göre “Bütün demokratik mem-
leketlerde anayasa mahkemeleri üyeleri kısmen veya tama-
men siyasal organlar tarafından seçilmektedir. Bizim bildiğimiz 
kadarıyla, hiçbir demokratik ülkede anayasa mahkemeleri 
üyeleri tamamıyla doğrudan doğruya yargı organları tarafından 
seçilmemektedir. Bize öyle geliyor ki, anayasa mahkemesi üyeleri-
nin seçiminde yargı organlarına en fazla ağırlık veren ülke zaten 
Türkiye’dir. Mukayeseli hukukun verileri göz önünde bulunduru-
lursa Anayasa Mahkemesine üye seçiminde Cumhurbaşkanına 
tanınan sınırlı yetkide yadırganacak hiçbir şey yoktur. 173

     Kaboğlu’na göre “Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin 
yapılanmasında üyelerin belirlenmesi yönünden, anti-demokra-
tik oluşum, onu Avrupa modelinde ortak olan uygulamaların 
dışına çıkarmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde Anayasa Mah-
kemesi üyelerinin belirlenmesinde Avrupa’daki genel eğilim 
doğrultusunda yeniden karma sisteme dönülmesi gerekir.” 174

171 ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com.
172 KUZU Burhan,  Yeni Şafak Gazetesi, 20.04.2004. 
173 GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, s.871
174 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.34.
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     Tanör-Yüzbaşıoğlu Anayasa Mahkemesinin hem kendisi-
nin hem de oraya seçilen üyelerin demokratik meşruiyetlerinin 
olmadığı yönünde görüşler ileri sürenlere şu cevabı vermektedir. 
“Bu düşünceler, kanun kavramına ve demokrasiye, çoğunlukçu 
demokrasi anlayışı ve demokrasinin sadece siyasi cephesinden 
bakmaktan kaynaklanmaktadır. Oysa günümüzde kanunun sade-
ce yönetici iradenin bir ürünü olmadığı, çok sayıda iradenin mü-
cadelesi ile üretilerek meşruluk kazandığı anlayışına ulaşılmıştır. 
Bu doğrultuda ileri sürülen ‘yorumun gerçekçi düşüncesine’ 
göre, genel iradenin ifadesi olan kanun, birden çok kısmi organca 
yapılır ve bu organların ifade ettiği irade genel iradeyi meydana 
getirir. Bu kısmi organlardan biri, çok kere bir siyasi blok mey-
dana getiren parlamento ve hükümet ikilisidir. Diğer kısmi organ 
ise Anayasa Mahkemesine başvurma yetkisine sahip otoriteler 
ve Anayasa Mahkemesinin meydana getirdiği bir bütündür. Ka-
nun artık yalnızca seçilenlerin iradesiyle değil, denetleyenlerin 
iradesinin de katılımı ile anayasal anlamına kavuşmaktadır.” 175

     Kanadoğlu’na göre de, “ Anayasa yargıçlarına demokratik 
bir meşruluk kazandırmanın en basit yolunun yargıçların seçilme 
süreçlerine yasama organının da dâhil edilmesi olduğunda kuşku 
yoktur. Ancak Anayasa Mahkemesi yargıçlarının tamamının seçi-
minde bu yöntemin kullanılması, seçimlerde hukuksal yeterlilik 
yerine siyasi kaygıların ön plana geçtiği eleştirilerini de bera-
berinde getirecektir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi yargıçlarına 
demokratik meşruluk sağlayan tek kaynak, parlamento tarafından 
seçilmeleri değildir. 176

     Doehring’e göre “Demokrasiye uygun tarzda oluşturulmuş 
devlet organları tarafından göreve getirilmeleri, Anayasa Mah-
kemesi üyelerini demokratik kaynakları bakımından meşru 
kılacaktır.  Nitekim Anayasa Mahkemesi yargıçlarının demokra-

175 TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hu-
kuku, s.450; Yorumun Gerçekçi Teorisi hakkında bkz. ÇAĞLAR Bakır, “Anayasa Hukuku Ve 
Anayasanın Yargıcı, Yenilenen Anayasa Kavramı Üzerine Düşünceler”, Anayasa Yargısı Dergisi, 
Anayasa Mahkemesi Yayınları, Cilt 8, Ankara 1991, s.30.
176 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.67-68.
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tik meşrulukları da esas olarak bütün devlet yetkilerinin kaynağı 
halktır dolayısıyla da anayasadır ilkesinden çıkmaktadır. Bu 
mahkemenin yargıçları siyasal nitelikli bir karar almak zorunda 
kalırlarsa o an için dar anlamıyla bir mahkeme değil,  siyasal bir 
devlet organı oluştururlar.” 177  

     Kelsen’ci yaklaşıma göre de, “…..egemenlik devletin sadece 
tek bir organına, yani parlamentoya ait değildir, egemenlik büt-
ün bir hukuk düzenine aittir.” 178 O halde, bu verilerin ışığında, 
yasamasıyla, yürütmesiyle ve de yargısıyla tüm bu organların 
demokratik meşruluklarının olduğunu söylemek doğru bir tespit 
olacaktır.
     
     Prof.Dr. Yıldızhan Yayla ise, Anayasa Mahkemesi üyeleri-
nin tamamen yüksek mahkemelerce seçilmesini önermekte-
dir. 179 Benzer şekilde, Öden ve Bumin de, Anayasa Mahkem-
esine yüksek mahkemeler kontenjanından üye olacak adayların 
Cumhurbaşkanınca değil de, 1961 Anayasası sisteminde olduğu 
gibi, doğrudan yüksek mahkemelerin kendileri tarafından 
seçilmelerini daha isabetli bulmaktadırlar. 180 

      Kanadoğlu’na göre tümden yargıçların belirlenmesinde 
yüksek mahkemelerce seçme yapılması da, “En azından yargının 
işlevleri açısından eleştiriye açıktır. Zira yargıçlara bağımsız 
olarak üçüncü kuvvet olarak yetki verilmesinin sebebi, asıl olarak 
yargılama faaliyetinde bulunmaları içindir, yoksa yargıç olarak 
kimlerin çalışacağını belirlemek için değildir. Ancak bu sapta-
ma, kooptatif unsurların dengeleyici bir çözüm olarak Anaya-
sa yargıçlarının seçimine katılmamaları gerektiği sonucunu 

177 DOEHRİNG Karl, Genel Devlet Kuramı(Genel Kamu Hukuku), Yeniden Düzenlenmiş İkinci 
Baskısından Türkçeye Çeviren Ahmet Mumcu, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2002, s.237.
178 Kelsen’den aktaran; TÜRMEN Rıza, Anayasa Mahkemesi’nin Kararı: Egemenlik Ve Hukuk 
Devleti, Milliyet Gazetesi, 27.10.2008.
179 YAYLA Yıldızhan, “İktidar Ve Yargı veya Anasyasa Yargısı Ve Hukuk Devleti”, KHB, Sayı:3, 
Mart 1990, s.2.
180 ÖDEN Merih, “Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Anayasa Yargısı”, AÜHFD, Cilt 48, S.1-4, 
Ankara 1999, s.37; BUMİN Mustafa, “Açış Konuşması”, Anayasa Yargısı Dergisi, Anayasa 
Mahkemesi Yayınları, Cilt 18, Ankara 2001, s.6-7.
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doğurmamalıdır.” 
 Başlar’ın bizim de katıldığımız görüşüne göre, “Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin seçiminde, “Barikayı hakikat müsademi 
efkârdan doğar” anlayışından hareket edilerek Anayasa Mah-
kemesi üyelerinin toplumun değişik kesimlerini ve farklı siyasal 
tercihleri temsil edecek kişilerden oluşmasına özen gösterilmesi 
gerekir.” 182     
 “Anayasa Mahkemesi için en tehlikeli olan üyeleri kimin 
seçtiği değil, Mahkeme üyelerinin Hükümet veya Parlamentonun 
tasarruflarını sürekli olarak destekleme veya ona karşı çıkma 
yaklaşımı içerisinde olmasıdır. Dünya Anayasa Mahkemelerine 
baktığımızda tamamını Meclisin veya Devlet Başkanının seçtiği 
ülkeler görülmektedir. Ancak, yapılan tercihler genellikle üy-
enin mesleki ve akademik birikimini ön plana çıkartan şekilde 
olmaktadır. Her şeyden önemlisi, üyelerin bilgi birikimin, ehli-
yetinin ve tarafsızlığının tartışılmasına imkân vermeyecek ölçüde 
nitelikli hukukçuları ve akademisyenleri Anayasa Mahkemesine 
seçmektir. 183   
     Anayasa Mahkemesinin 42.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
2004 yılında düzenlenen sempozyumda o dönemin Başkanvekili, 
şimdilerin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Anayasa 
Mahkemesinin yapısında ve üye seçiminde yapılması gereken 
değişiklikleri ve bunların gerekçelerini söyle açıklıyordu: 184

     “Anayasa’nın 146 maddesinde önemli değişiklik önerisi Anaya-
sa Mahkemesinin Genel Kurul ve iki daire biçiminde çalışmak 
üzere yapılandırılmasıdır. Dünya Anayasa mahkemeleri halen 
Türkiye’de uygulanan tek kurul olarak çalıştığı gibi Almanya, 
İspanya, Portekiz’de olduğu gibi iki daire şeklinde örgütlendikleri 
de görülmektedir. Almanya’da Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
atanması ve görevleri yönünden gerçek anlamda iki Mahkeme gibi 
işleyen iki daireye bölünmüştür. İspanya ve Portekiz’de de 6 şar 

181 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.68.
182 BAŞLAR Kemal, http://www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc.
183 BAŞLAR Kemal, http://www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc.
184 KILIÇ Haşim, “Türk Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneri, 
s.80-94.
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üyeden oluşan iki daire biçimi benimsenmiş iki dairenin, üyeler-
inden oluşan ‘Büyük Kurul’ ya da ‘Birleşik Kurul’ Anayasa’da 
belirlenen görevleri üstlenmiştir. 

     Türk Anayasa Mahkemesi için önerilen iki daireli sistemin etkin, 
çabuk ve doyurucu bir Anayasa yargısının gerçekleştirilmesi için 
uygun olduğu düşünülmektedir. Anayasa Mahkemesinde halen 
mevcut olan 11 üye sayısı 17’ye çıkarılmakta, üye sayısındaki 6 
artışın 4’ü mevcut yedek üyelerin asıl üyeliklere dönüştürülmesi 
sonucu karşılanmakta, iki üyelik ise Yargıtay ve Sayıştay 
kontenjanları birer arttırılmak suretiyle doldurulmaktadır. Bu 
dağılıma göre üyelerden beşi Yargıtay, dördü Danıştay birer 
üyede Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kendi 
Başkan ve üyeleri arasından araya başka bir organ girmeksizin 
genel kurullarınca doğrudan seçilebileceklerdir.

     Yedek üyeliğin kaldırılması ve iki üyelik kontenjanının 
arttırılması sonucu kurulacak iki daireye de olabildiğince üye 
kaynakları gözetilmek suretiyle eşit şekilde paylaşım sağlanmıştır. 
Tam mevcudun salt çoğunluğu ile seçimin yapılamaması du-
rumunda, üye tam sayısının beşte ikisinden az olmamak üzere 
6.turdan sonra en çok oy alan seçilmiş sayılarak olası çözüm-
süzlüklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 146. maddede önerilen en 
önemli ikinci değişiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisince Anaya-
sa Mahkemesine üye seçimi yapılmasına ilişkindir.

     1924 Anayasası’na göre egemenlik gücünü yalnız başına kul-
lanan Parlamento, 1961 yılından itibaren bu gücü Anayasa’da 
öngörülen esaslara göre ‘yetkili organlar eliyle’ kullanılacağının 
belirtilmesiyle söz konusu yetkili organlarda yasama organına 
ait egemenlik gücünden kullanmaya başlamışlardır. Bu yetkili 
organlardan birisi de Anayasa Mahkemesidir. Her ne kadar 
anayasa yargısı temel meşruiyetini korumuş olduğu insan hak ve 
özgürlüklerinden almış olsa da, kullandığı egemenlik gücü üz-
erindeki tartışmaların en aza indirilmesinde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine Mahkemeye üye seçme olanağı verilmesinin olumlu 
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katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

     Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçim için 4 
üyelik kontenjanı düşünülmekte, bunlardan 2’si Yüksek Öğretim 
Kurulu ve Barolar Birliğince önerilecek 3’er aday içinden seçilm-
esi, diğer 2 üyeliğin ise Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisince doğrudan yapılacak seçimlerle 
doldurulması öngörülmektedir. 

     Hemen belirtmek gerekirse; 1961 Anayasası’nın 145. mad-
desinde Anayasa Mahkemesi için öngörülen 15 asıl üyenin 5’i ve 
5 yedek üyenin ikisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunca seçilmekte idi. Başka bir anlatımla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine üyelerin üçte birini seçebilme imkânı verilmiştir. 
Yeni öneride bu sayı dörtte birin altına indirilmekte, diğer taraf-
tan da Kurumların önerileri ile sınırlandırılmış bir seçim yetkisi 
tanınmaktadır.

     1961 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosuna verilen kontenjana o dönemde 18 üye 
seçimi yapılmış, bunların tamamına yakını yargı mensupları 
arasından tercih edilmiştir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin hangi 
kaynaklardan seçildiği ile ilgili olarak karşılaştırmalı anayasa 
yargısına baktığımızda, karşımıza şu tablo çıkmaktadır.

     Birçok ülkede yasama ve yürütme organı arasında bir denge 
kurulmaya çalışılmıştır. Bazı ülkelerde yürütme kanadını sa-
dece devlet başkanı oluştururken, sayıları az da olsa, doğrudan 
hükümetin seçime katıldığı örnekler de görülmektedir. Avrupa 
Anayasa Mahkemelerinde  bakıldığında; Macaristan’da 15 yargıç 
2/3 çoğunlukla Ulusal Meclis tarafından, Almanya’da 16 yargıcın 
8’i Federal Meclis, diğer 8’i ise Eyalet Meclislerince seçilmekte, 
Portekiz’de yargıçların 10’u Cumhuriyet Meclisince, Polonya’da 
13 üye Millet Meclisinin salt çoğunluğu ile karma sistemi ka-
bul eden İtalya’da 15 üyenin 5’i Cumhurbaşkanı tarafından, 5 
üye Parlamento, kalan 5 üye de Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 
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mensupları arasında paylaştırılmış, Romanya’da 9 üyeden 3’ü 
Meclis, 3’ü Senatoca seçilmekte, 3’ü ise Cumhurbaşkanınca 
atanmaktadır. İspanya’da ise 12 üye Kral tarafından atanmakla 
birlikte yapılan bu atama biçimsel bir işlemden ibaret olup asıl 
seçim 4 Kongre, 4 Senato, 2 Hükümet ve 2’de Adliye Genel Kon-
seyince gerçekleştirilmektedir. 

     Kısaca çeşitli ülkelerden verilen örneklerde görüldüğü gibi, 
Anayasa Mahkemesine üye seçme konusunda parlamento-
lara ciddi kontenjanlar tanınmıştır. Tüm bu örneklere rağmen 
Parlamentoların Anayasa Mahkemelerine üye seçimi Mahke-
menin siyasallaştırılacağı konusundaki eleştirileri de beraber-
inde getirmiştir. Ancak, bu eleştiriler Anayasa Mahkemesine 
üye gönderen diğer kaynaklar için de geçerlidir. Seçimin olduğu 
her yerde sübjektif değerlendirmeler yapılabilecektir. Nitekim 
Cumhurbaşkanı (Ahmet Necdet Sezer) Anayasa Mahkemesine 
Avukatlar arasından yaptığı seçimde bir siyasi parti üyesini 
atamış, ancak atanan kişi parti üyesi olması nedeniyle sakıncalı 
bulduğu bu görevi kabul etmemiştir. 

     Yargıçların tarafsızlığını sağlamak üzere Anayasa ve yasal-
arla getirilen güvenceler, (Azledilememe, 65 yaşından önce 
emekliliğe sevk edilememe gibi) seçenlerle seçilenler arasında 
bağı zayıflatan, ya da ortadan kaldıran düzenlemelerdir. Bütün 
bunlara karşın sonuçta yargıcın tarafsızlığını sağlayacak olan 
yargıcın yorum ahlakıdır. Öte yandan, 1961 Anayasası’nda Tür-
kiye Büyük Millet Meclisince Anayasa Mahkemesine gönderi-
lecek üye seçimlerinde öngörülen tam mevcudun 2/3 çoğunluğu 
sağlanamadığı takdirde istenen salt çoğunluk Meclisteki siyasi 
partileri bir uzlaşma sağlamaya zorlamış olsa da beraberinde 
seçimlerin tıkanması gibi olumsuzlukların doğmasına da yol 
açmıştır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için 6. turdan sonra 
tam mevcudun 2/5’nden az olmayan bir çoğunluk öngörülerek 
dengeli ve nitelikli bir nisap içinde seçim kolaylaştırılmıştır. 

     Cumhurbaşkanının halen üç asıl, bir yedek üye seçmesine 
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ilişkin düzenleme yüksek yöneticilik yapmış olanlar arasından 
seçilmesi koşuluyla iki üyeliğe indirilmiştir. Cumhurbaşkanınca 
avukatlar arasından yapılan seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kontenjanına aktarılmıştır. Cumhurbaşkanınca seçilecek yüksek 
yöneticilerin hukuk, iktisat ve siyasal bilim dallarından mezun 
olmaları önerilerek Mahkeme yapısına uygun olmayan başka 
dallardan mezun olmuş yüksek yöneticilerin üye seçilmelerinin 
engellenmesi amaçlanmıştır.”

     Türkiye Barolar Birliğinin Kasım 2007 tarihli T.C.Anayasa 
Önerisinin “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu” başlıklı 159.mad-
desine göre: 185

     “Anayasa Mahkemesi genel kurul ve iki daire halinde çalışmak 
üzere on yedi üyeden oluşur. 

     Üyelerden dördü Yargıtay, dördü Danıştay, birer üye de Askeri 
Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca en az 
üç yıl üyelik görevinde bulunmak ve elli yaşını doldurmuş olmak 
koşuluyla kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam sayılarının 
salt çoğunluğu ve gizli oyuyla seçilir. 

     İki üye, genel kamu hukuku, anayasa, idare ve ceza hukuku 
alanlarında profesör olarak görev yapmış olanlardan Yüksek 
Öğretim Eşgüdüm Kurulunun her bir boş üyelik için göstereceği 
üçer aday arasından; bir üye en az yirmi yıl fiilen avukatlık 
yapmış olanlardan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 
önerilecek üç aday arasından, biri en az üç yıl  üyelikte bulunmuş 
Sayıştay başkan ve üyeleri arasından olmak üzere dört üye, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ve gizli oyuyla seçilir. 

     İki üye, bu görevlerde en az üç yıl bulunmuş olan vali, 
büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılarından yüksek öğretim 
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilim dallarından mezun 

185 Türkiye Barolar Birliği, T.C. Anayasa Önerisi, 3.Baskı, Kasım 2007, s.275-281.
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olanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

     Bir üye elli yaşını doldurmuş ve Anayasa Mahkemesinde en az 
on yıl raportör hakimlik yapmış olanlar arasından Anayasa Mah-
kemesince üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

     Üyeler on iki yıllığına seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanınca seçilecek olan adayların elli yaşını bitirmiş 
olmaları gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılacak 
seçimlerin esas ve usulleri kanunla düzenlenir. 

     Anayasa Mahkemesi, üyeleri arasından gizli oyla ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki 
Başkanvekili seçer. Bu seçimlerde toplantı yetersayısı en az on 
üçtür. İlk turda seçilme için yeterli oyun sağlamaması durumunda 
en çok oy alan iki aday arasında oylama yapılır: bu oylamada en 
çok oy alan aday seçilmiş olur. 

     Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi 
üyeleri, aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev ala-
mazlar.”

      Metnin gerekçesinde şu görüşler ifade edilmiştir:186 
“Güncelleştirme çalışmamızda Anayasa Mahkemesi ile ilgili 
maddeler düzenlenirken Mahkemenin hazırladığı model esas 
alınmış; ancak modelde bazı düzeltme ve eklemeler yapılmıştır 
Yarım yüzyıla yakın deneyimi ve bilgi birikimi ile Anayasa Mah-
kemesinin ileriye yönelik gereksinimlerini en iyi değerlendirecek 
durumda olduğu düşünülmüştür.

     Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ile ilgili 159. mad-
denin ilk fıkrası iki daire ve bir genel kurul biçiminde yeni bir 
yapılanma öngörmektedir. Mahkemenin giderek artan iş yükü ve 
buna ek olarak Anayasa şikâyeti yolunun benimsenmesi, böyle 
bir yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Norm denetimi yanında 

186   Türkiye Barolar Birliği, T.C. Anayasa Önerisi, 3.Baskı, Kasım 2007, s.275-281.
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Yüce Divan davaları, siyasi parti kapatma davaları, siyasi parti 
mali denetimi, milletvekilliğinin düşmesi ve dokunulmazlığın 
kaldırılması kararlarının iptaline ilişkin davalar da Anayasa 
Mahkemesinin görev ve yetki alanı içinde yer almaktadır. Bütün 
bu iş hacmi göz önünde tutulursa, Mahkemenin 11 üyeden oluşan 
tek kurulu ile etkili ve verimli bir çalışma yürütmesi, temel hak 
ve özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak içtihatlar üretmesi 
oldukça zorlaşmıştır. Bu güçlüğü aşabilmek için Avrupa Anaya-
sa mahkemelerinin çoğunda görüldüğü şekilde, iki daire ve bir 
genel kurul biçimindeki yapılandırma uygun bir çözüm olarak 
seçilmiştir.

      Anayasa  Mahkemesinin üye oluşumunu sağlayan kaynak-
ların, ülkemizin gereksinimlerini en iyi bir biçimde yansıttığı, 
yılların deneyimi ile sabit olduğundan, aynı oluşum biçiminin 
yeni kurulan dairelere de yansıtılması uygun görülmüş ve üye 
kaynakları buna göre belirlenmiştir. Bu tarz bir yapılanma üye 
tam sayısının on yediye çıkarılmasını gerektirmiştir.

     Üyelerin seçimi, yargı bağımsızlığı ilkesi esas alınmak ve ulus-
al iradenin de katkısı sağlanmak üzere yüksek yargı organları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı ve Anayasa 
Mahkemesi arasında paylaştırılmıştır. Buna göre, dördü Yargıtay, 
dördü Danıştay, biri Askeri Yargıtay ve biri Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi olmak üzere 10 üye ilgili Yüksek Mahkemelerce seçi-
lecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimi için ayrılmış bu-
lunan avukat ve öğretim üyesi kontenjanlarında Türkiye Barolar 
Birliği ile Yükseköğretim Kurulunun katılımı sağlanmıştır. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, bir üyeyi Sayıştay üye ve başkanları için-
den doğrudan seçecektir. Üst kademe yöneticilerinin belli görev-
lerde en az üç yıl bulunmuş olanlar arasından Cumhurbaşkanınca 
doğrudan seçilmesi uygun görülmüştür.

     Her boş üyelik için yapılacak seçimlerle ilgili düzenlemelerde 
salt çoğunluk esas alınmıştır.
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     Uygulamada bazı sıkıntılı durumlar yaratan ve Anayasa Mah-
kemesince de kaldırılması öngörülen “yedek üyelik” kurumuna 
yer verilmemiştir. 

     Anayasa Mahkemesi Başkan ve Başkanvekillerinin ilke olarak 
tüm üyelerinin katılımı ile yapılacak toplantıda en fazla iki tur-
da, salt çoğunlukla seçilmesi, uygulamadaki uzamalar nedeniyle 
öngörülmüştür. Ancak, üyeliğin boşalması, sağlık ya da görev 
nedeniyle tüm üyelerin katılımının her zaman sağlanamayacağı 
göz önünde tutularak toplantı yeter sayısı en az on üç olarak 
belirlenmiştir. Başkan yardımcıları her iki daireye başkanlık ya-
pacak şekilde ikiye çıkarılmıştır. Mahkeme başkanı ise mahke-
meyi temsil edecek, genel yönetimden sorumlu olacak ve genel 
kurula başkanlık edecektir.

     Kamuoyunda Özbudun Anayasa Taslağı olarak bilinen 2007 
tarihli yeni bir anayasa önerisinin Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu başlıklı 112.maddesine göre ise: 187

     Anayasa Mahkemesinin onyedi üyeden oluşması teklif edil-
erek, Türkiye Büyük Millet  Meclisinin en az üç üyesi anayasa 
hukuku, kamu hukuku veya siyaset bilimi alanında çalışan pro-
fesörler arasından olmak üzere, sekiz üyeyi üye tam sayısının 
beşte üç çoğunluğu ile seçmesi önerilirken, ayrıca üyelerden 
dördünün ise Yargıtay, dördünün Danıştay, birinin de Sayıştay 
genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilmesi önerilme-
ktedir. Bu teklife göre, yasama organınca yapılacak seçimin esas 
ve usulleri kanunla düzenlenecektir.

 SONUÇ
     
 Mukayeseli hukuk örneklerinin birçoğunda da görüldüğü 
üzere, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının genelde politik are-
naya mensup kişilerden olmamasına özen gösterilmektedir. 

187   http://bianet.org/, bianet/kategori/bianet/101746/akpnin-anayasa-taslaginin-tam-metni, 
13.09.2007.
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Kanımızca, Türkiye’de yapılacak bir Anayasa değişikliğinde de 
Mahkemenin kuruluşunda, politize kişilikleri olanların, partizan-
ca hareket edebilecek kişilerin yargıç olarak seçilebilmelerinin 
önü tıkanmalıdır. Bu bağlamda, yasama organı ya da hükümet 
mensubu olan kişilerin ya da herhangi bir siyasi partiye mensup 
olan kişilerin yargıç olamayacakları önerilebilir. Zira yargıçların 
öğretim üyeliği dışında, başka herhangi bir kamusal, siyasal ya da 
ticari ilişkiler içinde olması yargı bağımsızlığı ile bağdaşmaz. 
     
 Biz doktrindeki niteliklere ilişkin görüşlere katılmaktayız. 
Kanımızca da Türk Anayasa Mahkemesinde görev yapacak 
yargıçların, üstün nitelikli ve donanımlı kişilerden oluşması zo-
runludur. Mahkemenin yapısında hukuk formasyonundan gelen 
üyelerin sayısı fazla olmalıdır zira Anayasa Mahkemesi çoğu za-
man bir yargı fonksiyonu icra etmektedir. Bu donanımlı huku-
kçular ise özellikle anayasa hukukunun teorisini ve mukayeseli 
hukuk uygulamalarını bilen, anayasa hukuku alanında bilimsel 
faaliyet gösterenler arasından seçilmelidir. Bu kapsamda öğretim 
üyeleri kontenjanı arttırılmalı, özellikle anayasa hukukçuları 
mahkemede görev almalıdır. Bu uzmanların bilimsel faaliyette 
bulunmalarının önündeki engeller de kaldırılmalı ve mukayeseli 
hukuk örneklerinde olduğu gibi yargıçlar akademik faaliyetlerine 
de devam edebilmelidir. Özellikle yargıçların üniversite ile olan 
organik bağları sürdürülmelidir. Hiç şüphesiz ki, Mahkemenin 
sahip olduğu yargısal işlev göz önüne alındığında, hukukçu nite-
likleri ağır basan, yüksek donanımlı ve tercihen akademik vasıflı 
üyelerin çokluğu Anayasa Mahkemesinin hukuk devletinin, insan 
haklarının ve de Anayasa’nın üstünlüğünün korunması işlevine 
daha çok hizmet edecektir. Kanımızca, genç öğretim üyelerinin 
henüz yeterli tecrübe ve birikime sahip olmadıkları eleştirileri, 
seçilebilme yaş sınırının artırılması ile telâfi edilebilecektir.
     
 Devletin işleyişini ve yapısını bilen belli bir mesleki deney-
ime sahip (10 yıl hizmet etme gibi koşullar) kamu görevlileri 
de sayıları hukukçu kimlikli üyeleri geçmemek koşulu ile Mah-
kemede görev yapabilmelidir. Zira siyasal alanda hukukun çer-
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çevesini çizen Anayasa Mahkemesinde verilecek kararlarda, 
fikir üretebilecek, siyasal tartışmaları hukukla taçlandırabilecek 
siyasal kökenli bürokratlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Yine 
de ısrarla vurgulamalıyız ki, her şeye rağmen, üyelerde sayısal 
çoğunluk mutlak olarak hukukçularda olmalıdır. Kanımızca, ask-
eri hiyerarşi ve emir komuta zincirinin doğası gereği, üst kademe 
yöneticisi olarak generallerin tarafsız olamayacakları için üye 
olarak seçilmemesi düzenlenmelidir.

     Anayasa Mahkemesi yargıçlarının görev sürelerinin kısa ya 
da uzun olmasının farklı yönde, olumlu ya da olumsuz etkileri 
olabilir. Özellikle uzun üyelikler, örneğin yaşam boyu üyelik, 
Mahkemeleri toplumun evriminden koparabilir. 188 Biz de bu 
nokta da Kaboğlu’na, ve Atar’a katılarak Türk Anayasa Mahkem-
esi üyeliği için de makul bir görev süresinin getirilmesini öner-
mekteyiz. Ayrıca biz de demokratik meşruiyet tartışmalarının ön-
lenebilmesi, mahkemenin toplumsal değişimlere ve dinamiklere 
ayak uydurabilmesi ve de tarafsızlığının sağlanabilmesi açısından 
görev sürelerinin kısaltılması ve üyelerin bir kez seçilmelerinin 
gerekliliğine inanmaktayız. Sürelerin çok kısa olmasının da ka-
rarlarda istikrarı önleyeceğinden ortalama makul süreler olarak 
6 ila 8 yılın uygun olacağı kanısındayız. 189  Tecrübenin ön-
emine de inandığımızdan, yargıç olarak seçilebilme yaş sınırının 
da Özden’in işaret ettiği gibi yükseltilmesinin doğru olacağı 
kanısındayız.  Üyelik için en alt yaş sınırı şartı arayan Alman-
ya ile iki ülkeden birisi Türkiye’dir. Üst yaş sınırı koyan ülkel-
er arasında en düşük rakam Türkiye’dir. Bu sınır Almanya’da 
altmış sekiz, Avusturya’da yetmiş ve Arjantin’de yetmiş beştir. 
Bu örnekler dikkate alındığında, Türkiye’de Anayasa Mahkem-
esi yargıçlarının emeklilik yaşı da yükseltilebilir. Tekrar ısrarlar 
vurgulamak istiyoruz ki, alt yaş, üst yaş ve de sabit görev süreleri 
koyarken, mahkeme içtihatlarının sürekliliği ile yine mahkeme 
içtihatlarının donması tehlikesi arasındaki hassas dengenin mut-
laka sağlanması gerekir. 190

188 KABOĞLU Ö.İbrahim, Anayasa Yargısı, s.41.
189 KABOĞLU Ö. İbrahim, Anayasa Yargısı, s.43; ATAR Yavuz, http://www.hurfikirler.com; 
ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s 378.
190 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.70.
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 Biz doktrindeki tartışmaların ışığında, yargıçların be-
lirlenmesinde yasama organı olan TBMM’nin dışlanmasını 
doğru bulmamaktayız. Parlamento dışındaki yürütme ve yargı 
gibi organların demokratik meşruiyetlerinin olmadığı fikrine 
katılmamakla birlikte,191 bu tartışmanın sürekli gündemde 
tutulmasının, temel hak ve hürriyetleri koruma işlevi olan Anaya-
sa Mahkemesine zarar vereceğine inanmaktayız. 
     
 Ne var ki, Kanadoğlu’nun Anayasa Mahkemesi yargıçlarının 
tamamının parlamentolar tarafından seçilmesinin, seçimlerde 
hukuksal yeterlilik yerine siyasi kaygıları ön plana getireceği 
eleştirisine 192 de katıldığımızı hemen vurgulayalım.
     
 Yargıçların tamamen Yüksek Mahkemelerce seçilmesi 
fikrine de karşıyız. Zira böyle bir tercih, daimi bir “yargıçlar 
iktidarı ve kast sistemi iddialarını, oligarşik bir rejim söylemlerini 
hep canlı tutacaktır. Bu tartışma ise demokratik sistemin sağlıklı 
işlemesini engelleyecektir.
     
 Yargıçların tarafsız Cumhurbaşkanınca seçilmesi fikri ise 

191Yukarıda daha önce ifade ettiğimiz ve bizimde katıldığımız Tanör-Yüzbaşıoğlu’nun 
yaklaşımını burada bir kez daha zikretmek istiyoruz: “Bu düşünceler, kanun 
kavramına ve demokrasiye, çoğunlukçu demokrasi anlayışı ve demokrasinin sadece 
siyasi cephesinden bakmaktan kaynaklanmaktadır. Oysa günümüzde kanunun sadece 
yönetici iradenin bir ürünü olmadığı, çok sayıda iradenin mücadelesi ile üretilerek 
meşruluk kazandığı anlayışına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ileri sürülen ‘yorumun 
gerçekçi düşüncesine’ göre, genel iradenin ifadesi olan kanun, birden çok kısmi 
organca yapılır ve bu organların ifade ettiği irade genel iradeyi meydana getirir. 
Bu kısmi organlardan biri, çok kere bir siyasi blok meydana getiren parlamento ve 
hükümet ikilisidir. Diğer kısmi organ ise Anayasa Mahkemesine başvurma yetkisine 
sahip otoriteler ve Anayasa Mahkemesinin meydana getirdiği bir bütündür. Kanun 
artık yalnızca seçilenlerin iradesiyle değil, denetleyenlerin iradesinin de katılımı ile 
anayasal anlamına kavuşmaktadır.” TANÖR Bülent-YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 
Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, s.450; Yorumun Gerçekçi Teorisi hakkında 
bkz. ÇAĞLAR Bakır, “Anayasa Hukuku Ve Anayasanın Yargıcı, Yenilenen Anayasa 
Kavramı Üzerine Düşünceler”, Anayasa Yargısı Dergisi, Anayasa Mahkemesi 
Yayınları, Cilt 8, Ankara 1991, s.30;     Kelsen’ci yaklaşıma göre de, “…..egemenlik 
devletin sadece tek bir organına, yani parlamentoya ait değildir, egemenlik bütün bir 
hukuk düzenine aittir. Kelsen’den aktaran; TÜRMEN Rıza, Anayasa Mahkemesi’nin 
Kararı: Egemenlik Ve Hukuk Devleti, Milliyet Gazetesi, 27.10.2008.
192 KANADOĞLU Korkut O., Anayasa Mahkemesi, s.67-68.
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kulağa hoş gelse de, kanımızca kuvvetler ayrılığı ilkesine uy-
gun düşmemektedir. Zira Cumhurbaşkanı da netice itibariyle 
yürütme organının bir parçasıdır. Bir yargı fonksiyonu icra eden 
yargıçların tamamen yürütme tarafından seçilmesi, kanımızca 
yargı bağımsızlığı ilkesine de aykırılık teşkil eder. Ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanını Yüce Divan sıfatıyla 
yargılayabilecek olması karşısında üyelerin kendilerini seçen 
Cumhurbaşkanına karşı sempati duyabilmeleri olasılığı,  sıkıntılı 
ve tartışmalı bir süreci doğurabileceğinden, Cumhurbaşkanının 
tüm üyeleri seçmesi kanımızca isabetli olmayacaktır. Gerçekten 
de, daha önce vurguladığımız Özden’in haklı görüşüne göre, “ 
Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üstünde olmadığı gibi, göreviyle il-
gili suç işlerse kendisini yargılayacak yargıçların hepsini seçmiş 
olması, olumlu ya da olumsuz kararın inandırıcılığını zayıflatır. 
Cumhurbaşkanı, çoğunluğu oluşturmayacak sayıda üyeleri 
seçmeli, TBMM’ne de bu oranda üye seçmek hakkı tanınmalı-  
dır. 193

     
 Üyelerin seçiminde, 1961 Anayasası’nın kabul ettiği ve 
Avrupa modeli anayasa yargısı sistemine de uygun olan karma 
sistem en uygun çözümdür. Zira pek çok mukayeseli hukuk 
örneklerinde de tercihin bu yönde olduğunu az önce yukarıda tespit 
etmiştik. Bu bağlamda, biz, yargıçları belirleme yetkisinin, yasa-
ma, yürütme ve yargı organları arasında paylaştırılmasının doğru 
olduğu kanısındayız. Özellikle yargıçların tespitinde TBMM’nin 
de yetkilendirilmesi demokratik meşruiyet tartışmalarını en 
aza indirecektir. Anayasa’da ve Kanun’daki gerekli koşulları 
taşıyan herkesin de aday olabilmeleri için gerekli düzenlemeler 
yapılmalı ve tüm bu süreçler kamuoyunun gündemine sunularak 
alenileştirilmelidir. Ayrıca Mahkemenin iş yükünün fazlalığından 
ötürü seçilecek üyelerin sayısı da arttırılmalıdır. Bu konuda yedek 
üyelik seçimine son verilmesi ve bu üyelerin de asli üye olarak 
seçilmesi önerilmelidir.
     
 Demokratik-liberal sistemlerde, siyasal ve hukuksal süreçler 

193 ÖZDEN Güngör Yekta, Üye, s.377.
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sonucunda yargıçların belirlenmesinde kullanılan tekniklerde, 
Mahkemede plüralist bir yapının gerçekleştirilmesine, tek 
bir eğilimin ya da duyarlılığın yargı yerinde mutlak üstünlük 
kurmamasına dikkat edilmektedir. 194 Türkiye’de de her şeyden 
önce bu hassas noktaya uygun bir karma üye belirleme sistemi 
kabul edilmelidir.
     Son olarak, Anayasa Mahkemesinin oluşumunda seçilen 
üyelerin genellikle erkek olduğu dikkatimizden kaçmamıştır. 
Biz laik ve demokratik Atatürk Türkiye’sinde, hayatın ve ka-
munun her alanından bayanların görev almalarını dilediğimiz 
gibi, Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilmede bayanlara da 
en azından erkekler kadar kontenjan tanınmasının gerekliliğine 
inanmaktayız.
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DAİRE KARARI
OPUZ v. TÜRKİYE
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü tarafından 
yayımlanan basın açıklamasının çevirisidir.

Çevirenler;
Utku KILINÇ (*) 
Semih KURU (**)
 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk yetkililerin başvurucu 
ve annesini aile içi şiddetten korumada başarısız olmalarına ilişkin 
Opuz v. Türkiye davasına (başvuru no. 33401/02) ilişkin daire 
kararını 9 Haziran 2009 tarihinde yazılı olarak bildirmiştir.
Mahkeme oybirliğiyle;
 • Başvurucunun eski kocasının şiddeti bir davranış biçi-
mi haline getirdiğine ilişkin yerel otoritelere defalarca ihbarda 
bulunmasına rağmen eski eşi tarafından başvurucunun annesinin 
öldürülmesine ilişkin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesi-
nin (yaşam hakkı) ihlaline
 • Yerel otoritelerin başvurucuyu eski eşinin kendisine 
karşı yönelttiği şiddet ve kötü davranışlardan korumada yeter-
siz kalmasından dolayı Sözleşme’nin 3. maddesinin (işkence ve 
insanlıkdışı ve onur kırıcı muamele yasağı) ihlaline, ve
 • Özellikle Türkiye’deki aile içi şiddet vakalarında yargısal 
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(*)   İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü
(**) İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Çalışanı
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sistemin etkisizliği ve şiddeti uygulayanlar açısından cezasızlık 
olgusunun asli olarak kadını etkiliyor olması dikkate alındığında, 
Başvurucu ve annesinin maruz kaldığı şiddetin cinsiyet kökenli 
oluşunun, Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri ile ilintili bir şekilde 
kadına yönelik ayrımcı bir muamele oluşturduğu gerekçesi ile 14. 
maddenin (ayrımcılık yasağının) ihlaline karar vermiştir.   
Mahkeme, Sözleşme’nin 41. maddesi (hakkaniyete uygun tatmin) 
kapsamında başvurucuya manevi tazminat olarak 30,000 Avro 
ve masraflar için de 6,500 Avro’ya hükmetmiştir. (Karar sadece 
İngilizce olarak yayınlanmıştır.)
 1. Temel olgular
Başvurucu Nahide Opuz 1972 yılında doğmuş, Diyarbakır’da 
(Türkiye) yaşayan bir Türk vatandaşıdır. Bayan Opuz 1990 
yılında annesinin eşinin oğlu olan H.O. ile birlikte yaşamaya 
başlamıştır. Bayan Opuz ve H.O. Kasım 1995’te evlenmişler ve 
1993, 1994, 1996 yıllarında üç çocukları olmuştur. İlişkilerinin 
başından itibaren ciddi tartışmalar yaşanmıştır ve şu anda 
boşanmış durumdadırlar.
 Nisan 1995 ve Mart 1998 tarihleri arasında H.O.’nun şiddet 
ve tehditkar davranışlarına ilişkin ilgili makamlara bildirilen 
dört başvuru vardır. Bu tartışmalar içinde, bir kavga sırasında 
H.O.’nun bıçak çekmesi ve başvurucu ve annesinin üzerine 
araba sürmesi gibi birtakım olgular da mevcuttur. Bu saldırılar 
sonrasında başvurucu ve annesi doktor muayenesinden geçerek 
kanamaları, çürükleri, şişlikleri, sıyrıkları ve tırmalamaları tespit 
eden adli rapor almışlardır. Söz konusu raporlarda başvurucunun 
bıçaklı saldırı sonrasında ve annesinin araba çarpması so-
nucu yaralandıkları ve hayati tehlikenin söz konusu olduğu 
belirtilmiştir. H.O. hakkında ölüm tehdidi, etkili müessir fiil 
ve cinayete teşebbüs iddialarıyla kovuşturma açılmıştır. Bıçak 
vakasına ilişkin olarak delil yetersizliğinden soruşturmaya gerek 
olmadığına karar verilmiştir. H.O. iki kez gözaltına alınmış ve 
ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
 Ancak, başvurucu ve annesi şikâyetlerini geri almışlar, ye-
rel mahkemelerde Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 456&4 hük-
mü uyarınca yargılama sürecine devam etmemişlerdir. Araba ile 
yaralama konusundaki dava ise, başvurucunun annesine ilişkin 
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boyutu ile yaralanmasının ciddiyeti nedenine dayanılarak devam 
ettirilmiş ve H.O dava sonucunda üç ay hapis cezasına çarptırılmış 
ve ceza paraya çevrilmiştir. 
 29 Ekim 2001 tarihinde başvurucu, H.O. tarafından yedi kez 
bıçaklanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. H.O. bıçaklı saldırıyla 
itham edilmiş ve sekiz taksitle ödeyebileceği yaklaşık 840,000 
TL (yaklaşık 385 Avro) para cezasına çaptırılmıştır. H.O. polise 
verdiği ifadede karısıyla sık sık annesinin evliliklerine karışması 
nedeniyle tartıştıklarını bir tartışma sırasında kontrolden çıktığını 
beyan etmiştir. 
 Bu olayı takiben başvurucunun annesi, H.O.’nun, kızı ve 
kendisine yönelik önceki olaylarda yakınılan devamlı baskı ve 
ölüm tehditlerinden dolayı tutuklanmasını istemiştir. 
 Nisan 1998, Ekim ve Kasım 2001 ve Şubat 2002’de 
başvurucu ve annesi, H.O. hakkında, tehdit, taciz, yaşamlarının 
tehlike altında olduğu iddiaları ile suç duyurularında bulunmuşlar 
ve yetkililerin, H.O.’nun tutuklanması gibi, acilen bir takım ön-
lemler almasını talep etmişlerdir. Bu taleplere karşın H.O. ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.
 Son olarak 11 Mart 2002’de başvurucunun annesi kızı ile 
birlikte İzmir’e taşınmaya karar vermiş, bir kamyonetle yola 
çıktıklarında H.O. kamyoneti zorla durdurmuş, yolcu kapısını 
açarak başvurucunun annesini vurmuştur. Başvurucunun annesi 
olay yerinde ölmüştür.
 Mart 2008’de H.O. adam öldürme ve Ateşli Silahlar 
Kanunu’na muhalefetten ömür boyu hapis cezasına mahkum 
olmuştur. Temyiz sürecinde serbest kalan H.O., temyiz dilekçes-
inde kayınvalidesinin karısını ve çocuklarını kendinden uzağa 
götürmüş olsaydı karısının kötü yola düşeceğini ve kendi onu-
runun zedeleneceğini iddia etmiştir. 
 Nisan 2008’de başvurucu eski kocası hakkında 
salıverildiğinden bu yana tekrar kendisini ve yeni erkek 
arkadaşını tehdit etmeye başladığı gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunmuş ve korunması için önlem alınmasını istemiştir. Mayıs 
ve Kasım 2008’de başvurucunun temsilcisi Avrupa İnsan Hak-
lar Mahkemesi’ni önlem alınmadığı konusunda bilgilendirmiş 
ve Mahkeme Hükümet’ten bir açıklama istemiştir. Yetkililer 
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çok önce başvurucunun korunması için özel önlemler alındığını, 
başvurucunun eski kocasının resmi ve parmak izinin karakollara 
dağıtıldığını ve eğer başvurucunun evi etrafında görülürse yaka-
lama emri olduğunu ifade etmişlerdir. 
 Bu arada Türkiye’de aile içi şiddete karşı özel önlem-
ler alınmasına yönelik olarak hazırlanan 4320 sayılı Ailenin 
Korunması Yasası Ocak 1998’de yürürlüğe girmiştir.
 
 2.  Usul ve Mahkeme’nin oluşumu

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 15 Temmuz 
2002’de yapılmış ve davanın kabuledilebilirliği ve esası aynı 
anda incelenmiştir.
 Mahkeme’nin yargılama usulünde üçüncü tarafların 
görüşlerinin alınmasına Sözleşme’nin 36 § 2. (üçüncü tarafların 
görüşünün alınması)  ve Mahkeme iç tüzüğünün 44 § 2. maddesi 
uyarınca izin verilmiştir. 
 Duruşma kamuya açık olarak Strasburg’da bulunan İnsan 
Hakları Binası’nda 7 Ekim 2008 günü yapılmıştır.
 Karar, aşağıda isimleri bulunan yedi yargıçlı mahkeme 
tarafından verilmiştir:

Josep Casadevall (Andorra), Başkan, 
Elisabet Fura-Sandström (İsveç), 
Corneliu Bîrsan (Romanya), 
Alvina Gyulumyan (Ermenistan), 
Egbert Myjer (Hollanda), 
Ineta Ziemele (Letonya), 
Işıl Karakaş (Türkiye), yargıçlar, 
 
ve Santiago Quesada, Yazıişleri Katibi.
 
 3. Kararın özeti2 

 İddialar
 Başvurucu, Türk yetkililerin annesinin yaşama hakkını 
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koruyamadığını ve kendisinin maruz kaldığı tekrarlanan şiddet, 
ölüm tehdidi ve yaralanmalar karşısında ihmalkâr davrandığını id-
dia etmiştir. Başvurucu Sözleşme’nin 2. (yaşam hakkı), 3. (işkence 
ve insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı), 6. (makul sürede 
adil yargılanma hakkı) ve 13. (etkili başvuru hakkı) maddelerine 
dayanmaktadır. Başvurucu aynı zamanda Türk iç hukukunda 
kadının aile içi şiddete karşı korumasız olduğundan yakınmakta, 
dolayısıyla Sözleşme’nin 14. maddesinin (ayrımcılık yasağı) ihlal 
edildiğini iddia etmektedir.
 
 Mahkeme’nin kararı
 
 2. Madde

 Mahkeme, mevcut davada başvurucu ve annesine yönelik 
şiddet ve silahlı saldırının sadece olasılık düzeyinde kalan bir 
olgu olmadığı, H.O.’nun geçmişindeki şiddete meyilli kişiliği ve 
karısı ve onun annesine yönelik suç kaydı ile onların sağlık ve 
güvenliklerine karşı süregelen tehditler dolayısıyla beklenen bir 
şey olduğunu göz önünde bulundurmuştur. Başvurucu ve annesi, 
meydana gelen birçok olayda aldıkları fiziksel yaralanmaların,  
maruz kaldıkları psikolojik baskı ve ölüm tehditlerine sonucun-
da ıstırap ve korku içinde acı çekmişlerdir. Bıçak, av tüfeği gibi 
öldürücü silahlar kullanan H.O.’nun uyguladığı şiddet giderek 
artmıştır. Başvurucunun annesi de çiftin ilişkilerinin bir parçası 
olduğu için hedef haline gelmiş, aynı şekilde çiftin çocuklarının 
da evde süregelen şiddetin psikolojik etkisinden dolayı mağdur 
oldukları dikkate alınmıştır. Başvurucunun annesinin öldürülm-
esi olayında kurbanın evinin etrafında amaçsızca dolaşan, bıçak 
ve silah taşıyan H.O.’nun saldırıyı önceden planlamış olduğunu 
düşündürmektedir.
 Üye devletlerin genel uygulamalarına göre, ciddi bir suç ya 
da suç işlemeye ilişkin büyük bir olasılık varsa, mağdur vazgeçse 
bile soruşturmanın devam ettirilmesinde kamu yararı vardır. Buna 
rağmen H.O. hakkında yürütülen soruşturmalar çeşitli defalar tak-

4Bkz. Seven, s. 294-295.
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ipsiz bırakılmış, yetkililer “ailevi bir sorun” olarak baktıklarından 
müdahaleden imtina etmişlerdir. Yetkililer başvurucunun annesi-
nin soruşturmayı yürütenlere verdiği ifadesinde kendisi ve kızının 
H.O.’nun ölüm tehditleri ve baskıları sonucunda şikayetlerini geri 
çekmek zorunda kaldıklarını söylemesine rağmen bu beyanlar 
göz önünde bulundurulmamıştır. Mağdurların şikayetlerini H.O. 
serbestken veya gözaltından çıktıktan sonra geri almaları dikkat 
çekicidir.
 Mağdurların şikayetlerini geri almalarına rağmen, şiddeti 
bir davranış biçimi haline getiren ve başvurucunun vücut 
bütünlüğünü sürekli tehdit eden H.O.’nun soruşturulmasına imkan 
tanıyacak ve H.O’ya karşı yetkililerin etkili bir soruşturma yürüt-
mesine imkan sağlayacak hukuksal bir çerçevenin oluşturulmuş 
olması gerekirdi. Bu yüzden Türkiye, aile içi şiddetin tüm biçim-
lerinin cezalandırılabilmesini ve mağdurlara yeterince koruma 
sağlayacak etkili bir başvuru sistemi oluşturamamıştır. 
 Aslında, yerel yetkililerin 4320 sayılı Yasa uyarınca ko-
ruyucu önlemlerin alınması yönünde talimat verebilirler ya da 
H.O.’nun başvurucunun annesine temasını, iletişim kurmasını ya 
da ona yaklaşmasını veya belirlenmiş bölgelere girişini önleyecek 
tedbir kararı alabilmeleri olası olarak değerlendirilmiştir. Buna 
karşılık başvurucunun annesinin tekrarlanan koruma taleplerine 
ilişkin bilhassa Şubat 2002’nin sonunda yetkililer H.O.’nun if-
adesini almak ve sonra salıvermek dışında pasif kalmışlar, iki 
hafta sonra da H.O. başvurucunun annesini vurarak öldürmüştür.
Mahkeme bu durumda ulusal otoritelerin başvurucu ve annesine 
yönelik şiddetin önlenmesi için, özellikle H.O.’ya karşı suçun 
takip edilmesi veya diğer önleyici uygun tedbirlerin alınması 
doğrultusunda gerekli özeni göstermediği sonucuna varmıştır. 
Açık ikrarın bulunduğu bir adam öldürme dosyası bile –ki daha 
önce sonuçlanmış olsa idi etkili olarak değerlendirilebilirdi- altı 
yıldan uzun sürmüştür. Ayrıca, yetkililerin etkili ve yeterli önlem-
leri almaları için başvurucunun tutumlarına bağlı kalarak hareket 
etmiş olmaları da,  ceza hukuku sisteminin mevcut davada caydırıcı 
bir etkiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır.  Bu nedenle Türk 
yetkililer başvurucunun annesinin yaşam hakkını koruyamamış 
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ve bu durum, Sözleşme’nin 2. maddesini ihlal etmiştir. 
 3. Madde

 Mahkeme, H.O.’nun saldırıları karşısında ortaya konulan 
önlemlerin, saldırıların ciddiyeti dikkate alındığında oldukça 
yetersiz olduğunu düşünmektedir. Yerel mahkeme kararları H.O 
nezdinde önleyici veya caydırıcı bir etkiye sahip olmamış ak-
sine etkisiz kalmış ve hatta H.O’nun davranışlarına belirli ölçüde 
müsamaha gösterir bir nitelik sergilemiştir. Bilhassa, H.O’nun 
başvurucunun annesini ciddi bir şekilde yaraladığı kazanın 
ardından 25 gün hapiste kalarak cezasının sonradan paraya 
çevrilmiş olması dikkat çekicidir. Bu durumdan daha dikkat çe-
kici diğer bir olgu da başvurucuyu yedi kez bıçaklamış olmasına 
karşın H.O.’nun taksitle ödemesine karar verilen düşük bedelli 
para cezasına çarptırılmış olmasıdır.     
 Türk hukuku, Ocak 1998 yılında yürürlüğe giren 4320 
Sayılı yasa öncesinde, aile içi şiddet karşısında savunmasız ka-
labilecek kişilerin korunmasını sağlayacak idari ve polisiye ted-
birleri ortaya koyan bir düzenleme barındırmıyordu. 4320 sayılı 
yürürlüğe girmesinden sonra bile, yerel yetkililer başvurucunun 
korunması için gerekli tedbir ve yaptırımları etkili bir biçimde 
uygulamamışlardır.
 Son olarak Mahkeme üzülerek belirtir ki; başvurucunun 
şiddet dolayısıyla çektiği acı aslında yetkililerin eylemsiz 
kalmaları sonucunda sona ermemiştir. Hükümet başvurucunun 
Nisan 2008’deki talebine karşın, Mahkeme alınan koruma ted-
birlerine ilişkin bilgi isteyene dek hiçbir şey yapmamıştır. 

 Bu sebeple Mahkeme Hükümetin başvurucunun eski eşi 
tarafından ciddi şekilde tehdit edilen kişisel güvenliğine karşı 
caydırıcı koruma tedbirleri almada başarısız olmasından dolayı 
Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

 Madde 14
 
 Mahkeme ilk olarak, özellikle Kadına Karşı Ayrımcılığın 
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Önlenmesi Sözleşmesi ve Belem Do Para Sözleşmesi gibi kadına 
yönelik ayrımcılığa ve şiddete ilişkin bazı özel insan hakları 
belgelerinin hükümlerini, ilave olarak Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Komisyonu ve Inter Amerikan Komisyonu gibi uluslararası 
yasal organların ilgili belgelerini ve kararlarını incelemiştir. 
Devletlerin büyük çoğunluğunun onayladığı uluslararası hukuk 
kuralları ve prensipleri göstermektedir ki, devletlerin -kasıt ol-
masa bile- kadını aile içi şiddete karşı korumada başarısız olması 
kanun hükümlerinden herkes eşit olarak yararlanır ilkesini ihlal 
etmektedir. 

 Başvurucunun sunduğu Diyarbakır Barosu ve Uluslararası 
Af Örgütü tarafından hazırlanan ve Hükümet’in itiraz edemediği 
iki rapora göre aile içi şiddet mağdurlarının en yoğun olduğu 
bölge başvurucunun olayın olduğu dönemde yaşadığı yer olan 
Diyarbakır’dır. Büyük oranda Kürt kökenli olan, eğitim almamış 
ya da çok az eğitim almış ve bağımsız bir gelir kaynakları olma-
yan bu mağdurların tümü kadındır. 
Gerçekten raporlar aile içi şiddete karşı yetkililerin hoşgörü 
gösterdiğini ve ilgili amaç doğrultusunda görevini yapmadığını 
işaret etmektedir. Araştırma göstermiştir ki, 4320 sayılı Yasa’ya 
rağmen karakola aile içi şiddet mağduru bildirildiğinde polis 
memurları, şiddete uğrayanların şikayetlerini soruşturmadığı 
gibi arabulucu rolü üstlenerek mağdurları eve dönmeye ve 
şikayetlerinden vazgeçirmeye ikna etmeye çalışmaktadır. 4320 
sayılı Yasa kapsamında alınacak tedbir ve diğer önlemler söz 
konusu olduğunda, polis memurlarının olumsuz davranışları 
ve mahkemelerin boşanma davası içinde aile içi şiddete ilişkin 
olguları değerlendirmeleri gecikmelerin sürekli bir hal almasına 
yol açmaktadır. Ötesinde, aile içi şiddet uygulayıcıları, caydırıcı 
cezalarla karşılaşmamakta, mahkemeler cezaları gelenek, örf 
veya itibar ekseninde hafifletmektedirler.   

 Bu nedenlerle, Mahkeme, başvurucunun aile içi şiddetin 
asli olarak kadını etkilediği ve Türkiye’deki ayrımcı ve etkisiz 
yargı sisteminin aile içi şiddetin oluşmasına neden olan bir or-
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tam oluşturduğuna ilişkin başvurucunun iddialarını ispatladığını 
düşünmektedir. Bunu göz önünde tutarak başvurucu ve annesinin 
ıstırap çekmesine sebep olan şiddetin, cinsiyet temelli olması du-
rumunun kadına yönelik ayrımcılığın bir şeklini oluşturduğunu 
kabul etmeyi gerektirir. Son yıllarda Hükümetin yaptığı reform-
lara rağmen yargısal sistemin bir bütün olarak yanıt olamaması 
ve saldırganlar nezdinde oluşan cezasızlık olgusu, başvurucunun 
davasında tespit edildiği üzere, aile içi şiddete yönelik uygun 
önlemlerin alınması konusunda yeterli bir girişimin söz konusu 
olmadığına işaret etmektedir. Mahkeme bu durumda Sözleşme’nin 
2. ve 3. maddeleri ile ilintili şekilde 14. maddesinin de ihlal 
edildiğine karar vermiştir. 

 Diğer Maddeler

 Mahkeme, yukarıda verilenler ışığında,  Sözleşme’nin 6 ve 
13. maddeleri bağlamında incelemeyi gerekli görmemiştir. 



DAİRE KARARI
S.D. v. YUNANİSTAN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü tarafından 
yayınlanan basın açıklamasının çevirisidir.

Çevirenler;
Utku KILINÇ (*) 
Semih KURU (**)

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi S.D. v. Yunanistan 
davasında (başvuru no. 53541/07) Daire Kararını 11 Haziran 
2009 tarihinde yazılı olarak bildirmiştir.

 Daire oybirliğiyle;

 • Yabancı uyruklu kişilerin tutulduğu bir merkezde 
alıkonulan başvurucunun alıkonulma koşullarından dolayı Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinin ihlaline (insanlık 
dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı), ve
 • Kanunsuz tutuklama ve başvurucunun Yunanis- 
tan yasalarına göre yasal olarak bir itiraz mekanizmasının 
olmamasından dolayı Sözleşme’nin 5 §§ 1 ve 4. maddelerinin 
ihlaline  (özgürlük ve güvenlik hakkı ) karar vermiştir.

 Mahkeme Sözleşme’nin 41. maddesine (adil tatmin) uygun 
olarak başvurucu için 10.000 Avro manevi tazminata hükmetmiştir. 
(Karar sadece Fransızca olarak yazılmıştır)

 1. Temel Olgular

 Başvurucu S.D. 1959 yılında doğan ve Atina’da yaşayan bir 

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 249

(*)   İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü
(**) İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Çalışanı
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Türk vatandaşıdır. Gazeteci olan başvurucu siyasi görüşlerinden 
dolayı Türk yetkililer tarafından şiddete maruz kalmış ve 
tutuklanmış, 2007 yılında yüzerek Yunanistan’a kaçmıştır. 
Yunanistan’a ulaştığında polis tarafından ülkeye kanunsuz giriş 
yaptığı için gözaltına alınmıştır. Başvurucu, 12 Mayıs 2007’den 
10 Temmuz 2007’ye kadar Soufli Sınır Güvenlik Karakolu’nda 
bulunan bir tesiste gözaltında kalmıştır. 

 S.D. acilen politik sığınma istediğini fakat isteğinin işleme 
konulmadığını iddia etmektedir. Başvurucu 1990 yılında da siyasi 
sığınma talep etmiş fakat reddedilmiştir.

 12 Mayıs 2007’de Yunanistan’a ulaştığında sahte belge kul-
lanmaktan ve ülkeye yasadışı yollardan girmekten hakkında yasal 
takibat yapılmıştır. Her ne kadar beraat etse de –Mahkeme, hayati 
tehlikesi bulunduğu için Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını 
tespit etmiştir- polis başvurucuyu tekrar gözaltına almış ve 
hakkında sınırdışı işlemlerini başlatmıştır. Bu işlemler sırasında 
Soufli Sınır Koruma Karakolu’nda tutulmuş fakat yetkililer il-
tica talebini resmi olarak işleme koyduklarından dolayı sınırdışı 
edilmemiştir. S.D.’nin tutukluluğu süresince dışarı çıkmasına 
veya telefon etmesine izin verilmemiş ve battaniye, temiz çarşaf 
ya da sıcak suya ulaşamamıştır.

 24 Mayıs 2007’de başvurucunun sınırdışı kararına yaptığı 
itirazı Bölge Polis Komiseri tarafından ülkenin barış ve güvenliğine 
karşı tehdit oluşturduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.

 Başvurucunun tutukluluğuna yaptığı itiraz İdare Mah-
kemesi tarafından Yunanistan hukuk sisteminde kişi otuz 
gün içinde ülkeden ayrılmayı tasarlıyorsa kabul edilebileceği 
oysa başvurucunun siyasi sığınma talebi olduğu gerekçesiyle 
reddedilmiştir.

 Talebin reddinin ardından 12 Temmuz 2007’de yetkili-
ler sığınma başvurusu işlemlerinin görüşülmesi (başvurucunun 
avukatının 15 Mayıs 2007’de yaptığı) ilave olarak başvurucunun 
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tıbbi incelemesinin sonuçlarının beklenmesi için ertelenmiştir. 
Sağlık raporu 19 Eylül 2007’de ulaşmış ve başvurucunun 
Türkiye’de elektrik şoku, ‘filistin askısı’ (kollar arkada bilekten 
bağlı çıplak olarak asma) gibi işkenceyi andıran kötü muamel-
eye maruz kaldığını veya ‘F Tipi’ hapishanede tecrit edildiği 
doğrulanmıştır.

 10 Temmuz’da sığınma başvurusu işleme konan başvurucu 
Attica’daki Petrou Rali mülteci kampına gönderilmiş ve danışma 
kurulunun sığınma başvurusu hakkındaki görüşlerini bildireceği 
17 Temmuz 2007’den bir gün öncesine kadar, yani 16 Temmuz 
2007’e dek bu kamptaki hücresinde kalmıştır. Başvurucu 17 
Temmuz 2007’de altı ay süreyle geçerli olacak bir mülteci bel-
gesi almış, bu belgeyi iki kez yeniledikten sonra ancak çalışma ve 
tıbbi yardım alma hakkına kavuşmuştur.

 S.D. idare mahkemesi önünde tutukluluğuna itirazını 
yinelemiştir. Mahkeme genel olarak, yasadışı yollarla 
Yunanistan’a giren ve bir yabancının sınır dışı edilmesinin, ül-
keden çıkartılmasının ve sığınma başvurusunda bulunmasının 
yasak olduğunu karara bağlamıştır. Bu davada S.D.’nin incelenen 
sığınma başvurusu yerinde bulunmuş ve serbest bırakılmıştır. 

 2. Usul ve Mahkeme’nin oluşumu

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 23 Kasım 2007’de 
yapılan başvuruda davanın kabuledilebilirliği ve esası birlikte 
incelenmiştir.

 Karar, aşağıda isimleri bulunan yedi yargıçlı Daire tarafından 
verilmiştir:

Nina Vajić (Hırvatistan), Başkan,
Christos Rozakis (Yunanistan),
Anatoly Kovler (Rusya),
Elisabeth Steiner (Avusturya),
Khanlar Hajiyev (Azerbaycan),
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Giorgio Malinverni (İsviçre),
George Nicolaou (Kıbrıs), yargıçlar,

ve Søren Nielsen, Yazı İşleri Katibi 

 3. Kararın özeti

 Şikayetler

 S.D. fiziksel egzersiz yapma, dış dünya ile iletişim kurma 
veya tıbbi müdahale imkanı bulunmaksızın iki ay boyunca tutuk-
lu kaldığı Soufli ve Petrou Rali mülteci kamplarının koşullarına 
ilişkin olarak Sözleşme’nin 3. maddesine dayanarak şikayetçi 
olmuştur. Başvurucu aynı zamanda tutuklu kaldığı dönemde il-
tica talebi olduğunu ve İdare Mahkemesi’nin tutukluluğunun 
hukukiliğini incelemeyi reddettiğini ileri sürerek Sözleşme’nin 5 
§§ 1 ve 4. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

 Mahkeme’nin kararı

 Madde 3

 Yunanistan Hükümeti verdiği yanıtta kişinin sınırlı bir 
süre (iki ay) tutuklu kaldığını belirtmiş, Mahkeme insanlık dışı 
ve onur kırıcı muameleden bahseden bir kişinin tutuklu kaldığı 
sürenin ve özellikle yerin, başvurucunun davasında olduğu gibi, 
kişinin sağlık durumunun bozulabilir olmasından dolayı önemli 
olduğuna dikkat çekmiştir.

 Başvurucu Soufli mülteci kampının çok kalabalık ve bat-
taniyelerin kirli olduğunu, dış aktivitelerden, tıbbi yardımdan, 
sıcak sudan ve telefon görüşmesi yapabilme imkânından mahrum 
olduklarını iddia etmiştir. Yunanistan Hükümeti bu iddiaları açık 
bir şekilde reddetmemiştir.

 Olaydaki iddiaları aralarında BM Mülteciler Yüksek 
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Komiserliği ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu 
birkaç uluslararası kurum tarafından hazırlanan ve Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki sınıra yakın tüm mülteci kamplarının du-
rumunun müessif bir durumda olduğunu belirten raporlar da kuv-
vetlendirmektedir.

 Mahkeme, başvurucunun nispeten daha temiz, banyolu ve 
sıcak suyu olan bir odayı bir başka Türk tutuklu ile paylaştığını 
dikkate alsa bile, Uluslararası Af Örgütü’nün Yunanistan 
temsilciliğinin yöneticisinin beyanlarına göre 18 Mayıs 2007’de 
Soufli Mülteci Kampı’nı ziyareti sırasında S.D. prefabrik bir kabi-
nde dışarı çıkmasına ve telefon etmesine izin verilmeden, bat-
taniye, temiz çarşaf, yeterince hijyen malzemesi verilmeden iki 
ayını geçirmiş olması durumunu göz ardı edemez. Ayrıca, Mah-
keme tarafından, Patrou Rali mülteci kampında Avrupa İşkenceyi 
Önleme Komitesi’nin Şubat 2007’de yaptıkları ziyaret sırasında 
kabul edilemez olarak niteledikleri şartlarda altı gün hücreye 
hapsedilmiş olduğunu göz önünde bulundurmuştur.

 Mahkeme, S.D.’nin iltica talebinde bulunduğu dönemde 
içinde bulunduğu tutukluluk koşullarının onur kırıcı muamele 
olduğuna ve Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlal edildiği karar 
vermiştir.

 Madde 5 § 1. 

 Mahkeme S.D.’nin sığınma talebinin 17 Mayıs 2007’de 
yaptığı üçüncü başvuruya kadar kayda alınmadığını ve yetkili-
ler başvurucunun sığınmacı statüsünde olduğunu dikkate al-
madan işlem yaptıklarını tespit etmiştir. Başvurucunun sığınma 
talebinde bulunduktan sonra ülkeden çıkarma niyetiyle tutuk-
lu bulunmasının Yunanistan hukukunda yasal dayanağı yok-
tur, başvuru sonuçlanana kadar sınırdışı işleminde bulunula-
maz. Bu durumda başvurucunun tutukluluğu kanuni değildir ve 
Sözleşme’nin 5 § 1. maddesini ihlal etmektedir.
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 Madde 5 § 4

 Mahkeme Yunanistan’ın S.D. gibi sığınma talebi hakkındaki 
kararı bekleyen kişileri sınır dışı edemediğini fakat kend-
ilerini yasal boşluk içerisinde tutuklu olarak bulan kişilerin 
tutukluluklarına yasal olarak itiraz etmek isteyebileceklerini kay-
deder.  Yunanistan yasaları, hakkında sınırdışı etme kararı verilen 
bir yabancının tutukluluğunun hukukiliğinin tekrar incelenmesine 
izin vermemiştir.

 S.D. tutukluluğunun kanuniliğini Yunanistan mahkemeleri 
tarafından yeniden incelenmesi sağlayamamıştır. Mahkeme, 
söz konusu olayda başvurucunun kendisi için bir karar verilm-
esine Yunanistan hukukunda olanak bulunmamasından dolayı 
Sözleşme’nin 5 § 4. maddesi ihlal edildiğini tespit etmiştir. 
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YARGI KARARLARI
CEZA HUKUKU



‘‘Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak’’  Suçunun İşlendiğinin 
ve Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin Gerekli 
Koşullar 

             T.C.
      YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ

ESAS   : 2008/1902   TUTUKLU
KARAR  : 2008/11275
TEBLİĞNAME NO : 10/2007/261811

	 ÖZET	 :	 5237	 sayılı	 TCK’nın	 220.	 maddesinde	 düzenle-
nen	 “Suç	 işlemek	 için	 örgüt	 kurmak”	 suçunun	 işlendiğinin	 ve	
örgütün	 varlığının	 kabul	 edilebilmesi	 için;	 üye	 sayısının	 en	 az	
üç	kişi	 olması,	 üyeler	 arasında	 soyut	bir	 birleşme	değil	 gevşek	
de	 olsa	 hiyerarşik	 bir	 ilişkinin	 bulunması,	 suç	 işlenmese	 bile	
suç	işlemek	amacı	etrafında	fiili	bir	birleşmenin	olması,	niteliği	
itibariyle	 devamlılık	 göstermesi	 gereklidir.	 Örgütün	 yapısı,	 sa-
hip	 bulunduğu	 üye	 sayısı	 ile	 araç	 ve	 gereç	 bakımından,	 ama-
çlanan	 suçları	 işlemeye	 elverişli	 olması	 da	 aranmalıdır.	 Örgüt	
yapılanmasında,	 işlenmesi	 amaçlanan	 suçların	konu	ve	mağdur	
itibariyle	somutlaştırılması	mümkün,	ancak	zorunlu	değildir.	

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI

	 Suç	işlemek	için	örgüt	kurmak	ve	örgüt	faaliyeti	çerçeves-
inde	 uyuşturucu	 madde	 ticareti	 yapmak	 suçundan	 sanık	 H.E.	
ile	 suç	 işlemek	 için	 kurulan	 örgüte	 üye	 olmak	 ve	 örgüt	 faali-
yeti	 çerçevesinde	 uyuşturucu	madde	 ticareti	 yapmak	 suçundan	
sanıklar	M.B.,	M.I.,	Ş.A.,	S.K.,	A.E.,	İ.A.,	H.T.	ve	H.G.	hakkında	
İzmir	8.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nce	yapılan	yargılama	sonunda,	
08.05.2007	 tarihinde	 2006/440	 Esas	 ve	 2007/78	 karar	 sayı	 ile	
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sanıkların	suç	suç	işlemek	için	örgüt	kurmak	ve	örgüte	üye	olmak	
suçlarından	beraatlerine,	iştirak	halinde	uyuşturucu	madde	ticareti	
yapmak	suçundan	mahkumiyetlerine	karar	verildiği;	hükümlerin	
Cumhuriyet	 savcısı,	 sanıklar	H.E.,	M.I.	 ve	müdafileri,	 sanıklar	
S.K.,	 Ş.A.,	 İ.A.,	H.T.	müdafii	 ile	 sanıklar	A.E.	 ve	H.G.	müda-
fileri	tarafından	süresi	içinde	temyiz	edildiği,	Yargıtay	Cumhuri-
yet	Başsavcılığınca	bozma	isteğiyle	dava	dosyasının	tebliğname	
ekinde	11.02.2008	tarihinde	Dairemize	gönderildiği	anlaşıldı.	

	 DOSYA	İNCELENDİ,	GEREĞİ	GÖRÜŞÜLDÜ:

	 Sanıklar	S.K.,	Ş.A.,	İ.A.,	H.T.	ve	A.E.	hakkında	tayin	olunan	
cezaların	süresi	ne	göre;	sanıklar	müdafilerinin	duruşmalı	inceleme	
istemlerinin	5320	sayılı	Kanun’un	8/1,	1412	sayılı	CMUK’nun	
318/1	ve	5271	sayılı	CMK’nın	299.	maddeleri	uyarınca	reddine	
karar	verilerek	dosya	üzerinde	yapılan	incelemede:

	 Yapılan	 duruşmaya,	 toplanıp	 yerinde	 gösterilen	 delillere,	
mahkemenin	soruşturma	sonuçlarına	uygun	şekilde	oluşan	inanç	
ve	takdirine,	incelenen	dosya	içeriğine	göre,	yerinde	görülmeyen	
diğer	temyiz	itirazlarının	reddine,	ancak;	

	 1-5237	 sayılı	TCK’nın	 220.	maddesinde	 düzenlenen	 “Suç	
işlemek	 için	 örgüt	 kurmak”	 suçunun	 işlendiğinin	 ve	 örgütün	
varlığının	kabul	edilebilmesi	için;	üye	sayısının	en	az	üç	kişi	olması,	
üyeler	arasında	soyut	bir	birleşme	değil	gevşek	de	olsa	hiyerarşik	
bir	 ilişkinin	 bulunması,	 suç	 işlenmese	 bile	 suç	 işlemek	 amacı	
etrafında	fiili	bir	birleşmenin	olması,	niteliği	itibariyle	devamlılık	
göstermesi	gereklidir.	Örgütün	yapısı,	sahip	bulunduğu	üye	sayısı	
ile	araç	ve	gereç	bakımından,	amaçlanan	suçları	işlemeye	elverişli	
olması	da	aranmalıdır.	Örgüt	yapılanmasında,	işlenmesi	amaçlan-
an	suçların	konu	ve	mağdur	itibariyle	somutlaştırılması	mümkün,	
ancak	zorunlu	değildir.	

	 Somut	 olaya	 bakıldığında;	 sanıkların	 örgüt	 oluşturmak	
için	 sayısal	 yeterlikte	 oldukları,	 sanıklar	H.E.	 ve	 S.K.	 ile	 firari	
şüphelilerden	 birinin	 suç	 işlemek	 için	 örgüt	 kurdukları,	 diğer	
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sanıkların	ise	örgüte	üye	oldukları,	bu	örgütün	faaliyeti	içerisinde	
sanık	H.E.’nin	uyuşturucu	madde	temin	eden,	satan,	uyuşturucu	
madde	satışını	yöneterek	para	akışını	sağlayan	ve	organize	eden,	
sanık	S.K.’nın	uyuşturucu	maddenin	temininde	rol	alan	ve	satışını	
sağlayan,	sanıklar	M.I.,	Ş.A.,	İ.A.,	H.G.	ve	sanık	M.B.’nin	H.ve	
S’nin	 temin	 ettiği	 uyuşturucu	maddeleri	 saklayan,	 satan,	 sanık	
A.E.’nin	 bu	 organizasyon	 içerisinde	 temin	 edilen	 uyuşturucu	
maddeleri	nakleden	kişiler	oldukları,	aralarında	hiyerarşik	ilişki	
ve	suç	işleme	iradelerinde	devamlılığın	bulunduğu	iletişim	tespit,	
fiziki	 takip,	olay	ve	yakalama	tutanakları,	ele	geçen	uyuşturucu	
maddeler,	sanıklardan	H.	ve	S.’nin	evinde	ele	geçirilen	uyuşturucu	
madde	ve	para	miktarları	 ile	şahıs	 isimlerinin	yazılı	olduğu	not	
kağıtları	 ve	 ajanda	 içeriği	 ile	 dosya	 içerisindeki	 bilgi	 ve	 bel-
gelerden	anlaşıldığından;	

	 a)Sanık	H.E.	ve	sanık	S.K.’nın	suç	işlemek	için	örgüt	kur-
mak	suçundan	TCK’nun	220/1.	maddesi	gereğince,
	 b)Diğer	 sanıklar	 M.B.,	 M.I.,	 Ş.A.,	 İ.A.,	 H.T.,	 H.G.	 ve	
A.E.’nin	ise	suç	işlemek	için	kurulan	örgüte	üye	olmak	suçundan,	
TCK’nın	220/2.	maddesi	gereğince,
	 Mahkumiyetleri	yerine	yazılı	gerekçe	ile	beraatlerine	karar	
verilmesi	

	 2-Sanıkların	 uyuşturucu	 madde	 ticareti	 yapmak	 suçlarını	
örgüt	faaliyeti	çerçevesinde	işlemiş	olmaları	nedeniyle,	cezalarının	
TCK’nın	 188/5.	 maddesi	 gereğince	 artırılması	 gerektiğinin	
düşünülmemesi,
	 3-İletişim	tespit,	fiziki	takip,	arama,	yakalama	tutanakları	ve	
tüm	dosya	 içeriğinden	sanık	M.B.’nin	beyanlarının	suçun	mey-
dana	çıkmasına	v	suç	ortaklarının	yakalanmasına	hizmet	ve	yardım	
niteliğinde	bulunmadığı	gözetilmeden,	koşulları	oluşmadığı	halde	
TCK’nın	192/3.	maddesi	gereğince	bu	sanığın	cezasından	indirim	
yapılması,

	 Yasaya	 aykırı,	 Cumhuriyet	 savcısı,	 sanıklar	H.E.,	M.I.	 ve	
müdafilerinin,	sanıklar	S.K.,	Ş.A.,	İ.A.,	H.T.	müdafii	ile	sanıklar	
A.E.	ve	H.G.	müdafilerinin	temyiz	itirazları	bu	nedenle	yerinde	
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görüldüğünden	 hükmün	 istem	 gibi	 BOZULMASINA,	 suçun	
niteliği	ile	tutuklama	tarihine	göre,	sanıklar	S.K.,	Ş.A.,	İ.A.,	H.T.	
haklarındaki	 tahliye	 isteklerinin	 reddine,	 02.07.2008	 tarihinde	
oybirliğiyle	karar	verildi.					
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YARGI KARARLARI
HUKUK BÖLÜMÜ



Marka Hakkına Tecavüzden Söz Edilebilmesi İçin Davalının 
Ürün Ambalajında Kullandığı Kompozisyonun, Ürünün Ni-
hai Tüketicileri Nezdinde Davacı Markası İle İltibasa Neden 
Olacak Şekilde Düzenlenmiş Olması Gerekmektedir  
      

         T.C.
             YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/11-269
KARAR : 2008/279

	 ÖZET:	 Marka	 hakkına	 tecavüzden	 söz	 edilebilmesi	 için	
davalının	 ürün	 ambalajında	 kullandığı	 kompozisyonun,	 ürünün	
nihai	tüketicileri	nezdinde	davacı	markası	ile	iltibasa	neden	ola-
cak	 şekilde	 düzenlenmiş	 olması	 gerekmektedir.	 Bu	 bakımdan,	
marka	 ve	 ambalajın	 kullanıldığı	 ürünlerin	 tüketici	 tarafından	
algılanış	 biçimi	 ve	 bu	 algılama	 sonucunda	 karışıklığa	 sebebi-
yet	 verilerek,	 tüketicinin	 davacının	 ürününü	 aldığı	 konusunda	
yanılgıya	düşürülerek,	davalı	ürünlerini	satın	almasına	yol	açmış	
olmalıdır.	 O	 halde,	 davacı	 markalarını	 oluşturan	 işaretler	 ile	
davalı	ürünlerine	ait	ambalaj	kompozisyonlar	karşılaştırılır	iken,	
bu	amaç	gözetilerek	işaretlerin	bir	bütün	olarak	bıraktıkları	izlen-
im	değerlendirilmelidir.	

    YARGITAY İLAMI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ	 :	İstanbul	2.	Fikri	ve	Sınai	Haklar	Hukuk	
Mahkemesi
TARİHİ  : 13/11/2007
NUMARASI  : 2007/149-2007/273
DAVACI	 	 :	F.	S.P.A.	vekili	Av.M.G.
DAVALI	 	 :	Ü.Gıda	San.	Ve	Tic.	AŞ	vekili	Av.T.S.

	 Taraflar	arasındaki	“haksız	rekabetin	ve	markaya	tecavüzün	
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önlenmesi”	 davasından	 dolayı	 yapılan	 yargılama	 sonunda;	
İstanbul	2.	Fikri	ve	Sınai	Haklar	Hukuk	Mahkemesince	davanın	
kabulüne	 dair	 verilen	 5.5.2005	 gün	 ve	 2004/314	 E.	 2005/114	
K.	 sayılı	 kararın	 incelenmesi	 davalı	 vekili	 tarafından	 istenilm-
esi	 üzerine,	Yargıtay11.	 Hukuk	 Dairesi’nin	 21.12.2006	 gün	 ve	
2005/9995	E.	2006/13737	K.	 sayılı	 ilamı	 ile;	 (…Davacı	vekili,	
müvekkilinin	şekerleme	ve	çikolata	sektöründe	dünyada	tanınmış	
bir	firma	olduğunu,	Türkiye’de	birçok	markanın	sahibi	olduğunu,	
bu	markalardan	13.10.1989	tarih	ve	115815	sayılı	“şekil”	ve	dalga	
şeklini	içeren	“K.+Şekil”	markasının	aynı	tarihte	tescil	edildiğini,	
bu	markalarda	yer	alan	şekil	unsurunun	dünyaca	tanınmış	K.	seri-
si	markalar,	ürün	ambalaj	ve	displaylerinde	bunların	ayrılmaz	bir	
parçası	olarak	yaygın	biçimde	kullanıldığını	ve	tüketici	nazarında	
müvekkili	 ile	 bütünleştiğini,	 müvekkilinin	 ürünlerini	 belirleyi-
ci	 hale	 geldiğini,	 davalı	 şirketin	 “K..”	 isimli	 ürün	 ambalaj	 ve	
kutuları	üzerinde	davacının	şekil	markasını	aynen	kullanarak	tes-
cilli	markaya	 tecavüzde	bulunduğunu,	davalının	ambalajlarında	
kullandığı	 kırmızı-beyaz	 renkte	 ve	 dalgalı	 süt	 şeklinin	 marka	
olarak	tecilinin	olmadığını,	davalının	eyleminin	556	sayılı	Kanun	
Hükmünde	Kararname’nin	9’uncu	maddesinin	 ihlali	niteliğinde	
olduğu	gibi	TTK’nun	57/5’inci	maddesi	gereğince	de	haksız	re-
kabet	oluşturduğunu	ileri	sürerek,	markaya	tecavüzün	ve	haksız	
rekabetin	 tespitine,	 önlenmesine,	 hükmün	 ilanına	 karar	 verilm-
esini	istemiştir.

	 Davalı	vekili,	davacının	tescilli	markasını	kullanmamasına	
bağlı	 olarak	 açılmış	marka	 iptali	 davasının	 sonucunun	 beklen-
mesini,	davanın	 iyiniyetten	yoksun	olduğunu	savunarak	reddini	
ve	red	kararının	ilanını	istemiştir.	

	 Mahkemece,	 toplanan	kanıtlara	göre,	davalı	yanın	bekleti-
ci	 mesele	 yapılmasını	 istediği	 2004/800	 esas	 sayılı	 davanın	
konusunun	 davacıya	 ait	 115815	 nolu	 markasının	 tamamının	
değil,	 sadece	 bir	 kısım	 mallar	 açısından	 hükümsüzlüğü	 ile	 il-
gili	olduğu,	eldeki	davanın	konusunun	ise	hükümsüzlük	istenen	
mallar	dışındakilerle	ilgili	olması	nedeniyle	hükümsüzlük	kararı	
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verilse	 dahi	 eldeki	 davayı	 etkileyemeyeceğinden	 sonucunun	
beklenmesine	 gerek	 görülmediği,	 bu	 davada	 haksız	 rekabet	 ve	
marka	 hakkına	 tecavüz	 oluşturduğu	 iddia	 edilen	 “K..+Şekil”	
den	ibaret	markanın	halen	başvuru	aşamasında	olduğu	ve	tescil	
başvurusunu	 da	 davalının	 değil,	Y.	Holding	AŞ’nin	 yaptığı,	 bu	
nedenle	 de	 anılan	 başvurunun	 sonucunun	 beklenmesine	 gerek	
olmadığı,	 davacının	13.10.1989	 tarihinde	 tescil	 edilmiş	 “Şekil”	
ve	“K..+Şekil”	markasındaki	şekil	unsurunun	davalı	yanca	“K.”	
markalı	 çikolata	 ve	 gofret	 ambalajlarında	 kırmızı/beyaz	 ren-
kte	yer	aldığı,	benzer	mahiyetteki	davalının	“Ü.	Sütlü	Bonbon”	
ürününde	dava	konusu	şeklin	kullanıldığına	ilişkin	2002/810	esas	
sayılı	dosyasında	alınan	bilirkişi	raporunda	da	haksız	rekabetin	ve	
marka	hakkına	 tecavüzün	varlığına	 işaret	 edildiği	 gerekçesiyle,	
haksız	 rekabetin	 ve	markaya	 tecavüzün	 tespiti	 ve	 önlenmesine	
karar	verilmiştir.	

	 Kararı,	davalı	vekili	temyiz	etmiştir.	
 
	 1-Dava,	 davacının	 tescilli	 şekil	markalarının	 davalı	 yanca	
üretilen	 ürün	 ambalajlarında	marka	 hakkına	 tecavüz	 ve	 haksız	
rekabet	 oluşturacak	 şekilde	 kullanıldığı	 iddiasına	 dayalı	 olarak	
açılmış	 haksız	 rakabetin	 ve	 markaya	 tecavüzün	 önlenmesi	 ist-
emine	 ilişkindir.	 Mahkemece	 davacının	 iddiası	 sabit	 görülerek	
davanın	kabulüne	karar	verilmiştir.	556	sayılı	Kanın	Hükmünde	
Kararnamenin	 9.	Maddesi	 uyarınca	marka	 hakkına	 tecavüzden	
söz	edilebilmesi	için	davalının	ürün	ambalajında	kullandığı	kom-
pozisyonun	ürünün	nihai	tüketicileri	nezdinde	davacı	markası	ile	
iltibasa	neden	olacak	şekilde	düzenlenmiş	olması	gerekmektedir.	
Bu	 bakımdan	marka	 ve	 ambalajın	 kullandığı	 ürünlerin	 tüketici	
tarafından	algılanış	biçimi	ve	bu	algılama	sonucunda	karışıklığa	
sebebiyet	verilerek	 tüketicinin	davacının	ürünü	aldığı	konusun-
da	 yanılgıya	 düşürülerek	 davalı	 ürünlerini	 satın	 alınmasına	 yol	
açılmış	olmalıdır.	O	halde	davacı	markalarını	oluşturan	işaretler	
ile	 davalı	 ürünlerine	 ait	 ambalaj	 kompozisyonlar	 karşılaştırılır	
iken	bu	amaç	gözetilerek	işaretlerin	bir	bütün	olarak	bıraktıkları	
izlenim	değerlendirilmelidir.	Davalıya	ait	“S.K.	Çikolata”,	“S.	K.	
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Çikolatalı	Gofret”	ve	“D..”	ibarelerini	taşıyan	ürün	ambalajlarında	
mevcut	gofret	ve	çikolata	şekli,	dökülmüş	süt	görüntüsü	renk	ve	
yazıdan	oluşan	kompozisyon	ile	tüketiciye	verilen	mesaj	ambalaj	
içinde	satılan	ürünün	içeriğinin	kolayca	algılanıp	satın	almalarını	
sağlamaya	yöneliktir.	

	 Davacıya	ait	şekil	markasında	benzer	şekil	ve	renkler	mevcut	
ise	 de;	 az	 önce	 açıklandığı	 üzere	 her	 hangi	 bir	 iltibas	 tehlikesi	
yaratılmayacak	şekilde	ambalaj	içinde	satılan	ürünün	niteliklerin-
in	ön	plana	çıkartılmasının	amaçlandığı	kuşkuyu	yer	vermeyecek	
bir	şekilde	açıkça	anlaşılmaktadır.
Bu	 durumda	 sırf	 dalgalı	 renk	 karışımından	 oluşan	 davacı	
markasının	 varlığından	 bahisle	 marka	 hakkına	 tecavüzden	 söz	
edilmesi	mümkün	 olmadığından	 davanın	 reddine	 karar	 vermek	
gerekir	iken	yazılı	gerekçeyle	kabulüne	karar	verilmesi	bozmayı	
gerektirmiştir.

2-Bozma	 neden	 ve	 şekline	 göre	 davalı	 vekilinin	 diğer	 temyiz	
itirazlarının	 incelenmesine	 gerek	 görülmemiştir…)	 gerekçesi-
yle	 bozularak	 dosya	 yerine	 geri	 çevrilmekle	 yeniden	 yapılan	
yargılama	sonucunda	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

TEMYİZ	EDEN:	Davalı	vekili

   HUKUK GENEL KURUL KARARI

Hukuk	genel	kurulunca	incelenerek	direnme	kararının	süresinde	
temyiz	 edildiği	 anlaşıldıktan	 ve	 dosyadaki	 kağıtlar	 okunduktan	
sonra	gereği	düşünüldü:
Tarafların	karşılıklı	iddia	ve	savunmalarına	dosyadaki	tutanak	ve	
kanıtlara	 bozma	 kararında	 açıklanan	 gerektirici	 nedenlere	 göre		
hukuk	genel	kurulunca		da	benimsenen	özel	daire	bozma	kararına	
uyulmak	 gerekirken	 önceki	 kararda	 direnilmesi	 usul	 ve	 yasaya	
aykırıdır.bu	nedenle			direnme	kararı	bozulmalıdır.



YARGI KARARLARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 265

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,	
istek	halinde	temyiz	peşin	harcının	geri	verilmesine		26.03.2008	
gününde	oy	çokluğu	ile	karar	verildi.

	 	 	 	 	 	 Gönderen:	Av.Alper	Uyar



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Kararı ile Görev-
lendirilen Ticaret Mahkemesinin Görevlendirilme Tarihin-
den Önce Açılmış Bulunan Davalara Bakması Yasal Olarak 
Olanaklı Değildir               

           T.C.
            YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/11-277
KARAR : 2008/280

 ÖZET: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
23.04.2005 gün ve 188 sayılı kararı ile Denizcilik İhtisas Mah-
kemesi kurulmayan yerlerde bu mahkemelerin görev alanına 
giren iş ve davalara bakmakla görevlendirilen 1 numaralı ticaret 
mahkemesinin, görevlendirilme tarihinden önce açılmış bulu-
nan davalara bakması ve aynı yerde bulunan diğer asliye ticaret 
mahkemelerinde açılmış davaların, istek üzerine veya doğrudan 
doğruya, görevsizlik ya da gönderme kararıyla 1 numaralı ticaret 
mahkemesine gönderilmesi yasal olarak olanaklı değildir. 

    YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ  : 23/11/2006
NUMARASI  : 2006/586-2006/529
DAVACI  : G. Sigorta AŞ vekili Av.M.C.
DAVALI  : M.A.S.A. Gemi Acentesi AŞ vekili 
Av.A.Ö.

 Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesince dava 
dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine dair verilen 31.03.2005 
gün ve 2004/857-2005/165 sayılı kararın incelenmesi davacı 
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vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi-
nin 04.07.2006 gün ve 2005/8144-2006/7927 sayılı ilamı ile; 
(…Davacı vekili, müvekkili şirkete taşıma sigorta poliçesiyle 
sigortalı pamuk emtiasının Pakistan’dan Türkiye’ye taşınması 
işini davalının üstlendiğini, emtianın hasarlanması sonucunda 
müvekkilinin sigortalısına 2.357.249.108 TL. ödediğini ileri sür-
erek, bu meblağın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini 
talep ve dava etmiştir. 

 Davalı vekili, süresi içinde verdiği yanıt dilekçesinde, 
konişmento uyarınca Londra Yüksek Adalet Mahkemesinin yet-
kili kılındığını, emtianın resmi muayenesinin yapılmadığını savu-
narak, davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, dosya kapsamına göre, taraflar arasında 
yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan 
uyuşmazlıkların, yabancı devlet mahkemesinde görülmesinin 
kararlaştırılabileceği gerekçesiyle, yetki itirazının kabulü ile yet-
kisizlik kararı verilmiştir. 

 Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

 Davadan önce, 28.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5136 
sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4’üncü 
maddesinde “İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü ile Adalet 
Bakanlığı’nca bu Kanunun dördüncü kitabında yer alan deniz 
ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak 
üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin 
yargı çevresi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
belirlenir” fıkrası eklenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, davadan 
önce, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 20.07.2004 gün 
ve 370 sayılı kararı ile sadece İstanbul’da Denizcilik İhtisas Mah-
kemesi kurulup, faaliyete geçirilmiş ve yargı alanı İstanbul ili 
mülki sınırları olarak belirlenmiş olup, aynı Kurul’un 24.03.2005 
tarih ve 188 sayılı Kararı ile de, Denizcilik İhtisas Mahkem-
esi kurulmayan yerlerde, birden fazla ticaret mahkemesi varsa1 
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numaralı ticaret mahkemesinin görevlendirilmiş olması nedeni-
yle, davaya konu uyuşmazlığa bakmaya İzmir 1 numaralı Asliye 
Ticaret Mahkemesi görevli bulunmaktadır. 

 Somut olayda, uyuşmazlık, davacıya sigortalı emtianın 
deniz taşıması sırasında uğradığı zararın rücuen tazminat ist-
emine ilişkin olduğundan, 6762 sayılı TTK’nun “DenizTi-
careti” başlıklı dördüncü kitabında düzenlenen 1061 vd. madde 
hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, davanın görülüp 
sonuçlandırılmasının Denizcilik İhtisas Mahkemesi’nin göre-
vine girdiğinin kabulü gerekmektedir. İzmir’de Denizcilik İhtisas 
Mahkemesi bulunmadığından, anılan Hakimler Savcılar Yüksek 
Kurulu kararına göre, davaya konu uyuşmazlığa bakmaya İzmir 
1 numaralı Asliye Ticaret Mahkemesi görevli bulunmaktadır. 

 Mahkemelerin görevi, kamu düzenine ilişkin olup, 
yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gerekeceğinden, 
mahkemece görevsizlik kararı verilmek üzere, hükmün bozulması 
gerekmiştir. 
2-Bozma neden ve şekline göre, davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir…) ger-
ekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki karada direnilmiştir. 

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

   HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının 
süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

 5136 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
4. maddesine; “İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler 
ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, 
bu Kanunun dördüncü kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin 
ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere denizcilik 
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İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.” Hükmü 
son fıkra olarak eklenmiş, bu yasa değişikliği 28.04.2004 gün-
lü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hakimler 
ve Savcılar yüksek Kurulu’nun 20.07.2004 gün ve 370 sayılı 
Kararı ile İstanbul’da Denizcilik İhtisas Mahkemesi kurularak 
faaliyete geçirilmiş,Yüksek Kurul’un 24.03.2005 gün ve 188 
sayılı kararında ise, Denizcilik İhtisas Mahkemesi kurulmayan, 
birden fazla ticaret mahkemesi bulunan yerlerde, anılan davalara 
1 numaralı ticaret mahkemesince bakılması kabul edilmiştir.

 Somut olayda dava, 07.12.2004 tarihinde İzmir 4. Asliye Ti-
caret Mahkemesinde açılmış; dava tarihinden sonra, Hakimler ve 
Savcılar yüksek Kurulu’nun 24.03.2005 gün ve 188 sayılı kararı 
ile Müstakil Denizcilik İhtisas Mahkemesi kurulmayan, birden 
fazla ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı ticaret mah-
kemesi görevlendirilmiştir. 

 Denizcilik İhtisas Mahkemesi kurulmayan yerlerde bu mah-
kemelerin görev alanına giren iş ve davalara bakmakla görev-
lendirilen 1 numaralı ticaret mahkemesinin, görevlendirilme 
tarihinden önce açılmış bulunan davalara bakması ve aynı yerde 
bulunan diğer Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılmış açılmış 
davaların, istek üzerine veya doğrudan doğruya, görevsizlik ya da 
gönderme kararıyla 1 numaralı ticaret mahkemesine gönderilm-
esi yasal olarak olanaklı değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı 
yargılayacak ve çözecek olan mahkeme, Yüksek Kurulun anılan 
kararından önce belirtilen yöndeki uyuşmazlıklardan kaynak-
lanan davaları görme konusunda kanunen görevli bulunan İzmir 
4. Asliye Ticaret Mahkemesi olup, dava tarihinden sonra Yük-
sek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin davaya bakması olanaklı 
bulunmamaktadır. 

 Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19.04.2006 
gün ve E:2006/11-58 K:2006/228; 22.11.2006 gün E:2006/11-
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720 K:2006/745; 4.4.2007 gün ve E:2007/11-189 K:2007/193; 
20.06.2007 gün E:2007/11-440 K:2007/434 sayılı kararlarında da 
aynı ilke benimsenmiş ve uygulama bu yönde yerleşmiştir. 

 Hal böyle olunca; temyize konu davanın İzmir 4. Asliye Ti-
caret Mahkemesinde görülmesi gerektiğine ilişkin Yerel Mahke-
mece verilen direnme kararı yerindedir. 

 Ne var ki, esasa ilişkin temyiz itirazları Özel Dairece 
incelenmediğinden, bu konuda inceleme yapılmak üzere dosya 
Özel Daireye gönderilmelidir.

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uy-
gun bulunduğundan, davacı vekilinin esasa ilişkin temyiz 
itirazlarının incelenmesi için dosyanın 11. HUKUK DAİRESİNE 
GÖNDERİLMESİNE, 26.03.2008 gününde oybirliği ile karar 
verildi. 

               Gönderen: Av. Cüneyt Uyar  
  

      



TİS Hükümlerinden Yararlanmayanlar Yönünden, Toplu 
İş Sözleşmelerinin Ard Etkisinin İşyeri Uygulaması Haline 
Dönüşüp Dönüşmediği Belirlenmelidir                 

      T.C.
          YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/9-275
KARAR : 2008/282

 ÖZET: Toplu iş sözleşmelerinin (TİS) sona ermesinden 
sonra, kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler için TİS’in iş 
sözleşmesini ilgilendiren hükümleri yenisi yürürlüğe girene kadar 
devam eder. Bu kural toplu iş sözleşmelerinin “ard etkisi” olarak 
ifade edilir. TİS hükümlerinden yararlanmayanlar yönünden ise, 
toplu iş sözleşmelerinin ard etkisinin işyeri uygulaması haline 
dönüşüp dönüşmediği belirlenmelidir. Bir uygulamanın, işyeri 
uygulaması olarak kabulü için, tekrarlana gelen, hesaplanabilir, 
genel nitelikte olması ve buna uyulmasının hukuksal zorunluluk 
olduğu yönünde genel inancın doğmuş olması gerekir. 

    YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 9. İş Mahkemesi
TARİHİ  : 13/02/2008
NUMARASI  : 2007/20 E. 2008/30 K. 
DAVACI  : A.D. vekili Av.İ.I.S.
DAVALI  : B.A. Kömür Asfalt İşl. San. Ltd. Şti. 
vekili Av.M.A.A.

 Taraflar arasındaki “işçilik hak ve alacakları” davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 9. İş Mahkeme-
since davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.02.2006 gün 
ve 2004/1393-2006/49 sayılı kararın incelenmesi davalı veki-
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li tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi-
nin 22.11.2006 gün ve 2006/9890-30806 sayılı ilamı ile; 
(“…1-Davalı davacının fazla çalışma ve hafta tatili ücretlerini 
aldığını ve ibraname verdiğini savunmuştur. Davalı tarafça ibraz 
edilen ve imzası inkar edilmeyen ibranamede fazla çalışma ücreti 
alacaklarının alındığı belirtilmiştir. Buna rağmen fazla çalışma 
ve hafta tatili ücreti alacağının hüküm altına alınması hatalıdır. 
2-İşyerinde 1.7.1995-30.06.1996 tarihleri arasında yürürlükte ka-
lan TİS’de kıdem tazminatının 45 gün üzerinden hesaplanacağı 
kararlaştırılmış, bu tarihten sonra akdin feshi tarihine kadar yeni 
bir TİS imzalanmamıştır. 

 Davacı TİS sona ermeden 30.1.1996 tarihinde TİS’e taraf 
işçi sendikasından istifa etmiş ve istifa gerçekleşmiştir. Başka bir 
anlatımla TİS’in sona erdiği 30.6.1996 tarihinde davacı taraf işçi 
sendikasının üyesi olmadığı gibi, TİS’den de yararlanmamaktadır. 
Bu nedenle TİS’in davacı yönünden hizmet akdi olarak devam 
ettiğinin kabul edilmesi mümkün değildir. Davacının kıdem 
tazminatının işveren tarafından 30 gün üzerinden hesaplanıp öden-
mesi doğrudur. Bu sebeple mahkemenin 45 gün üzerinden yapılan 
hesaplamaya değer vererek fark kıdem tazminatını hüküm altına 
alması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…”) gerekçesiyle bozu-
larak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

   HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının 
süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

 Dava, bir kısım işçilik hak ve alacaklarına ilişkin olup, Ye-
rel Mahkemece, Özel Dairenin (2) numaralı bentte yazılı bozma 
nedenine karşı direnilmektedir. 
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 Toplu iş sözleşmeleri bir yıldan kısa ve üç yıldan uzun 
süreli olamaz. TİS’in süresi sözleşmenin imzalanmasından sora 
taraflarca uzatılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdir-
ilemez. (2822 sayılı TİSGLK m. 7/I). Ancak, 2822 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu m.6/son uyarınca; 
“Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin 
hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar 
hizmet akdi hükmü olarak devam eder.” TİS’in sona ermesinden 
sonra, kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler için TİS’in 
sözleşmesini ilgilendiren hükümlerinin, yenisi yürürlüğe girene 
kadar devam edeceğine ilişkin kural, toplu iş sözleşmesinin 
“ard etkisi” olarak ifade edilir. TİS hükümlerinden yararlanama-
yanlar yönünden ise; toplu iş sözleşmesinin ard etkisinin işyeri 
uygulaması haline dönüşüp dönüşmediğinin belirlenmesi önemi 
taşımaktadır. 

 Kanun ya da iş sözleşmesinde düzenlenmemesine, bu yönde 
yasal ve akdi bir zorunluluk bulunmamasına karşın, işçi ile işveren 
arasındaki hukuki ilişkiye yön veren, varlığını somut uygula-
malar şeklinde gösteren eylemli durum “işyeri uygulamaları”nı 
oluşturur.

 İşyerinde düzenli olarak tekrarlanmakla oluşan, her hangi 
bir koşula bağlı bulunmayan işyeri uygulamaları, işçilerin zımni 
kabulleriyle bir iş sözleşmesi hükmü, diğer bir ifadeyle, iş şartı 
(çalışma koşulu) haline dönüşürler; bir iş sözleşmesi eki olarak 
bağlayıcı nitelik kazanırlar. İşçi için belirli özellikteki bir işyeri 
uygulaması, subjektif hak oluşturur. 

 Bir uygulamanın işyeri uygulaması olarak kabulü için, 
tekrarlana gelen, hesaplanabilir, genel nitelikte olması ve buna 
uyulmasının hukuksal zorunluluk olduğu yönünde genel inancın 
doğmuş olması gerekir. Bu bakımdan işyeri uygulamaları, işvereni 
belirli bir yükümlülük altına sokan, objektif mahiyette hükümler 
olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. 
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 İşyeri uygulaması ile oluşan “iş şartı”, işverence, işçi aley-
hine olarak değiştirilemez. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. Mad-
desi uyarınca, çalışma koşullarında yapılacak bir değişiklik ancak 
tarafların anlaşmalarıyla gerçekleşebilir. 

 13.12.1995 tarihinde imzalanan, 01.07.1995 tarihinden itibar-
en bir yıl süreli olarak yürürlükte bulunan üçüncü dönem Toplu 
İş Sözleşmesi’nin 5. maddesinde; Toplu İş Sözleşmesi’nden, taraf 
işçi sendikasının üyelerinin yararlanacağı, 7. maddesinde; hizmet 
akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki 
hükümlerin uygulanacağı, her ne sebeple olursa olsun, sona 
eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümlerin-
in, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak 
devam edeceği 31. maddesinde; işçilerin hizmet akitlerinin, İş 
Yasası’ndaki kıdem tazminatı ödenmesi gerektiren hallerden her 
hangi biri yoluyla feshi halinde, işçiye her hizmet yılı için 45 gün-
lük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeneceği” ifade edilmekte 
olup, yeni bir toplu iş sözleşmesi bağıtlanmadığı konusunda da 
uyuşmazlık bulunmamaktadır. 

 TİS sona ermeden taraf işçi sendikasından istifa etmiş olan 
davacı, TİS’in sona erdiği 30.06.1996 yılından itibaren işyerinde 
kıdem tazminatlarının 45 gün üzerinden hesaplanarak ödendiğini 
iddia etmektedir. Bilirkişi raporunda da bu yönde değerlendirme 
yapılarak, örnek işçi isimlerine yer verilmiştir. 

 Mahkemece, kıdem tazminatının 45 gün üzerinden hesapla-
narak ödendiğine yönelik, iş şartı niteliğine dönüşmüş bir işyeri 
uygulaması bulunup bulunmadığı işyeri kayıtları ve bu yönde-
ki diğer bilgi ve belgeler yardımıyla araştırılarak varılacak so-
nuca göre karar verilmesi gerekirken, önceki kararda direnilm-
esi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı belirtilen nedenlerle 
bozulmalıdır. 
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 SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile, direnme kararının yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 
HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hal-
inde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 26.03.2008 gününde, 
oybirliği ile karar verildi.

      Gönderen: Av.Cüneyt Uyar    



Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. Maddesine Göre Prime 
Esas Günlük Kazançlarını Belirleme Yöntemi
       

      T.C.
        YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/10-293
KARAR : 2008/289

 ÖZET: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. mad-
desine göre günlük kazançlarını alt sınırın altında olan sigortalılar 
ile ücretsiz çalışan sigortalıların prime esas günlük kazançları 
alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan 
sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

    YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 4. İş Mahkemesi
TARİHİ  : 28/11/2007
NUMARASI  : 2007/863 E. 2007/910 K.
DAVACILAR  : 1-H.L. 2-R.İ. vekilleri Av.H.K.
DAVALILAR  : 1-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
vekili Av.G.K.
     2-M.K. vekili Av.H.K.

 Taraflar arasındaki “prime esas ücretin tespiti” davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. İş Mahkemesince 
davanın kabulüne dair verilen 24.05.2006 gün ve 902-122 sayılı 
kararın incelenmesi davalı SSK vekili tarafından istenilmesi üz-
erine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 19.10.2006 gün ve 9031-
13264 sayılı ilamı ile; (“…Dava, davacılara ait işyerinde davalının 
1.10.1996-31.3.1998 döneminde asgari ücretle, 1.10.2000-12
.3.2001 tarihleri arasında ise, aylık net 100.000.000 TL ücretle 
çalıştığının tespiti istemine dair olup; mahkemece, davaya konu 
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her iki dönemde de asgari ücretle çalışıldığının tespitine karar 
verilmiştir. 

 Yargılama aşamasında, sigortalının işçilik haklarına dair 
açtığı davanın (Ankara 6. İş Mahkemesi, 2001/448-2005/53tem-
yiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Böylece davaya 
konu dönemlerdeki ücretlerin irdelendiği ve hükme esas alınan 
bilirkişi raporunda, birinci dönem sonunda davacının ücretinin as-
gari ücretin üç katı olduğu, iş akdinin sona erdiği ikinci dönemin 
sonunda ise, belirlenen rakama göre asgari ücret kadar bulunduğu 
yargı kararı ile belirlenmiştir. Bu durumda, mahkemenin ikinci 
döneme dair kabulü yerinde ise de; davalının davacılar yanında 
1.10.1996-31.3.1998 döneminin sonunda 506 sayılı Yasanın 78. 
maddesinde düzenlenen günlük kazancın üst sınırı da gözetilmek 
kaydıyla asgari ücretin üç katı tutarı karşılığı çalıştığının kabulü 
gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup 
bozma sebebidir. 

 Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki esaslar göz önünde 
tutulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş 
olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
 O halde, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin bu 
yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır…”) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çev-
rilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki 
kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı SSK vekili

   HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının 
süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü: 
 
 Davalı sigortalı tarafından açılıp kesinleşen hizmet tespiti 
davasında çalışma süreleri belirlenmesine karşın prime esas ka-
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zanç tutarları saptanmamıştır. Tespitine karar verilen hizmet 
sürelerine ilişkin sigorta primlerinin azami kazanç üzerinden tah-
sil edilmek istenmesi üzerine eldeki dava açılmıştır. Yerel mah-
kemece, davalı sigortalının asgari ücret üzerinden kazanç elde 
ettiğine dair kararı, Özel Dairece, yukarıda yazılı gerekçelerle 
bozulmuş, yerel mahkemece önceki hükümde direnilmiştir. 

 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. maddesinde 
prime esas kazancın alt ve üst sınırlarının nasıl belirleneceği hüküm 
altına alınmış olup, alınacak primlerin hesabında sigortalının gün-
lük kazancının bilinmesi önem taşımaktadır. 

 Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile 
ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerin-
den, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların gün-
lük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

 İşçilik alacaklarının tahsiline yönelik, temyiz edilmeksizin 
kesinleşen diğer bir davada ise; hükme esas alınan bilirkişi rapo-
ru kazanç tespitini içermesine karşın, sigortalının davaya konu 
beyanları, dosyadaki diğer bilgiler ve bilirkişi raporunun ücret 
tespitine esas aldığı tanık ifadeleri dikkate alındığında, yapılan 
tespitin maddi yanılgı ürünü olduğu anlaşılmaktadır.

 Belirlenen bu durum karşısında; uyuşmazlığa konu askerlik 
öncesi dönemde davalı sigortalının kazanç tutarının belirlenebil-
mesi için davalı sigortalı isticvap olunmalı, gerektiğinde, askerlik 
öncesi dönemdeki çalışma statüsü de belirtilerek, emsal ücretin 
meslek kuruluşundan sorularak, dosya kapsamındaki diğer bilgi 
ve belgeler ile birlikte yapılacak değerlendirme sonucunda karar 
verilmesi gerekmektedir. 

 Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular gözetilerek 
yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda karar vermek ge-
rekirken önceki karada direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu 
nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 
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 SONUÇ: Davalı SSK vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile, direnme kararının yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 
02.04.2008 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 
      Gönderen: Av.Alper Uyar 
        



TTK.’nun 1283. Maddesi Yalnız Sigorta Ettiren Aley-
hine Sonuç Doğuracak Hükümler Getirmesini Yasaklayan, 
Sigortacı Aleyhine Şartlar Konmasına Bir Yasaklama Ge-
tirmeyen Bir Hüküm Gibi Yorumlanamaz 

           T.C.
            YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/11-318
KARAR : 2008/307

 ÖZET: TTK.’nun 1283. maddesi yalnız sigorta ettiren 
aleyhine sonuç doğuracak hükümler getirmesini yasaklayan, 
sigortacı aleyhine şartlar konmasına bir yasaklama getirmeyen bir 
hüküm gibi yorumlanamaz. Yeni değer sigortasının söz konusu 
olabilmesi için, tarafların, daha önceden rizikonun gerçekleştiği 
andaki yeni değeri sigorta değeri olarak kararlaştırması zorun-
ludur. Sigorta hukukunda tam hasar, ancak, mal sigortalarında 
malın tahrip olması, yıkılması ve ziyaı halinde; kısmi hasar ise, 
malın sadece hasara uğraması, zarar görmesi fakat tamamen tah-
rip olmaması halinde söz konusudur.Alınan bilirkişi raporu ve 
yapılan tespitlere göre davaya konu sigortalı malzemelerin tam 
hasarının söz konusu olmadığı, malzemeler de muhtelif ezik, 
çizik ve bazı kırıkların bulunduğu ancak, tüm bunların tamirinin 
mümkün olduğu anlaşılmıştır. Sigorta ettirenin veya sigortadan 
yararlananın ancak gerçek zararın tazminini talep edebileceği 
şeklide TTK.’nun 1283.maddesindeki emredici hüküm, sigorta 
hukukunda geçerli olan zenginleşme yasağı prensibinin bir gereği 
olduğundan ve bu yasağa aykırı olan sözleşme hükmü geçerli ka-
bul edilemeyeceğinden, mahkemece hasarlı malzemenin onarım 
bedelinin saptanarak, davalının yatırdığı miktar mahsup edilip 
eksik kalan miktara hükmedilmesi usul ve kanuna uygundur.

    YARGITAY İLAMI
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İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ  : 26/12/2007
NUMARASI  : 2007/574-2008/562
DAVACI  : İçişleri Bakanlığı vekili Av.B.D.
DAVALI  : E.G. Sigorta AŞ vekili Av.T.A.

 Taraflar arasındaki “Nakliye Emtia Sigorta Poliçesine Dayalı 
Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; An-
kara 4. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne 
dair verilen 14.04.2005 gün ve 2003/237-176 sayılı kararın in-
celenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesinin 15.03.2007 gün ve 2005/12864-4511 sayılı 
ilamı ile; (…Davacı vekili, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
ihtiyacı olan hastane malzemesinin yurtdışından ithal edildiğini, 
emtianın taşıma rizikolarına karşı davalı yanca sigorta güvencesi 
verilmiş olmasına rağmen, satıcı firma ve sigorta eksperi gözeti-
minde yapılan incelemede emteanın 396.116. DM’lık kısmının 
taşıma sırasında hasarlı olduğunun belirlendiğini, müvekkilinin 
satıcı firmaya satım bedelini tam olarak ödemiş olması nedeniyle 
hasarlı mal bedeli kadar zararının davalı yanca tazmin edilmediğini 
ileri sürerek, fazlası saklı tutularak şimdilik 202.503.29 Euro’nun 
zararın doğumu tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte 
davalıdan tahsilini istemiştir. 

 Davalı vekili, hasarın ambalaj ve yükleme hakkından 
kaynaklandığını zira, üreticiden hasarsız olarak alınan malze-
menin THY’na ait kargo uçağı niteliği olmayan tarifeli yolcu 
uçağı ile taşındığını, yükleme sırasında uçağın kapı girişi ve kar-
go bölümü dar olduğundan orijinal ambalajlarının havaalanında 
söküldüğünü, malzemelerin palet üzerinde olanların paletlerinin 
çıkarıldığını, orijinal köpük ve kartondan oluşan ambalajlarının 
söküldüğünü, oluşan hasarın büyük bölümünün boya çizikle-
rinden ibaret olduğunu ve onarımının da 20.000.000.000-TL’na 
mal olabileceğinin tespit edildiğini, fonksiyon bozukluğu 
bulunmadığını, bu hususu davacının da kendi tutanağı ile kabul 
ve beyan ettiğini, aynı hususun mahkemece yapılan tespitte de 
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belirlendiğini, bu belirleme çerçevesinde  20.000.000.000-TL nin 
davacıya ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, 
dava konusu emtea hasarının tam hasar niteliğinde olmadığı, 
malzemelerdeki muhtelif çizik, ezik, boya çizilmesi, tekerlek 
kilitleme pedal kırıklığı hasarının malzemenin fonksiyonlarını 
yerine getirme özelliğini ortadan kaldırmadığı, TTK’nun 1283. 
maddesi gereğince kısmi hasarlardan ancak gerçek zararın tazmi-
ninin istenebileceği, emredeceği bu hükme nazaran poliçe genel 
şartnamesinin 6.4.2 nolu maddesindeki hasarlı malzemenin tam 
bedelinin sigortacı tarafından tazmin edileceğine ilişkin düzenle-
menin amir hükme aykırı ve sebepsiz zenginleşmeye neden ola-
cak bir düzenleme olmakla geçersiz olduğu, o halde davacının 
isteyebileceği gerçek zararın KDV dahil 23.600.000.000 –TL. 
olduğu, poliçe genel koşulları 6.3. maddesi gereğince zararın 
yabancı para üzerinden istenebileceği, davalının 20.000.000.000 
TL’nı 25.12.2002 tarihinde ödediği ve bu tarihteki kura göre 
karşılığının 11.697.-Euro olduğu, oysa temerrüt tarihi olan 
09.09.2002 tarihinden itibaren işlemiş faizi ile birlikte KDV’li 
tutarın 15.002 –Euro olması gerektiği gerekçesiyle bakiye zarar 
tutarı 3.305 Euro’nun 25.12.2002 tarihinden itibaren döviz faizi 
ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 
 
 Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

 Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine dayalı tazminat is-
temine ilişkindir. Mahkemece TTK’nun 1283. Maddesi gereğince 
davacının ancak gerçek zararını isteyebileceği gerekçesiyle 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yanlar arasında sigor- 
ta sözleşmesinin genel koşullarının 6.3. maddesiyle sigortalının 
kısmi veya tam hasarlı  malzemenin onarımını kabul etmememsi 
halinde hasarlı malzeme bedelinin tamamının sigorta şirketince 
tazmin edileceği benimsenmiştir. 

 TTK’nun 1264. maddesinin 3. fıkrası gereğince amir hüküm 
niteliğindeki 1283. maddesine göre sigortacının sorumluluğu 



YARGI KARARLARI

İzmir Barosu Dergisi • Ocak 2009 • 283

sigortalının gerçek zararı ile sınırlandırılmış ise de, bu hüküm,si- 
gorta genel ve özel koşulları ile sigortalı aleyhine sonuç doğuracak 
hükümler konulamayacağına ilişkin bir hüküm olup, sigortalı 
yararına düzenleme içeren genel ve özel koşullara imkan veren 
bir hükümdür. 

 O halde, poliçe genel koşullarının 6.3. maddesi düzenle-
mesi sigortalı lehine bir düzenleme olduğundan TTK’nun 1283. 
maddesine aykırı bir düzenleme değildir. Mahkemece davacının 
tam tazminat isteminin reddi bu nedenle doğru değildir. Ancak, 
kısmen hasarlı olup, işlevini yerine getiren sigortalı emteanın 
davalı sigorta şirketine terk edilmeksizin tam tazminat talebinde 
bulunulması MK’nun 2. maddesine aykırı olduğu gibi, sigortalı 
açısından nedensiz zenginleşme sonucunu doğuracağı da bir ger-
çektir.

 Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözetilerek 
davacının talebinin değerlendirilmesi gerekirken, TTK’nun 1283. 
maddesine yanlış bir anlam verilerek hüküm kurulması doğru 
görülmediğinden kararın bu nedenle davacı yararına bozulması 
gerekmiştir. 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına Bozulmasına..)ge-
rekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden 
yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir. 
 
TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

         HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
 Hukuk  Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının 
süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü:
 Dava, nakliye emtia sigorta poliçesine dayalı tazminat is-
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temine ilişkindir.

 Davacı vekili, müvekkili tarafından yurtdışından ithal edilen 
ve davalıya nakliyat rizikolarına karşı sigortalı bulunan bir kısım 
emtianın taşıma sırasında hasarlanmasına rağmen davalının 
zararlarının ödenmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını 
saklı tutarak hasarlı malzeme bedeli olan 202.503.,29 Euro’nun re-
eskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

 Davalı vekili usulüne uygun şekilde ve uygun koşullarda 
taşıma yapılmadığından hasarın oluştuğunu,  meydana gelen bu 
hasarların tamiri mümkün küçük hasarlar olduğunu, davacının 
hasar bedelini talep etmesi gerekirken tam tazminat (malzeme 
bedelini) talep edemeyeceğini beyanla davanın reddi gerektiğini 
cevaben bildirmiştir.

 Mahkemece, oluşan hasarın kısmi hasar niteliğinde olduğu, 
malzemelerin fonksiyonlarını yerine getirdiği, onarımının müm-
kün olduğu, bu nedenle TTK’nun 1283. maddesi gereğince kısmi 
hasarda ancak gerçek zararın tazmininin istenebileceği bu hük-
mün emredici bir hüküm olduğu, buna aykırı olan sözleşme hük-
münün uygulanamayacağı, aksinin düşünülmesinin davacının 
sebepsiz zenginleşmesine yol açacağı bu nedenle bilirkişilerce 
hesap edilen davacının kısmi zararına hükmedilme gerekçesiy-
le, davanın kısmen kabulü ile 3.305 Euro’nun faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

 Özel Daire, yerel mahkeme kararını, yukarıda açıklanan 
nedenlerle bozmuş, mahkeme önceki kararında direnmiştir.

 Uyuşmazlık  TTK’nun 1283. maddesine aykırı şekilde sigorta 
ettiren lehine hükümler içeren bir sözleşme yapılıp yapılmayacağı 
noktasında toplanmaktadır.

 TTK’nun 1283. maddesi; “Sigortacı, sigorta ettiren veya si-
gortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten uğradığı zararları 
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tazmine mecburdur” hükmünü taşımaktadır. 

 Aynı Kanunun 1264. maddesinin 3. fıkrasında “…1283…
maddeler hükümlerine aykırı olan mukavele şartları hüküm-
süzdür” 4. fıkrasında ise 1283. madde zikredilmeksizin “…si- 
gorta ettiren kimsenin zararına olarak mukaveleyle değiştirilemez. 
Değiştirilirse kanun hükümleri re’sen tatbik olunur.” hükümleri 
bulunmaktadır. 

 Esas itibarıyla aşkın sigortanın düzenlendiği TTK’nun 1283. 
maddesi hükmü uyarınca, sigortacı rizikonun gerçekleşmesi du-
rumunda, sigorta ettirene veya sigortalıya ancak gerçek zarar 
miktarını ödemekle yükümlüdür. TTK’nun 1264/3. maddesi 
uyarınca emredici hüküm niteliğinde olan TTK’nun 1283. mad-
desi açıklanan şekilde sigortacının sorumluluğunu  gerçek za-
rarla sınırlandırmış ve TTK’nun 1283. maddesine aykırı olarak 
sözleşmeye konulan hükümlerin geçersiz olduğunu açık bir 
şekilde ifade etmiştir.

 TTK’nun 1264. maddesinin 4. fıkrası, bu fıkrada sayılan 
maddelerin sigorta ettiren kimsenin zararına olarak mukavele 
ile değiştirilemeyeceğini, eğer değiştirilirse kanun hükümlerinin 
re’sen tatbik olunacağını vazetmişken, aynı maddenin 3. fıkrasında 
sigortacı, sigorta ettiren ayrımı yapmaksızın her iki taraf yönünden 
de bu fıkrada sayılı maddelere aykırı olan sözleşme hükümlerinin 
geçersiz olacağını açıklamıştır. TTK’nun 1283. maddesi sadece 
sigorta ettiren kimse lehine düzenleme yapılabilmesine imkan 
veren TTK’nun 1264. maddesinin 4. fıkrasında sayılan maddeler 
arasında değilse de, hem sigortacı, hem de sigorta ettiren lehine 
olan , 3. fıkrasında sayılan maddeler arasında yer almaktadır. 

 O halde TTK’nun 1283. maddesini yalnız sigorta ettiren 
aleyhine sonuç doğuracak hükümler getirmesini yasaklayan, 
sigortacı aleyhine şartlar konmasına bir yasaklama getirmeyen 
bir hüküm gibi yorumlanması imkanı bulunmamaktadır.
 Dolayısıyla bu madde hükmüne aykırı olarak sözleşmeye 
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konulan hüküm, taraflardan kimin yararına olursa olsun, hüküm-
süz olacaktır. 

 Somut olayda taraflar arasında düzenlenen 14 Mart 2001 
tarihli Genel Şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 6. 
maddesinin, “Tazmin” kenar başlıklı 3. bendinde; “sigortalının 
kısmi veya tam hasarlı malzemenin onarımını kabul etmemesi 
halinde, hasarlı malzeme bedelinin tamamının  sigortalı adına il-
gili hesaba yatırılacağı” hükmü yer almaktadır. 

 Olayın çözümünde bu hükmün ne şekilde yorumlanması 
gerektiği taraflar arasında akdedilen sözleşmenin yeni değer 
sigortası olarak kabulünün mümkün olup almayacağı hususu ü-
zerinde de durulması gerekir.

 Yeni değer sigortasında, sigortacı tehlikelerin gerçekleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması veya bu suretle 
ortaya çıkan bir dezavantajın giderilmesi borcunu üstlenir. Yeni 
değer sigortasının da sigortacı, yangın, hırsızlık gibi bir olay 
sonucunda zarar gören şahsın tamamen kaybettiği bir mal söz 
konusu ise; onun yeniden temini, kısmen zarar görmüş bir mal 
söz konusu ise, eski hale getirilmesi için gerekli meblağı öde-
meyi taahhüt eder. Yitirilen malın yaşı, yıpranma oranı hiç önem 
taşımaz. Kısmi hasar durumunda, hasar gören kısmın yenisinin 
temini veya onarımı için gereken bedel sigortacı tarafından öde-
nir. Yeni değer sigortası yaptıran bir şahsın zararı, zarar gören 
malın eskime, aşınma ve yıpranma sebebiyle uğradığı değer 
kayıpları ve paranın değer kaybı göz önünde bulundurulmaksızın 
ödendiği için tam olarak giderilmiş olur. (Doç.Dr.Huriye Kubilay.
Yeni Değer Sigortası,DEÜ Hukuk Fakültesi Yayınları,1994,s.66) 

 Yeni değer sigortasından söz edilebilmesi için sigorta 
değeri olarak rizikonun gerçekleştiği andaki malın yeni değerinin 
kararlaştırıldığının sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekir. Çünkü, 
riziko anında sigorta değeri malın değerine eşit, fazla veya az 
olabilir. Sigorta bedelinin rizikonun gerçekleştiği andaki bedele 
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eşit olması sonucunu doğurmaz. Burada zenginleşme yasağı 
eksik veya aşkın sigortanın olup olmadığı yeni değer dikkate 
alınarak belirlenir. Dolayısıyla aşkın sigortanın varlığı sigorta be-
delinin rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaat değerini 
aşıp aşmadığına göre değil rizikonun gerçekleştiği andaki yeni 
değerinden eksik olup olmadığına göre belirlenir. Hal böyle o-
lunca yeni değer sigortasının söz konusu olabilmesi için tarafların 
daha önceden rizikonun gerçekleştiği andaki yeni değeri sigorta 
değeri olarak kararlaştırmaları zorunludur. Bu yönden yapılan 
değerlendirmede taraflar arasındaki sözleşmenin 6.3. maddesi-
nin düzenlenmesinin yeni değer sigortası olarak nitelendirilmesi 
mümkün değildir. 

 Bu açıklamaların ışığında somut olay değerlendirildiğinde; 
Sigorta hukukunda tam hasarın ancak; mal sigortalarında malın 
tahrip olması, yıkılması ve ziyaı halinde; kısmi hasarın ise, malın 
sadece hasara uğraması, zarar görmesi fakat tamamen tahrip 
olmaması halinde söz konusu olabileceği alınan bilirkişi raporu 
ve yapılan tespitlere göre davaya konu sigortalı malzemelerin tam 
hasarının söz konusu olmadığı, malzemelerde muhtelif ezik, çizik 
gibi bazı kırıkların bulunduğu ancak, bunların tümünün tamiri-
nin mümkün olduğu TTK.m.1283 uyarınca sigorta ettiren (veya 
sigortadan yararlananın) ancak gerçek zararının tazminini talep 
edeceği, bu hüküm emredici bir hüküm olup, sigorta hukukunda 
geçerli olan zenginleşme yasağı prensibinin bir gereği olduğu, 
bu yasaya aykırı olan sözleşme hükmünün bir geçerliliğinin 
bulunmadığı, mahkemece hasarlı malzemenin onarım bedelinin 
saptanarak, davalının yatırdığı miktar mahsup edilip eksik kalan 
miktara hükmedildiği anlaşılmakla, usule ve kanuna uygun bu-
lunan yerel mahkeme hükmünün onanması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

 SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, 
direnme kararının yukarda açıklanan nedenlerle ONANMASI-
NA, 09.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.     
      
      Gönderen: Av.Cüneyt Uyar



 

Uyma Kararının Varlığı Nedeniyle  Bozma Gereklerinin
Yerine Getirilip Getirilmediği İlgili Yargıtay Dairesince 
Yapılmalıdır           

      T.C.
         YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/2-371
KARAR : 2008/353

 ÖZET: Mahkemenin, açıkça uyma kararı vermesi karşısında 
artık eylemli direnme kararının varlığından söz edilemez. Yani 
uyma kararının varlığı nedeniyle bozma gereklerinin yerine ge-
tirilip getirilmediğinin denetimi, bozma kararına uyulan Yargıtay 
Dairesince yapılmalıdır. 

    YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ  : Ankara 7. Asliye Hukuk Mah-
kemesi
TARİHİ   : 10/10/2007
NUMARASI   : 2007/242-2007/371
DAVACI-DAVALI  : Z.K. vekili Av.R.A.
DAVALI-DAVACI  : N.K. vekili Av.İ.H.Ç.

 Taraflar arasındaki alacak-tazminat davasından dolayı 
yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 7.Hukuk Mahkem-
esince asıl davanın kabulü- birleşen/karşı davanın reddine dair 
verilen 02.03.2006 gün ve 2004/545-2006/55 sayılı kararın in-
celenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hu-
kuk Dairesince önce onanıp; davalı/karşı davacı N. Vekilinin ka-
rar düzeltme istemi üzerine 24.05.2007 gün ve 2007/6997-8790 
sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden 
yapılan yargılama sonunda, mahkemece karara bağlanmış; 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 14.04.2008 gün ve 2007/20821-
2008/5251 sayılı kararıyla da hükmün katkı oranı yönünden ey-
lemli direnmeye ilişkin olduğundan bahisle dosya Hukuk Genel 
Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. 

TEMYİZ EDEN: Taraf vekilleri

           HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü: 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’nun 429/2. Maddesinde bozma sonrası 
mahkemece yapılacak işlemler açıklanmıştır. Buna göre mah-
keme, temyiz edenden 434 madde uyarınca peşin alınmış olan 
gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya 
davet edip, dinlendikten sonra Yargıtay’ın bozma kararına uyulup 
uyulmayacağına karar verecektir. 

 Mahkemece tarafların beyanlarının alınıp bozmaya 
uyulmasına da karar verildikten sonra yapılacak iş; bozma ger-
eklerinin yerine getirilmesi olmalıdır. Zira, mahkemece bozmay-
la uyulması yönünde oluşturulan karar bozma lehine olan taraf 
yararına usulü kazanılmış hakkın gerçekleşmesine neden olur. Bu 
ilke Kamu düzeni ile ilgili olup Yargıtay’ca kendiliğinden dik-
kate alınması gerekir.  (04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı İçtihadı 
Birleştirme kararı R.G. 28.04.1959 gün sayı:10193).

 Şayet somut olayda usulü kazanılmış hakkın gerçekleşmesine 
engel olacak istisnai bir durum da yoksa artık uyma yönünde 
verilen karardan dönülerek önceki kararda direnilmesi usulen 
olanaklı değildir. 

 Bu nedenle açıkça uyma kararının verildiği durumda eylem-
li direnme kararının varlığından söz edilemez. 

 Somut olayda da, mahkemenin ilk kararı taraf vekilleri-
nin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince bozulmuş ve 
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bozma sonrası ilk celse olan 26.07.2007 tarihli celsede tarafların 
beyanlarının tespitini takiben aynan “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi-
nin 24.05.2007 günlü bozma ilamı dosya kapsamına usul ve yasa-
ya uygun görülmekle uyulmasına karar verildi, açık yargılamaya 
devam olundu” şeklindeki ara kararı ile bozmaya uyulmuştur.

 Mahkemenin, açıkça uyma kararı vermesi karşısında artık 
eylemli direnme kararının varlığından söz edilemez. Eş söyleyişle, 
uyma karının varlığı nedeniyle bozma gereklerinin yerine geti-
rilip getirilmediğinin denetimi, bozma kararına uyulan Yargıtay 
2. Hukuk Dairesince yapılmalıdır.

 Bu nedenle; ortada temyize konu direnme kararı 
bulunmadığından dosya temyiz incelemesi yapılmak üzere görev-
li bulunan Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gönderilmelidir.

 SONUÇ: Dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gönderilmesine 07.05.2008 gününde 
oybirliği ile karar verildi. 

      Gönderen: Av. Alper Uyar



Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı Gerekçe-
siyle Ek Rapor Alınması Hususu Maddi Hata Değildir         

       T.C.
          YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

ESAS  : 2008/9-483
KARAR : 2008/494

 ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunun denetime elverişli 
olmadığından bahisle yeniden inceleme yapılarak ek rapor 
alınması hususu maddi hata sayılarak karar düzeltme istemi ü-
zerine onama kararı kaldırılıp bozma kararı verilmiştir. Oysa bu 
durum İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesinde belirtilen 
nitelikte bir maddi hata değildir. Dolayısıyla, Özel Dairenin bu 
hususu bir maddi hata olarak nitelendirmek ve onama kararını 
kaldırmak suretiyle, yeniden inceleme yapılmasında isabet 
bulunmamaktadır. 

    YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 12. İş Mahkemesi
TARİHİ  : 13/12/2007
NUMARASI  : 2007/508-2007/863
DAVACI  : Y.K. vekili Av.M.N.
DAVALI  : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
vekili Av.M.D.

 Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; Ankara 12. İş Mahkemesince davanın ka-
bulüne dair verilen 31.01.2006 gün ve 2004-1533 E., 2006/16 
K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilme- 
si üzerine, önce Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 11.10.2006 gün ve 
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5589-26882 sayılı ilamı ile onanmış, davalı vekilinin maddi hata 
nedeniyle karar düzeltme istemi üzerine ise 9. Hukuk Dairesinin 
07.05.2007 gün ve 8022-14457 sayılı ilamı ile; (…Mahkemenin 
karara esas alınan 11.07.2005 tarihli bilirkişi raporunda prime 
esas aylık kazanan tespitinde ücret dışında ikramiye ve bu nitelik-
teki istihkakların nazara alınıp alınmadığı, alınmışsa prime esas 
ücrete ne şekilde yansıtıldığı belirlenmeli, ücret dışında ikramiye 
ve bu nitelikteki istihkak mevcut değil ise veya mevcut olmasına 
rağmen son bir yıl içerisinde yapılan ödemelerin 365 güne bölü-
nerek ücrete yansıtılması yapılmışsa şimdiki gibi karar veril-
mesi ancak ücret dışındaki ikramiye ve bu nitelikteki son ayda 
yapılan ücretleri esas alınıp sonuca gidilmişse yukarıdaki esaslara 
göre hesap yapılmak üzere bilirkişiden ek rapor alınarak hüküm 
kurulmalıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevril-
mekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki 
kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

   HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının 
süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra gereği görüşüldü: 
 
 Dava; iş kaybı tazminatının eksik hesaplanan kısmının öden-
mesi isteğine ilişkindir. 
 
 Davacı vekili, davacının E.B.Ü. Anonim Şirketi’nin Samsun 
İşletme Müdürlüğünde çalışmakta iken, işletmenin özelleştirilmesi 
üzerine, iş akdinin feshedildiği bu nedenle de iş kaybı tazminata 
hak kazandığını ancak kurumun hatalı ve eksik hesap yaptığını 
ileri sürerek 4.325.449.968 TL’nin tahsiline karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir. 

 Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
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 Yerel Mahkemenin davanın kabulüne dair verdiği karar, 
davalı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece önce onanmış; daha 
sonra, davalı vekilinin maddi hata nedeniyle karar düzeltme talebi 
kabul edilerek onama kararı kaldırılmış ve yukarıdaki gerekçeyle 
bozulmuştur. Yerel Mahkemece, iş mahkemeleri kararlarının tem-
yizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yolu 
kapalı olup, maddi hatadan bahisle bozma kararı verilmesinin 
usul hükümleri ve müktesep hak kurallarına aykırı olduğundan 
bahisle önceki kararında direnilmiştir. 

 İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi uyarınca, İş 
Mahkemelerince verilen kararlara ve buna bağlı Yargıtay ilamına 
karşı karar düzeltme yolu kapalıdır. Ancak, onama ve bozma 
kararlarında açıkça maddi hatanın bulunması halinde dosyanın 
yeniden incelenmesi mümkündür. 
 
 HUMK’nun 459. maddesi uyarınca, iki tarafın isim ve sıfat 
ve neticei taleplerine ilişkin maddi hatalar ve esas hükmünde he-
sap hataları yapılmış ise mahkeme bu hataları düzeltebilir. 

 Hemen belirtilmelidir ki, maddi hata (hukuki yanılma), 
maddi veya hukuki bir olayın olup olmadığında veya koşul veya 
niteliklerinde yanılmayı ifade eder. (Dr.Ejder Yılmaz, Hukuk 
Sözlüğü, Doruk yayınları, Birinci Baskı 1976, sayfa:208)

 Oysa somut olayda, bilirkişi raporunun denetime elverişli 
olmadığından bahisle yeniden inceleme yapılarak ek rapor 
alınması hususu maddi hata sayılarak karar düzeltme istemi üze-
rine onama kararı kaldırılıp bozma kararı verilmiştir. Bu durum 
yukarıda açıklanan nitelikte bir maddi hata değildir. Dolayısıyla, 
Özel Dairenin bu hususu bir maddi hata olarak nitelendirmek ve 
onama kararını kaldırmak suretiyle, yeniden inceleme yapmasında 
isabet bulunmamaktadır.

 Hukuk Genel Kurulu’nun 17.4.2002 gün ve 2002/9-264 E., 
2002/322 K. sayılı ilamı da aynı doğrultudadır. 
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 O halde, yerel mahkemenin bu gerekçeye dayalı direnme 
kararı usul ve yasaya uygun olup onanmalıdır. 

 SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, 
direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASI-
NA, 9.7.2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

        Gönderen: Av. Alper Uyar 



Alacaklı, Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinleri Paraya Çevir-
meden Önce Kefil Aleyhine de Takibat Yapabilir

      T.C.
        YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2008/10793 
KARAR NO : 2008/11601

 ÖZET: Gerek İİK’nun 45’inci maddesi ve gerekse 
257/1’inci maddesindeki düzenlemeler borçlu ile ilgili düzenle-
meler olup, takip ya da ihtiyati haciz konusu alacağın kefilleri 
ile ilgili bir düzenleme değildir. Kefillere ilişkin özel düzenleme 
ise BK’nun 487/1’inci maddesinde yapılmış olup, anılan madde 
gereğince kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatıyla veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun 
ifasını üstlenmiş ise, alacaklı, asıl borçluya müracaat ve rehinleri 
paraya çevirtmeden önce kefil aleyhine de takibat yapabilir. 

    YARGITAY  İLAMI

MAHKEMESİ : Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 18/07/2008
NUMARASI  : 2008/155-2008/144
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN 
(ALACAKLI) : YAPI KREDİ BANKASI
KARŞI TARAF
(BORÇLULAR) : M.T.Ç., T.Ç.

 Taraflar arasında görülen davada Sakarya 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nce verilen 18.07.2008 tarih ve 2008/155-2008/144 
sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen 
(alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi 
içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Ha-
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kimi İhsan Akgül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve 
yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve 
tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, 
düşünüldü:

 İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, müvekkili ile dava dışı 
N.Ç. arasında genel kredi sözleşmesi akdedildiğini, borcun ip-
otekle teminat altına alındığını, ancak davalıların bu sözleşmenin 
müteselsil kefilleri olduğunu, kredi borçlusu tarafından bor-
cun ödenmemesi üzerine hesabın kat edildiğini, borçluların mal 
kaçırma eğiliminde bulunduğunu ileri sürerek, T. için 762.137,50 
YTL için, M.T. için 45.000 YTL alacağı karşılayacak miktarda 
ihtiyati haciz kararı verilmesini istemiştir. 

 Mahkemece, ihtiyati haczin şartları oluşmadığı gerekçesi-
yle, talebin reddine karar verilmiştir. 

 Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir. 

 Davacı banka genel kredi sözleşmeleri gereğince müşterisi 
N.Ç.’ye kredi kullandırılmış, davalılar ise bu kredi sözleşmelerini 
kefil olarak imzalamamışlardır. 

 İİK’nun 45’inci maddesine göre, rehinle temin edilmiş bir 
alacağın takibi ancak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılabilir. 
Aynı Yasanın 257’nci maddesine göre de, rehinde temin edilmemiş 
borcun alacaklısı, borçlu aleyhine ihtiyati haciz talebinde buluna-
bilir. 

 Gerek İİK’nun 45’inci maddesi ve gerekse 257/1’inci mad-
desindeki düzenlemeler borçlu ile ilgili düzenlemeler olup, takip 
ya da ihtiyati haciz konusu alacağın kefilleri ile ilgili bir düzenleme 
değildir. Kefillere ilişkin özel düzenleme ise BK’nun 487/1’inci 
maddesinde yapılmış olup, anılan madde gereğince kefil, borçlu 
ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla 
veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını üstlenmiş ise, alacaklı, 
asıl borçluya müracaat ve rehinleri paraya çevirtmeden önce kefil 
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aleyhine de takibat yapabilir. 

 O halde, davacı bankanın, kredi sözleşmesinde müşterek 
müteselsil borçlu ve kefil sıfatı taşıyan davalılar aleyhine re-
hine başvuru şartı olmaksızın BK’nun  487/1’inci maddesine 
dayanarak ihtiyati haciz talebinde bulunmasında yasada engel bir 
durum bulunmadığı gözetilerek ihtiyati haciz şartlarının varlığı 
açısından inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekirken, mahkemece hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ihtiyati 
haciz isteminin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın 
bu nedenle bozulması gerekmiştir. 

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davacı alacaklı 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı alacaklı 
yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği 
halinde temyiz edene iadesine, 21.10.2008 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi. 

              Gönderen:  Av. Nail Yılmaz Toksöz
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Limit İpoteği Faiz ve Masrafları da Kapsar
             

  T.C.
       YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2008/15087
KARAR : 2008/18976

 ÖZET: İpoteğin limit ipoteği olması taşınmazın 
sorumluluğunun limitle sınırlı bulunması nedeniyle ipoteğin 
paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte icra dosyasındaki faiz, 
masraf, vs.nin limit dahilinde kalması zorunludur.

    YARGITAY İLAMI

İNCELEN KARARIN
MAHKEMESİ : Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 13.05.2008
NUMARASI  : 2008/260-2008/321
DAVACI  : Şikayetçi: Y. Bankası
DAVALI  : Karşı Taraf: H. Bankası
DAVA TÜRÜ  : Şikayet

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme karırının müd-
deti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekil tarafından istenmesi 
üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş ol-
makla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 Üzerinde H. Bankası lehine limit ipoteği tesis edilmiş bulu-
nan taşınmazın Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü’nün 2005/3193 tak-
ip sayılı dosyasından ilgili bankaca satışı gerçekleştirilmiş, sözü 
edilen banka için ipotek limiti düşüldükten sonra geriye kalan 
960.000 YTL’nin sıra cetveli yapılmak üzere şikayetçi bankanın 
haciz alacaklısı bulunduğu İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nün 98/1548 
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sayılı takip dosyasına gönderilmiştir. Daha sonra Karşıyaka 1. İcra 
Müdürlüğü İzmir 14. İcra Müdürlüğü’ne yazı yazarak alınması 
gereken 89.219,00 YTL tahsil harcının sehven gönderildiğini, bu 
miktarın kendilerindeki takip dosyasına iade edilmesi istenmiş 
ve İzmir İcra Müdürlüğünce de bu istem doğrultusunda işlem 
yapılmıştır. Söz konusu edilen 89.219,00 YTL tahsil harcının 
ipoteğin limit ipoteği olması taşınmazın sorumluluğunun limitle 
sınırlı bulunması nedeniyle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 
yapılan takipte icra dosyasındaki faiz, masraf, vs.nin limit da-
hilinde kalması zorunludur. Diğer bir anlatımla, alacaklı H. 
Bankası’nın tahsil ettiği paradan tahsil harcını bizzat ödeyerek 
bu parayı daha sonra asıl borçlu hakkında genel haciz yoluyla 
isteyebilir. 

 O halde, şikayetin açıklanan nedenlerle kabulü gerekirken 
yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir. 

 SONUÇ: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kab-
ulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 
ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 
31.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

     Gönderen: Av. Nail Yılmaz Toksöz 



AİHM Kararı, Karara Konu Dava için Bağlayıcıdır

 T.C.
      YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS  :2008/15602
KARAR :2008/19983

 ÖZET: AİHM’nin 26.06.2007 tarih ve 25321/02 başvuru 
nolu kararında, Harçlar Kanunu’nun “karar ve ilam harcı öden-
medikçe ilgiliye ilam verilmez” şeklindeki 28a maddesi ile aynı 
kanunun “yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe 
müteakip işlemlerin yapılamayacağı” şeklindeki 32. maddesinin 
AİHS’ne aykırı olduğu belirtilmiş ise de, söz konusu AİHM kararı, 
karara konu dava için bağlayıcıdır. Bu karar doğrultusunda, yasa-
ma organınca bir düzenleme yapılmadığı sürece, anılan AİHM 
kararının diğer ihtilaflara uygulanma olanağı bulunmamaktadır.  

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİH  : 27/05/2008
NO    : 2008/443-2008/673
DAVACI  : BORÇLU: T.H.Bankası AŞ
DAVALI  : ALACAKLI: Ö.F.Ö.
DAVA TÜRÜ  : Şikayet

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müd-
deti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi 
üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş ol-
makla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 Harçlar Kanunu’nun 28/a maddesine göre “karar ve ilem 
harcı örenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” aynı kanunun 32. mad-
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desinde ise “yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe 
müteakip işlemlerin yapılamayacağı” öngörülmüştür. Harçlar 
Kanunu’nun bu hükümleri doğrudan doğruya kamu düzenini il-
gilendirdiklerinden re’sen dikkate alınmaları zorunludur. 

 Somut olayda, takip dayanağı kararın karar harcı öden-
meden alacaklı tarafça takibe konu edilmesi üzerine borçlu 
vekili icra emrinin iptali için icra mahkemesine başvurmuştur. 
Mahkemece “AİHM’nin 26.06.2007 tarih ve 25321/02 başvuru 
nolu kararından dolayı ortaya yeni bir durum çıktığını, bu kar-
ara göre Harçlar Kanunu’nun 28/a ve 32. maddelerinin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğundan, sözü edilen 
maddelerin Anayasa’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. mad-
desiyle, hak arama hürriyetiyle ilgili 36. maddelerine aykırılığı 
gündeme geleceğinden, yukarıda belirtilen AİHM’nin kararının 
uygulamasının mümkün olduğu” sonucuna varılarak “borçlunun 
şikayetinin reddine” karar verildiği görülmektedir. 

 Harçlar Kanunu’nun 28/a ve 32. maddeleri halen yürürlükte 
bulunmaktadır. 

 AİHM’nin yukarıda belirtilen kararı, bu karar konu olan 
dava için bağlayıcılığı söz konusudur. İşbu karar doğrultusunda 
yasama organınca bir düzenleme yapıladığı sürece anılan kararın 
bu ihtilafta uygulanma olanağı bulunmamaktadır. 

 Dayanak ilamda borçlunun alacaklı aleyhine açtığı dava 
reddedilmiş, sadece o davada takipte taraf olmayan C.G. 
hakkındaki istem kabul edilmiştir. Burada hüküm altına alınan 
alacak için, 167.254.960.244 YTL “karar harcına” hükmedilerek, 
bunun da adı geçen C.G.’den tahsiline karar verilmiştir. 

 Bu durumda, harçtan sorumlu tutulmayan alacaklıdan, bu 
harcı ödemesi elbetteki istenemez. Ancak alacaklı lehine hük-
medilen vekalet ücretini bu ilama göre borçludan tahsil edebilm-
esi için, karar tarihindeki red harcını yatırması gerekir. Yatırdığı 
red harcını da yaptığı takipte borçludan tahsil yoluna gidilebilir. 
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 Bu nedenlerle mahkemece alacaklıya yukarıdaki açıklamalar 
doğrultusunda bir süre verilerek Harçlar Kanunu’nun 32. maddesi 
de göz önünde tutularak sonuca göre bir karar verilmelidir. 

 O halde, eksik inceleme ile ve yazılı gerekçeyle sonuca gi-
dilmesi isabetsizdir. 

 SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mah-
keme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 
428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.11.2008 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

          
      Gönderen: Av.Talih Uyar 



Gayrimenkulün Aynına İlişkin Davalar, HUMK’nun 427. 
Maddesinde Öngörülen Kesinlik Sınırının Kapsamında 
Değildir   

  T.C.
      YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2008/9378
KARAR : 2008/10557

  
    
                               YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ	 :	Bayındır	Sulh	Hukuk	Mahkemesi
TARİHİ  : 02.04.2008
NUMARASI  : 2007/434-2008/103
DAVACI	 	 :	H.S.
DAVALI	 	 :	N.Ç.	vd.	
 
	 Davacı	 vekili	 tarafından,	 davalılar	 aleyhine	 27.07.2007	
gününde	verilen	dilekçe	 ile	geçit	hakkı	 tesisi	 istenmesi	üzerine	
yapılan	 duruşma	 sonunda;	 davanın	 159	 ada	 14	 parsel	 yönün-
den	kabulüne	dair	verilen	hükmün	davalılar	N.Ç.	ve	R.G.	vekili	
tarafından	temyizi	üzerine;	mahkemece	kararın	kesin	olduğundan	
davalılar	vekilinin	temyiz	talebinin	reddine	dair	02.04.2008	tari-
hli	kararın	davalılar	N.	ve	R.	Vekilleri	tarafından	temyizi		üzerine	
süresinde	 olduğu	 anlaşılan	 temyiz	 dilekçesinin	 kabulüne	 karar	
verildikten	sonra	dosya	ve	içerisindeki	bütün	kağıtlar	incelenerek	
gereği	düşünüldü:

     KARAR

	 Davacı,	 159	 ada	 7	 parsel	 numaralı	 taşınmazı	 yararına	
davalılara	ait	159	ada	11,12,13	ve	14	parsel	sayılı	taşınmazların	
uygun	olanından	Türk	Medeni	Kanunu’nun	747.	maddesi	uyarınca	
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geçit	hakkı	kurulmasını	istemiştir.	

	 Mahkemece,	 26.12.2007	 günlü	 bilirkişi	 krokisinde	 sarı	
renkle	boyalı	(B)	harfi	ile	gösterilen	bölümden	159	ada	7	parsel	
yararına,	159	ada,	14	parselden,	3	metre	genişliğinde	234,82	me-
trekarelik	kısımdan	geçit	hakkı	kurulmasına	karar	verilmiştir.		

	 Hüküm,	159	ada	14	parsel	maliki	mirasçılarından	davalılar	
N.Ç.	ve	R.G.	vekili	tarafından	temyiz	edilmiş,	mahkemece	ver-
ilen	kararın	kesin	olduğu	gerekçesi	ile	02.04.2008	tarihli	ek	ka-
rar	ile	temyiz	istemi	reddedilmiş,	anılan	ret	kararı	da	yasal	süresi	
içinde	davalılar	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.	

	 HUMK’nun	 427.	 maddesindeki	 kesinlik	 sınırı	 taşınır	 mal	
ve	alacak	davalarına	ilişkin	olup	aynı	Yasanın	432/4.	maddesine	
göre	de;	“Temyiz,	kanuni	süre	geçtikten	sonra	yapılır	veya	temy-
izi	kabil	olmayan	bir	karara	ilişkin	olursa,	kararı	veren	mahkeme	
temyiz	isteminin	reddine	karar	verir…”	hükmünü	taşımaktadır.	

	 Gayrimenkulün	aynına		ilişkin	davalar	427.	maddede	öngörül-
en	kesinlik	sınırının	kapsamında	değildir.	Davada	taşınmaz	malın	
aynına	yönelik	istemlerde	bulunduğundan	mahkemece	davacının	
temyiz	isteminin	reddi	doğru	olmamıştır.	Belirtilen	nedenle	yerel	
mahkemenin	02.4.2008	tarihli	ek	kararının	ortadan	kaldırılmasına	
karar	verilerek,	18.02.2008	tarih	2007/434	E.,	2008/103	K.	sayılı	
ilamının	yapılan	temyiz	inceleme	sonucunda;

	 1-Yapılan	 yargılamaya,	 toplanan	 deliller	 ve	 tüm	 dosya	
içeriğine	 göre	 davalılar	 vekilinin	 aşağıdaki	 bendin	 kapsamı	
dışında	 kalan	 diğer	 temyiz	 itirazları	 yerinde	 görülmemiş	 reddi	
gerekmiştir.	

	 2-Hüküm	kurulurken	hükmün	 iki	numaralı	bendinde	depo	
edilen	geçit	bedelinin	159	ada	14	parsel	maliki	A.N.Ç.	mirasçıları	
olan	 davalılara	 ödenmesine	 karar	 verilmiştir.	 T.Ç.’nin	 dosy-
ada	 bulunan	 nüfus	 kaydından	 A.N.Ç.’nin	 mirasçısı	 olmadığı	
anlaşılmaktadır.	 Hükmün	 HUMK’nun	 389.	 maddesi	 uyarınca	
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infazında	tereddüt	yaratılması	doğru	olmamıştır.	Bu	yön	bozma	
nedeni	ise	de	yapılan	yanlışlığın	giderilmesi	yeniden	yargılamayı	
gerektirmediğinden	 hükmün	 HUMK’nun	 438/VII	 maddesi	
gereğince	düzeltilerek	onanması	uygun	bulunmuştur.	
 
	 SONUÇ:	Yukarıda	(1)	numaralı	bentte	açıklanan	nedenlerle	
davalılar	N.Ç.	 ve	R.G.	 vekilinin	 diğer	 temyiz	 itirazlarının	 red-
dine,	(2)	numaralı	bent	uyarınca	mahkeme	hükmünün	ikinci	ben-
dinin	üçüncü	satırında	yer	alan	“T.Ç.”	sözcüklerinin	hükümden	
çıkarılarak	 hükmün	DÜZELTİLMİŞ	bu	 şekli	 ile	ONANMASI-
NA,	22.09.2008	gününde	oybirliği	ile	karar	verildi.	

	 	 	 	 	 							Gönderen:	Av.	Ahmet	Odabaş	
 

 



Teslimin Gerçekleştiği Tanık Delili İle Kanıtlanabilir
     

          T.C.
 YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2007/3791
KARAR : 2007/8166

 ÖZET: Teslim maddi olay olup, teslimin gerçekleştiği tanık 
delili ile kanıtlanabilir.

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Torbalı 1. Asliye Hukuk Hakimliği
TARİHİ  : 29.06.2006
NUMARASI  : 2002/632-2006/300
DAVACI  : F.E. Boya San.Tic.Ltd. vekili Av.A.T.
DAVALI  : İ.K. San. Tic. Ltd. vekili Av.Ö.A.

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki 
davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi 
içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu 
gereği konuşulup düşünüldü:

        KARAR

 Dava, icra takibine takip borçlusu davalının vaki itirazının 
İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi hükmü uyarınca iptali 
istemine ilişkindir. Mahkemece dava, davacının davaya konu 
ettiği fatura irsaliyelerinin davalıya usulüne uygun tebliğ edilmiş 
olduğunu kanıtlayamaması gerekçesiyle reddedilmiş ve verilen 
karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

 Torbalı İcra Müdürlüğü’nün 2002/1227 takip sayılı dosyası 
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kapsamından; davacının, davalı hakkında adli takip yoluyla 
başlatmış olduğu icra takibinde, 26.708.780.800 TL. asıl alacak 
ve 3.241.223.000 TL. işlemiş temerrüt faizinin tahsilini istediği 
anlaşıldığı gibi; itirazın iptali davasının da, yasal süresi içinde 
açılmış olduğu saptanmış bulunmaktadır. 

 Davacı, davalının kendisine irsaliyeleri ile gönderip teslim 
ettiği ürünlere boya ve baskı işi yaptığını ve sevk irsaliyeleri ile 
iş sahibi davalıya teslim ettiğini ileri sürerek alacağının, tahsili-
ni istediği halde; davalı taraf, yanlar arasındaki kurulduğu iddia 
edilen akdi ilişkiyi inkar etmeden, icra takibine dayanak alınan 
faturaların esasını teşkil eden mal ve hizmetlerin yapıldığının 
ve kendilerine teslim edildiğinin yazılı şekilde kanıtlanması 
gerektiğini savunmaktadır. Yanlar arasında yazılı sözleşme 
yapılmamıştır. Az yukarıda açıklandığı üzere; esasen davalının 
ürünlerinin “boyama ve baskı işlerini” davacının yapmasına 
yönelik olarak “sözlü” sözleşme yapılmadığı da davalı tarafça 
savunulmamaktadır. Kaldı ki, dava dosyası kapsamında davalı iş 
sahibi tarafından ürünlerin davacı yükleniciye gönderilerek tes-
lim edildiğini gösterir on bir adet sevk irsaliyesi bulunmaktadır. 
Mahkemece, sözü edilen sevk irsaliyeleri hakkında taraflar is-
ticvap edilmemiştir. (HUMK. Mad. 213) Bu sevk  irsaliyeleri-
nin kapsamlarının doğruluğu saptandığı takdirde; akdi ilişki de 
davalı tarafça inkar edilmediğine göre sevk irsaliyelerinde gös-
terilen işin yapılarak davalı iş sahibine tesliminin yasal delillerle 
kanıtlanması durumunda yüklenici davacı, hak ettiği iş bedeli-
nin ödenmesini davalı iş sahibinden isteyebilir. Çünkü, Borçlar 
Kanunu’nun 364. maddesi gereğince, yanlarca başka bir düzen-
leme yapılmamış ise, iş bedeli işin tesliminde istenebilir. Ayrıca, 
işin yapılıp tamamlanmış olarak iş sahibine teslim edildiğini ve 
bedelin istenebilir olduğunu yüklenici; iş bedelinin ödendiğini 
ise, iş sahibi yasal delillerle kanıtlamakla ödevlidir. Buna göre, 
davacıya gönderilen sevk irsaliyelerinin kapsamının doğru olması 
durumunda, işin yapılarak davalı iş sahibine teslim edildiğini 
yasal deliller kapsamında davacı, “tanık” delili ile kanıtlayabilir. 
Çünkü, “teslim” maddi olay olup, teslimin gerçekleştiği tanık 
delili ile kanıtlanabilir. 
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 Diğer yandan iş bedelinin önceden taraflarca kararlaştırılmamış 
olması veya bedelde uyuşmazlık bulunması durumunda, iş bedeli 
Borçlar Kanunu’nun 366. maddesi gereğince işin yapıldığı za-
mandaki piyasa rayiçlerine göre mahkemece yaptırılacak bilirkişi 
incelemesi ile belirlenir. O halde, sözü edilen sevk irsaliyeleri ve 
faturalarda gösterilen işlerin yüklenici davacı tarafından yapılarak 
davalı iş sahibine teslim edilmiş olduğunun yüklenici tarafından 
kanıtlanması ve iş bedeli tutarında da yanlar arasında uyuşmazlık 
bulunması halinde, iş bedeli tutarının anılan yasa hükmü gereğince 
mahkemece belirlenmesi gerektiğinin de göz önünde tutulması 
gerekir. 

 Mahkemenin kabulünün aksine, icra takibine davacı 
tarafından dayanak alınan faturaların davalı iş sahibine tebliğ 
edilememesi, uyuşmazlık konusu alacağın mevcut olmadığını 
kanıtlar yasal delil sayılamaz. Eksik araştırma ve soruşturma ile 
hüküm verilemez. Yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden 
yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış 
ve kararın bozulması gerekmiştir. 

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin te-
myiz itirazlarının kabulüne ve kararın davacı yararına BOZUL-
MASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 
eden davacıya geri verilmesine, 25.12.2007 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 

      Gönderen: Av. Ömer Ayebe



Bağımsız Bölümün Dış Cephesine Takılan Klimanın 
Kaldırılması Davasında, Aktif Husumet Ehliyeti   

     T.C.
      YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2008/3187
KARAR : 2008/3994

 ÖZET: Bağımsız bölümün dış cephesine takılan klimanın 
kaldırılması davasını, ana taşınmazda kat maliki olan ya da kat 
malikleri kurulunca dava açılması konusunda açıkça yetki verilen 
yönetim açabilir.

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 18.05.2007
NUMARASI  : 2006/1252-2007/919
DAVACI  : E. Sitesi Yön. Vekili Av.S.S.
DAVALI  : 1-A.İ. vekili Av.K.S. 2-M.İ. vekili 
Av.K.S. 
 
 Dava dilekçesinde, ortak yere takılan klimanın sökülerek eski 
hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar 
verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

    YARGITAY KARARI

 Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra 
dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 Davada davalıların 14 nolu bağımsız bölümün ön dış ce-
phesine taktıkları klima cihazının kaldırılması istenilmiş olup, 
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davayı E. Sitesi Yöneticiliği açmıştır. 

 Dosyada toplanan bilgi ve belgeler, özellikle dairenin geri 
çevirme kararı üzerine dosyaya konulan 24.01.2006 günlü kat ma-
likleri kurulu kararı ile yönetim kurulunca alınan karar örnekleri 
incelendiğinde; dava konusu edilen klimanın kaldırılması ko-
nusunda dava açmak üzere site yöneticiliğine kat malikleri kuru-
lunca verilmiş bir yetki bulunmadığı gibi site yöneticiliği adına 
dava açan Ü.G. da anataşınmazda kat maliki değildir. Böyle bir 
davanın anataşınmazda kat maliki olan ya da kat malikleri ku-
rulunca dava açılması konusunda açıkça yetki verilen yönetimin 
dava açma hakkı vardır. Somut olayda site yönetimine bu davanın 
açılması  için açıkça yetki verilmediği ve yönetim adına davayı 
açan kişinin de kat maliki olmadığı gözetilerek davacının ak-
tif husumet ehliyetinin bulunmadığı nedeniyle davanın reddine 
hükmedilmesi gerekirken uyuşmazlığın esası hakkında hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir. 

 Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde 
tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz 
itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik 
diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi 
gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 03.04.2008 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.



 

Ceza Mahkemesinin Maddi Vakıayı Saptayan Kararları 
Hukuk Hakimini Bağlar  

  T.C.
      YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2008/2601
KARAR : 2008/3928

 ÖZET: BK’nun 53. maddesi uyarınca ceza mahkemesinin 
maddi vakıayı saptayan kararları hukuk hakimini bağlar.

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Şanlıurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ  : 03/10/2005
NUMARASI  : 2003/173-2005/793
DAVACI  : 1-İ.Y. 2-R.Y. 3-H.Y. 4-L.Y. 5-S.Y. 6-B.Y.  
      7-M.Y. 8-M.Y. vekili Av.Y.E.
DAVALI  : D. Ltd. Şti. vekili Av.C.Ö.

 Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının 
yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı 
davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde 
davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü.

     KARAR

 Davacılar vekili müvekkili İ.Y.’ye ait D. İsimli işyerinde 
oksijen tüpü için gerekli pompanın patlaması sonucunda 20 
yaşındaki müvekkilinin sol gözünü kaybettiğini vücudunun bir 
çok yerine demir parçaları saplandığını, bu duruma pompadaki 
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imalat hatasının neden olduğunu, işyeri 4 ay kapalı kaldığı için ve 
müvekkili bizzat çalışamadığı için maddi zarara uğradığını, ayrıca 
kendisinin ve ailesinin manevi zararının söz konusu olduğunu 
ileri sürmüş ve toplam 26.000.000.000 TL. tazminatın kaza tari-
hi olan 12.02.2002’den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 Davalı vekili, müvekkilinin imalatçı firma olmadığını, 
kazanın kullanım hatasından kaynaklandığını belirterek davanın 
reddi gerektiğini savunmuştur. 

 Mahkemece benimsenen 18.07.2005 tarihli bilirkişi kurulu 
raporuna göre satıcı davalı firmanın olayda kusurunun bulunmadığı 
gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar 
vekilince temyiz edilmiştir. 

 Dava konusu olay ile ilgili olarak davalı şirket müdürü Ş.K.’in 
de kusurlu görülerek mahkumiyetine karar verildiği, Şanlıurfa 3. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/112 Esas, 2006/925 Karar 
sayılı karar örneğinin dosyaya sunulduğu görülmektedir. 

 B.K.’nun 53. maddesi uyarınca ceza mahkemesinin mad-
di vakıayı saptayan kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı 
düşünülerek mahkemece belirtilen ceza davasının sonucunun 
beklenmesi ve kesinleştikten sonra uygun sonuç dairesinde bir 
karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir. 

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı 
taraf yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer 
hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın 
istek halinde iadesine, 15.04.2008 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

      Gönderen: Av. Talih Uyar



Haksız Fiillerle İlgili Hükümler, Kıyas Yoluyla Sözleşmeye 
Aykırı Hareketlerde de Uygulanır          

        T.C.
           YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

ESAS  : 2007/11063
KARAR : 2008/4788

 

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ	 :	Kadıköy	4.	Asliye	Ticaret	Mahkemesi
TARİHİ	 	 :	23.11.2006
NUMARASI  : 822/740
DAVACI	 	 :	E.E.	Büro	Mak.	Malz.	İhr.İth.San.	ve	Tic.	
Ltd.	vekili	Av.V.T.
DAVALI	 	 :	H.	Büro	Mak.	Tic.	AŞ	vekili	Av.S.C.A.
 
	 Taraflar	 arasındaki	 tazminat	davasının	yapılan	yargılaması	
sonunda	ilamda	yazılı	nedenlerden	dolayı	davanın	reddine	yönelik	
olarak	verilen	hükmün	davacı	vekilince	duruşmalı	olarak	temyiz	
edilmesi	üzerine	ilgililere	çağrı	kağıdı	gönderilmişti.	Belli	günde	
davacı	 vekili	 Av.M.B.	 gelmiş,	 diğer	 taraftan	 kimse	 gelmemiş	
olduğundan	onun	yokluğunda	duruşmaya	başlanarak	hazır	bulu-
nan	avukatın	sözlü	açıklaması	dinlenildikten	ve	temyiz	dilekçesi-
nin	süresinde	olduğu	anlaşıldıktan	sonra	dosya	incelendi,	gereği	
konuşulup	düşünüldü.	
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    KARAR

	 Davacı	 vekili,	 taraflar	 arasında	 bayilik	 sözleşmesi	
bulunduğunu,	müvekkilinin	1994	yılından	beri	C.	Marka	ürünler-
in	satış	ve	servis	hizmetini	verdiğini,	İstanbul	Anadolu	yakasında	
büyük	 başarı	 elde	 eden	 davacı	 şirketin	 promosyon	 ve	 reklam	
harcamaları	 yaptığını,	 2001	 yılında	Anadolu	Yakasının	 iki	 ayrı	
bayiliğe	 bölündüğünü,	 2004	 yılından	 itibaren	 aynı	 bölgedeki	
distribütör	 firmaya	 destek	 sağlanarak	 haksız	 rekabet	 ortamı	
yaratıldığını,	1994	yılından	beri	4.000.000	Euro’nun	üzerinde	alım	
yapan	davacı	şirketin	11.000	Euro	tutarındaki	çekin	23.11.2004		
tarihinde	 bankaya	 verilerek	 karşılıksız	 şerhi	 yazdırıldığını,	
davalı	 ile	 çekin	 1	 hafta	 sonra	 ödeneceği	 konusunda	 daha	 önce	
anlaşma	sağlanmasına	rağmen	bu	durumun	sözleşmenin	feshinin	
nedeni	olarak	kullanıldığını,	davalının	22.11.2004	tarihli	 ihtarla	
sözleşmeyi	 tek	 taraflı	 feshettiğini,	 fesih	 bildiriminin	 haksız	 ve	
kötü	niyetli	olduğunu,	çekin	yazdırıldığı	tarihte	davalının	elinde	
toplam	20.000	YTL	tutarında	2	adet	banka	teminat	mektupları	ve	
rehinler	bulunduğunu,	davalının	haksız	fesih	nedeniyle	davacıya	
zarar	verdiğini,	ayrıca	müvekkilinin	%2	oranında	risturn	alacağı	
mevcut	olduğunu	ileri	sürerek	228.000	YTL’nin	davalıdan	tahsi-
line	karar	verilmesini	talep	ve	dava	etmiştir.	

	 Davalı	vekili	cevabında,	taraflar	arasında	25.10.1996	tarihin-
den	başlayan	sözleşmenin	feshe	kadar	yenilenerek	devam	ettiğini,	
bayiinin	 ödeme	 güçlüğüne	 düşmesinin	 fesih	 nedeni	 olarak	 14.	
maddede	düzenlendiğini,	Temmuz	2007’den	itibaren	8	adet	çekin	
bedelinin	ödenmediğini,	feshin	haklı	olduğunu,	davacının	tazmi-
nat	 ve	 risturn	 alacağı	 bulunmadığını	 belirterek	 davanın	 reddini	
istemiştir.	

	 Mahkemece	 iddia,	 savunma	 ve	 toplanan	 delillere	 göre	
sözleşmenin	 feshi	haksız	 ise	de	davanın	haksız	 fesih	nedeniyle	
tazminata	ve	risturn	alacağına	hak	kazandığını	kanıtlayamadığı,	
manevi	tazminat	gerektiren	bir	durum	bulunmadığı	gerekçesiyle	
davanın	 reddine	karar	verilmiş,	hüküm	davacı	vekili	 tarafından	
temyiz	edilmiştir.	
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	 1-Dosyadaki	yazılara	kararın	dayandığı	delillerle	gerektirici	
sebeplere,	delillerin	takdirinde	bir	isabetsizlik	bulunmamasına	göre	
manevi	tazminat	talebinin	reddinde	isabetsizlik	bulunmadığından	
davacının	bu	yöne	ilişkin	temyiz	itirazlarının	reddi	gerekmiştir.	
 
	 2-Taraflar	 arasında	 25.10.1996	 tarihli	 bayilik	 sözleşmesi	
düzenlenmiştir.

	 Sözleşme	 uyarınca	 davacı	 şirket	 davalının	 Türkiye	 dis-
tribütörü	 sıfatıyla	 C.	 marka	 fotokopi	 ve	 fax	 cihazlarını	 ve	
bunların	malzeme	 ve	 yedek	 parçalarını	 pazarlayacak,	 tamir	 ve	
bakım	hizmeti	sağlayacaktır.	Sözleşmenin	14.	maddesinde	bayi-
inin	sözleşmedeki	yükümlülüklerini	yerine	getirmemesi,	ödeme	
güçlüğü	 içerisine	 düşmesi	 halinde	 davalının	 tek	 taraflı	 olarak	
sözleşmeyi	feshetme	hakkı	bulunduğu	hükme	bağlanmıştır.

	 Davacı	 da	 bu	 hükme	 dayanarak	 22.12.2004	 tarihli	 ihtarla	
sözleşmeyi	feshettiğini	bildirmiştir.	Bilirkişi	raporunda	davalının	
elinde	 bulunan	 karşılıksız	 çekin	 sözleşmenin	 13.	 maddesi	
uyarınca	 verilen	 teminat	 mektuplarının	 paraya	 dönüştürülmesi	
suretiyle	 tahsili	 olanağının	 bulunduğu,	 bu	 işlemi	 yapmadan	
sözleşmeyi	fesheden	davalının	sözleşmeyi	haksız	olarak	feshettiği	
belirtilmiştir.	

	 Davacının	 sözleşmenin	 haksız	 feshinden	 dolayı	
uğrayabileceği	 zararı	 davalıdan	 talep	 edebilir.	 Bilirkişi	 ku-
rulu	 davacının	 zarar	 iddiasını	 kanıtlayamadığını	 raporunda	
belirtmiştir.	 BK’nun	 98.	maddesi	 uyarınca	 borçlu	 genel	 olarak	
her	kusurundan	sorumludur.	Haksız	fiillerle	ilgili	hükümler	kıyas	
yoluyla	sözleşmeye	aykırı	hareketlerde	de	uygulanır.	Atıf	yapılan	
BK’nun	43.	maddesine	göre	hakim	hal	 ve	durumun	 icabına	ve	
hatanın	ağırlığına	göre	tazminata	hükmeder.	Mahkemece	anılan	
hüküm	gözetilerek	davacının	kar	kaybı	talebi	yönünden	bir	karar	
verilmesi	gerekirken	yazılı	gerekçeyle	reddi	doğru	olmadığı	gibi,	
davalının	ticari	defterlerinde	kayıtlı	olan	risturn	alacağı	ile	ilgili	
teamül	gözetilerek	risturn	alacağı	olup	olmadığı	üzerinde	durul-
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madan	karar	verilmesi	de			usul	ve	yasaya	aykırı	olup,	bozmayı	
gerektirmiştir.	

	 SONUÇ:	 Yukarıda	 (1)	 nolu	 bentte	 açıklanan	 nedenlerle	
davacının	 diğer	 temyiz	 itirazlarının	 reddine,	 (2)	 nolu	 bentte	
açıklanan	 nedenlerle	 hükmün	 davacı	 yararına	 BOZULMASI-
NA,	vekili	Yargıtay	duruşmasında	hazır	bulunan	davacı	yararına	
takdir	 edilen	550.00	YTL	duruşma	vekalet	ücretinin,	davalıdan	
alınarak,	 davacıya	 ödenmesine,	 peşin	 harcın	 istek	 halinde	 ia-
desine,	05.05.2008	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.	

	 	 	 	 	 	 Gönderen:	Av.	Talih	Uyar		



İflasın Ertelenmesi Talebinin Kabul Edilebilmesi İçin Erteleme 
Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve 
Mali Durumunu İyileştirme Ümidinin Bulunması Gerekir 
       

      T.C.
         YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

ESAS  :2008/6412
KARAR :2008/9654

 ÖZET: İflasın ertelenmesi talebinin kabul edilebilmesi için 
erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması 
ve mali durumunu iyileştirme ümidinin bulunması gerekir. Mah-
kemece bilirkişi incelemesi yapılarak hüküm kurulmuşsa da 
bilirkişi raporu borca batıklık ve iyileştirme yönünden yeterli ve 
Yargıtay denetimine elverişli değildir. Bilirkişi raporunda iflasın 
ertelenmesi koşulları yönünden genel açıklamalar yapılmış olup, 
erteleme talebinde bulunan şirket yönünden bu koşulların nasıl 
gerçekleştiği yeterli bir şekilde açıklanmamıştır. 
 

    YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİH  : 31.01.2008
NO    : 805-24
DAVACI  : M. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti vekili Av. 
C.M.
DAVALI  : -
MÜDAHİLLER : 1-C.T. Gıda Ltd. Şti. vekili Av.G.Ö. 
2-Yapı Kredi Bankası A.Ş. vekili Av. K.M. 3-…vs.(21)

 Davacı vekili tarafından hasımsız olarak açılan iflasın 
ertelenmesi davasının yapınla yargılaması sonunda ilamda yazılı 
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nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hük-
mün süresi içinde bir kısım müdahiller vekilince temyiz edilmesi 
üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

    KARAR

 Davacı vekili, toplu yemek üretimi ve servisi alanında faa-
liyet gösteren şirketin sermayesinin 1.500.000-YTL olduğunu, 
üretimini arttırmak için 4500 metrekare kapalı alana sahip olacak 
yemek fabrikası inşaatına başlandığını, hammadde giriş fiyatlarının 
artması nedeniyle şirketin mali durumunun bozulduğunu, ak-
tiflerinin pasiflerini karşılayamaz hale geldiğini, ortakların ser-
maye artırımına giderek şirketteki alacaklarını alamayacaklarını, 
şirketin GATA Komutanlığı, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı ve Gazi Üniversitesi Hastanesi’ndeki 
işlerinin devam ettiğini, mevcut işler ve fabrikanın üretime 
geçmesinden sonra mali durumunu düzeltebileceğini ileri sürerek 
iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 Mahkemece davacı şirketin borca batık durumda olduğu, 
iyileştirme projesinin ciddi, inandırıcı ve uygulanabilir bulunduğu, 
iflasın ertelenmesi için gerekli koşulların oluştuğu gerekçesiyle 
iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım 
müdahil alacaklılar tarafından temyiz edilmiştir. 

 Hakimin reddine yönelik temyiz itirazları yerinde 
görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. 

 İflasın ertelenmesi talebinin kabul edilebilmesi için erteleme 
talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması ve mali 
durumunu iyileştirme ümidinin bulunması gerekir. 
 Mahkemece bilirkişi incelemesi yapılarak hüküm kurulmuşsa 
da bilirkişi raporu borca batıklık ve iyileştirme yönünden yeter-
li ve Yargıtay denetimine elverişli değildir. Bilirkişi raporunda 
iflasın ertelenmesi koşulları yönünden genel açıklamalar yapılmış 
olup, erteleme talebinde bulunan şirket yönünden bu koşulların 
nasıl gerçekleştiği yeterli bir şekilde açıklanmamıştır. 
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 Bilirkişi raporuna itirazlar mevcut olup, bu itirazlar 
yönünden rapor alınmaması, 01.10.2007 tarihinden itibaren 
başlayacağı belirtilen işlerin devam edip etmediğinin Milli Sa-
vunma Bakanlığından sorulmaması isabetsiz olduğu gibi, ha-
ciz ve temliklerin kaldırılması da usul ve yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirmiştir. Bu durumda mahkemece eksiklikler 
tamamlandıktan sonra konusunda uzman bilirkişi kurulundan bor-
çlu şirket yönünden iflasın ertelenmesi koşullarının gerçekleşip 
gerçekleşmediği hususunda rapor alınarak varılacak uygun sonuç 
çerçevesinde bir karar verilmelidir.

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BO-
ZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.10.2008 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

     Gönderen: Av. Nail Yılmaz Toksöz  
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