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İzmir Barosu Dergisi’ne Yazı
Gönderecekler İçin Bilgi Notu

1. Dergimizin “hakemli” olması, sadece hakem denetiminden
geçmiş yazılara yer verileceği sonucunu getirmemektedir. Dergimizde
“hakemli” ve “hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.
2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3. Yazıların uzunluğu dergi formatında ve otuz sayfayı geçmemelidir. 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 belirtmelidirler.
6. Dergiye gönderilecek / verilecek yazılar, yayın ilkeleri bakımından Yayın Kurulu’nda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı
tarafından istenildiği takdirde, hakeme / hakemlere gönderilecek;
hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının “hakemli makaleler” bölümünde basılmasına karar verilecektir.
7. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir
olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme başvurulacaktır.
Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya
çıktığında yazı yayımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik
olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden denetle yeceklerdir.
Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere
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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 denetiminde 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 halinde, hakem raporlarında “yazar nüshası”, yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri giderdikten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun
sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli işlem yapılacaktır.
8. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. Yayın Kurulu’nda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak ve
Yayın Kurulu’nca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilecektir. Gerektiğinde yazı okunarak bütün üyelerce oylanmak suretiyle 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 istenecektir.
9. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak
yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildirilecektir.
10. Yazardan düzeltme isteğinde, düzeltmenin en geç 15 gün
içinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gereklidir.
11. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son deneti-minin yapılmış olduğu, yazarın disketteki biçimiyle yazısının
yayımlanmasına “olur” verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı düzeltmeleri 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 kesinleşmiş mahkeme kararları, karar incelemeleri ve hukuk tartışmalarına vb. yazılara Yayın Kurulu’nun kararı ile yer verilecektir.
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Yazı İşleri Müdürü’nün Notları

■ Murat Fatih ÜLKÜ(*)
2009 yılının 3. dergisi ile karşınızdayız. Gecikmeden dolayı,
tüm meslektaşlarımızdan özür diliyor, anlayışla karşılanacağımızı umuyoruz.
Üç milyonu aşan nüfusu, yoğun ve çarpık kentleşmenin yarattığı sorunları ile; yaşamın son derece zorlaştığı İzmir’de, avukatlık yapmanın da her geçen gün güçleştiğini görüyoruz.  
Yıllardır içimizden geçen bıkkınlık tümceleri, artık dilimize
de geliyor. Adliyedeki meslektaş sohbetleri genelde “meslekten”,
“insanlardan”, “müvekkillerden”, “adliyenin yavaş çalışmasından” vb. yakınmaya yönelik. Karşılaştığım meslektaşlarda, sorunların, yavaş işleyişin düzeleceğine ilişkin bir inanç da göremiyorum artık.
Hemen hemen hepimiz, kaderine teslim olmuş tahta parçaları gibi yüzüyoruz, sorunlar denizinde.  
(*) Avukat, İzmir Barosu Dergisi Yazı İşleri Müdürü
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Acaba, inancımızı, ideallerimizi, umudumuzu yitirmemiz mi
isteniyor diye düşünmeden edemiyorum. Kaçmak, vazgeçmek
mutlu eder mi insanı, yoksa günün birinde pişman mı eder denklemi ile boğuşuyorum bir süredir.
Milyarlarca yıllık yeryüzünde bir göz açıp kapama kadar
kısa insan ömrünün, belki de bir şeyleri, bir insanı, bir olayı, bir
haksızlığı değiştireceğine inanmak zorundayız. Başka çaremiz
yok.
Avukatlık mesleğinin manevi yanını, hakkın yerini bulmasını sağlamanın verdiği coşkuyu, bir yana atmak; mesleki yıpranmanın başlangıcını oluşturuyor belki de. Takip ettiğimiz işlere,
bazen böyle duygusal açıdan da bakmak gerek diye düşünüyorum. Biliyorum çok zor ama, zorlayarak da olsa, bu duygunun,
coşkunun elinden tutalım, bırakmayalım.
Ülkemizin geçirdiği kritik günler de, sanırım insanı kötümser yapıyor. Zaten ağır sorunlarla boğuşan hukuk sistemimiz ve
demokrasi ve hukuk devletinin temeli olan yargı bağımsızlığı,
ağır saldırılar altında.
Türk yurttaşlarının, yargı sistemine güvenmesi konusunda,
rahmetli Başkanımız Av. Nevzat Erdemir’in deyimiyle yargının
“konuşan dili”, “gören gözü”, “duyan kulağı” olan avukatlar, en
önemli rolü oynuyorlar. Yargıyı, varlık nedenini, gelişmeleri, davaları, yargının her şeyini, Türk yurttaşlarına anlatan, yargının
görünen aktörleri olan biz avukatlarız.  
Yargı sisteminin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak da, en büyük mücadeleyi veren de avukatlar ve Barolar.  
İşte tam da bu nedenle, avukatlık gibi son derece özgün bir
mesleği yürüten bizlerin, meslek sorunları ve ülke sorunları konusunda; meslek kuruluşumuz, Baromuz bünyesinde de bir mücadele yürütmemiz gerek. İzmir Barosu’nun yürüttüğü mücadele,
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yaptığı çalışmalar; meslektaşlarımızın katılımı ile daha da güçlenecektir.
Meslektaşlarımızın ilgisini çekebileceğini, yararlanabileceğini düşündüğümüz makalelere, hakemli makalelere, yargı kararlarına yer verdiğimiz bu dergide, önceki Başkanlarımızdan Av.
Nuri Fettah Esen’in yakınları ile yapılan söyleşinin de, meslektaşlarımızı farklı duygu girdaplarına taşıyacağını düşünüyoruz.
Yayın kurulu, dergiye emeği geçen meslektaşlarımız ve Baro
çalışanları olarak; umutların gerçekleştiği günler diliyoruz.    
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Gemi, Deniz Ve İçsu Araçları
Hakkında Getirilen Yeni
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Prof.Dr.Huriye Kubilay1

Mayıs 2009’dan bu yana yapılan düzenlemelerle yabancı
bayrak taşıyan ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve
iç su araçlarının Türk Bayrağına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, geçici bir süre için, 18 gros tonilatoyu geçmeyen
gezinti gemilerinin, yatlar ve diğer eğlence ve spor teknelerinin
ve denizde seyretmeye mahsus olmayan yolcu ve gezinti gemileri
ile kanoların ve kürekli kayıkların Özel Tüketim Vergisi oranı %
0’a ve Katma Değer Vergisi oranı % 1’e indirilmiştir. Teknelerin
motor gücüne göre alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi yerine teknelerin boyu esas alınarak, ruhsatname ve izin işlemleri harca tabi
tutulmuştur. Aşağıda, deniz araçları hakkında getirilen yeni düzenlemeleri hukuki yönden değerlendirmeye çalışacağım.    
Teknelerin Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlanmasını ve
teknelerden Motorlu Taşıt Vergisi yerine harç alınmasını öngören
kanun teklifi T.B.M.M.’nin 06.05.2009 birleşiminde kabul edilerek 5897 sayılı ‘’Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ olarak yasalaşmıştır. 16
Mayıs 2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
bu Kanun ile sahibi Türk vatandaşı olan, ancak yabancı bayrak
taşıyan teknelerin, Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlanmakta
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
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ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınması kabul
edilmektedir.
Yasaya göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar
ile Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya
özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları, Denizcilik
Müsteşarlığı’nca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak
bağlama kütüğüne (Bağlama kütüğü hakkındaki aşağıdaki açıklamalar için bk. www.denizcilik.gov.tr) kaydedilecektir. Bağlama
kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve iç su araçları; 18 GRT’nun
altındaki tüm ticari gemiler, özel kullanıma mahsus gemi, deniz
ve iç su araçları ile talepte bulunulmuş olması ve idare tarafından uygun bulunması halinde yabancı uyruklu gerçek kişilere ait
özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarıdır. Bu araçların malikleri veya işletenleri, Denizcilik Müsteşarlığınca liman
başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi,
deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorundadırlar. Malik veya
işleten, gemi, deniz veya iç su aracını istediği bağlama kütüğüne
kaydettirebilir.
Bağlama kütüğüne kayıt şu aşamalardan geçilerek yapılmaktadır:
1- Gemi, deniz ve iç su araçları için internet üzerinden isim
talebinde bulunulur ve ad onayı alınır,
2- Tonaj ölçümü için ilgili Liman Başkanlığı’na müracaat
edilir,
3-  Liman Başkanlığınca tonaj ölçümü yapılarak tonilato belgesi düzenlenir,
4- Bağlama kütüğüne kayıt için talep dilekçesi ile müracaat
edilir,
5- Bağlama kütüğüne kayıt işlemi tamamlanarak ruhsatname
düzenlenir.
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Ruhsatname, gemi, deniz ve iç su aracının asıl belgelerinden
sayılır ve gemi, deniz ve iç su aracında bulundurulur (Borda evrakı). Ruhsatnamesi bulunmayan gemi, deniz ve iç su aracı seferden men edilerek en yakın limanda bağlanır.
Türkiye’de yabancı bayraklı bir geminin mahkeme kararına
dayanılarak cebri icra yoluyla satışa çıkarılması ve bir Türk vatandaşı tarafından satın alınması durumunda, öncelikle Dış Ticaret Müsteşarlığından ithaline izin alınması ve gümrük giriş işlemi
yaptırılarak gümrük giriş beyannamesinin alınması gerekir. Daha
sonra mahkeme kararı, ithal izin belgesi ve gümrük giriş beyannamesi ile kayıt yaptırılmak istenilen liman başkanlığına başvurulmalıdır.
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su aracı Türk
Bayrağı çekmek zorundadır.
Bağlama kütüğünün tutulmasından limanlarda liman başkanı
sorumludur. Herhangi bir liman başkanlığının yetki alanı içinde
bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının kayıtları, ilgili mevzuatına uygun olarak belediye başkanlıklarınca tutulacak kütüklere
yapılır. Belediye başkanlıklarınca tutulacak bağlama kütüğünün
tutulmasından belediye başkanı sorumludur. İç sularda hangi
belediyenin yetkili olacağı yönetmelikle belirlenecektir. Yetkili
belediyeler bir ay içinde kütükle ilgili teşkilatlarını kurmakla yükümlü tutulmuşlardır.
Bağlama Kütüğü’ne kayıt için başvuru, mevcut gemi,
deniz ve iç su aracı için 30.06.2009 tarihinden itibaren altı ay
(31.12.2009 tarihine kadar), yeni kayıt altına alınacak veya kayıt
değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik veya işleteni tarafından
yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman başkanlığınca,
iç sularda ise belediyelerce resen tescil edilir ve idari para cezası
verilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
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Bağlama kütüğüne kayıtlı bir tekne istenirse başka bir bağlama kütüğüne nakledilebilir. Bağlama kütüğü kaydının nakli için,
kütük kaydının nakledileceği başkanlığa yazılı olarak talepte
bulunulur. Talebi alan başkanlık bağlama kütüğü   kayıt memuru, gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kaydı bilgilerini kayıtlı
olduğu bağlama kütüğünden elektronik ortamda alır ve yeni bir
bağlama kaydı sayfası açarak kaydı yapar. Önceki bağlama kütüğü kayıt numarası bu kayıtta da kullanılır. Bu durumda, yeni
bağlama kütüğü numarası verilmemekte, kayıt tamamlanarak önceki kaydın bulunduğu başkanlığa, nakil durumu ve mevcut kaydın terkin edilmesi elektronik ortamda bildirilir. Bildirimi alan
başkanlık derhal mevcut bağlama kaydını terkin ederek, üzerine
“nakil nedeniyle terkin edilmiştir.” Şerhi düşer. Gemi, deniz ve iç
su aracının dosyası içindeki belgelerin asılları yeni kaydın yapıldığı başkanlığa gönderilir. Dosyayı alan başkanlık, yeni bir kütük
dosyası açarak belgeleri içine koyar.   
Bağlama kütüğüne kayıtlı araçların mülkiyet devirlerinin liman başkanlıkları veya belediyeler huzurunda yapılması zorunludur. 5897 sayılı Kanun’la 10.08.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12 uyarınca, bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya belediye
başkanlıkları huzurunda yapılması zorunlu olup, aksi halde yapılan sözleşme geçersiz olur Resmi sözleşme). Böylece söz konusu
deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devri sözleşmeleri bir geçerlilik şartına bağlanmış olmaktadır.
Kanuni hükümlere dayanılarak ilgili idaresince yapılan satışlar ile adli mercilerce yapılan satışlar sonucu düzenlenen belgelerin ibrazı halinde, resmi sözleşme yapılmadan kayıt yapılır.
Bunun yerine elektronik ortamda malik değişiklik formu düzenlenerek malike imzalatılır. Kütük kayıt memuru tarafından da
imzlanıp mühürlenerek bağlama kütüğü dosyasına konur.
Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait ve özel kullanıma mahsus
gemi, deniz ve iç su araçları, talep ve denizcilik Müsteşarlığınca
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uygun bulunması halinde bağlama kütüklerine kaydedilebilirler.
Bu şekilde kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, 29.06.1956 tarihli
ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 823’üncü maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekerler. Türk Ticaret
Kanunu’nun 823üncü maddesi, gerçek kişilerin, kişi birliklerinin
ve tüzel kişilerin Türk Bayrağı çekme hakkını düzenleyen bir
maddedir. 5897 sayılı Kanunla, Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olabilecek kişilerin, yabancı gerçek kişilerin de eklenmesiyle  
kapsamının genişletildiğini görmekteyiz. Ancak, yabancı uyruklu
kişilere ait bu tekneler hakkında 19.04.1926 tarihli ve 815 sayılı
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla
Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri saklı tutulmuştur.
Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç
su aracı için ruhsatname düzenlenir. Ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlığı veya belediye tarafından her
yıl vize edilir. Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Süresinde vize
edilmeyen ruhsatnameler geçersizdir. Ruhsatname ve bunların
vizeleri, 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “XII-Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden
ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen
harca tabidir. Ruhsatname ve vize işlemleri yapılabilmesi için,
harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. Özel kullanıma tahsisli gemi,
deniz ve iç su araçları için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar vize edilebilir ve bu durumda harç, içinde bulunulan yıl tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. Ruhsatnameyi düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu
görevlileri, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen
sorumludur. Ek Madde 12’de yeralan bu hüküm, ruhsatnameyi
düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu görevlilerini, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu tutmakla ciddi bir sorumluluk altına sokmaktadır.
Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip
gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener
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ücretinden muaftır.
Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil
edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir ve bu gemi, deniz ve iç su
araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri
düzenlenmez, liman veya iç su dahilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez. Seferden men yaptırımı ilgilisine tebliğ edilir,
keyfiyet yetkili Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına bildirilir.
Bu yaptırıma uyulup uyulmadığı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından takip ve kontrol edilir. İç sularda takip ve kontroller
jandarma veya emniyet teşkilatı yahut belediyenin ilgili birimi
tarafından yerine getirilir.
İdari  para cezaları liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilir. İdari para cezaları bir ay içerisinde ödenir. Bu idari
para cezaları hakkında 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. İdari para cezalarının takip ve
tahsili, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince yapılır. Malik veya
işleten hakkında verilmiş idari para cezası ödenmeden gemi, deniz veya iç su araçlarının liman veya iç su dahilinde de olsa sefere
çıkmalarına izin verilmez.
Bağlama kütüğünün tutulması, liman başkanlıklarının ve
belediyelerin yetki ve sorumlulukları, kayıt, terkin, ruhsatname
düzenlenmesi, idari para cezası verilmesi ve mali hükümler ile
bu maddenin uygulanmasına dair hususlara ilişkin usul ve esaslar, mali konularda Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak
kaydıyla Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kütüğündeki kaydı, talep üzerine veya resen olmak üzere
aşağıdaki hallerde terkin edilir:
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1- Gemi, deniz veya iç su aracının kurtarılamayacak şekilde
batması,
2- Gemi, deniz veya iç su aracının tamirinin mümkün veya
ekonomik olmaması,
sı,

3- Gemi, deniz veya iç su aracının yurt dışına satılmış olma-

4- Gemi, deniz veya iç su araçlarından ticari olarak işletilenlerin ;
a- Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,
b- Tadilat sonucu tonilatosunun 18 groston ve üzerine çıkması (Bu durumda geminin Milli Gemi Sicili’ne tescili zorunludur),
5- Başka bir bağlama kütüğüne nakledilmek istenilmesi halinde malikinin talebi ile terkin edilir.
Yabancılar adına kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, kurtarılamayacak şekilde batmaları, tamirinin mümkün veya ekonomik
olmaması nedeniyle veya isteğe bağlı olarak terkin edilebilir.
Terkin işlemi,
a) Ticari olarak işletilenlerde malik veya malikin onayı ile
işleticinin talebi,
b) Özel kullanıma mahsus olanlar veya yabancı uyruklular
için malik veya vekilleri yahut kanuni temsilcilerinin talebi ile
elektronik ortamda yapılır.
Terkin talebinin, terkin sebeplerinin oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekmektedir. Terkin talebini alan
başkanlık terkin koşullarının oluşup oluşmadığını inceler. Talep
uygun görülmez ise reddedilir. Terkin edilen gemi, deniz ve iç
su aracı malikine “terkin belgesi” verilir. Bağlama kütüğünden
terkin edilen gemi, deniz veya iç su aracının bağlama kaydına ne
sebepten terkin olduğu yazılarak, “terkin edilmiştir” kaydı düşülür ve kayıt kapatır. Terkin edilmiş kayıtlar elektronik sistemden
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silinmez ve bağlama kaydının aynı sıra sayısında muhafaza edilir.
Terkin sebeplerinin ortaya çıkmasına rağmen, gemi, deniz
ve iç su aracının kaydının terkini süresinde talep edilmez ise, sebebin bağlama kütüğünü tutan başkanlık tarafından öğrenildiği
tarihten itibaren derhal gemi, deniz ve iç su aracı ilgililerine bir
sure verilerek, kaydın terkini için talepte bulunmaya davet edilir. Süre sonunda davete uyulmaması halinde resen terkin yapılır.
Resen terkinde de kaydın kapatılması terkin işlemi gibi yapılır ve
bağlama kaydına “resen terkin edilmiştir.” Şerhi düşülür. Resen
terkin keyfiyeti, gemi, deniz ve iç su aracının malik ve işletenine,
bağlama kaydında görülen en son adresine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Tebligat, 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.
Başkanlıklarca, bağlama kütüğü kapsamında yapılan iş ve
işlemlere karşı ilgilisi veya bu iş ve işlemden hakları etkilenecek
olanlar, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde işlemi
gerçekleştiren başkanlığa itiraz edebilirler. Başkanlık, itirazı onbeş gün içinde inceler ve sonuçlandırır. İtiraz kabul veya gerekçe
gösterilmek suretiyle ret edilebilir. İtirazın kabul edildiği durumda, yapılan işlem itirazın mahiyetine göre değiştirilir ve keyfiyet
diğer ilgililere tebliğ edilir. İtirazın reddedildiği durumda, itiraz
sahibinin genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.
5897 sayılı Kanun ile tescilli bulunmayan tüm gemi, deniz ve iç
su aracının kayıt altına alınması sağlanmış olmakta, özel amaçla
kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motor gücüne göre uygulanmakta olan Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmaması, münhasıran deniz taşımacılığı yapan teknelerden ve balıkçılık
teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisinin kaldırılması kabul
edilmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi yerine, “bağlama kütüğüne” kayıtlı olan gemi, deniz ve iç su aracına verilecek ruhsatnameler ile bu taşıtlara yönelik vize işlemleri için deniz aracının
boyuna göre 200 liradan 3200 liraya kadar yıllık ruhsat harcı alınması öngörülmekte ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Boyu 5m.’ye kadar olan tekneler için motor gücü ne olursa olsun
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yıllık harç alınmayacaktır.
5897 sayılı Kanunu’un 4’üncü maddesi şöyledir: “02.07.1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifeye
aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar :
16.05.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren bu Kanun, belirli bİr süre uyum çalışmaları ve bilgilendirme çalışmalarının yapılabilmesi için 30 Haziran 2009’da yürürlüğe girmiştir.
5897 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeler, kullanılmış deniz araçlarının ithaline izin verilmemesi ve ithal edilen araçlardan
% 6,7 ila % 8 oranında Özel Tüketim Vergisi, % 18 oranında da
Katma Değer Vergisi alınması nedeniyle işlerlik kazanamamıştı (2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla KDV ve ÖTV
Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hk.-2009/88, Sirküler 2009,
Sirküler Tarihi: 22.08.2009). Bunun üzerine, eş zamanlı olarak;
22.08.2009 tarihinde 2009/3 Sıra No.lu Tebliğ ile 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur.
Denizcilik Müsteşarlığı’nın 22.08.2009 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayraklı Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” (2009/3 sıra no.lu Tebliği)
ile, Türk vatandaşlarına ait olan veya Türk Ticaret Kanunu’na
göre kurulan tüzel kişilerin yurt dışında kurduğu şirketler ya da
hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait şirketlerin sahibi bulunduğu yabancı bayraklı gemi, deniz ve iç su araçlarının
bağlama kütüğüne kaydedilmek suretiyle ithaline izin verilmektedir (Tebliğ, m.1). Bu şekilde ithal edilebilecek olan tekneler,
8901.10.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı 18 gros tonilatonun altındaki
gezinti gemileri, 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı göl ve nehirlerde kullanılan yolcu ve gezinti gemileri ile 89.03 G.T.İ.P. numaİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 17
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ralı yatlar, kotralar, sürat tekneleri, jet skiler ve benzeri eğlence
ve spor tekneleridir  (Tebliğ, m.3). Bu teknelerin 30.06.2009 tarihinden önce iktisap edilmiş olmaları şarttır (Tebliğ, m.4/a). Bu
Tebliğ hükümlerine göre, yurtdışından gemi, deniz ve iç su aracı
ithali için hak sahipliğini gösterir belgenin (fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı, sicil kayıt belgesi, vergi, resim, harç veya
benzeri ödeme yapıldığına ilişkin resmi belgeler) ibraz edilmesi
ve taşıdığı bayrağın ülke siciline kayıtlı ise sicil terkin belgesi,
sicile kayıtlı değil ise sicil kaydının bulunmadığına dair konsolosluk onaylı yazının ibrazı gerekir (Tebliğ, m.4, b-c). Bu Tebliğ
kapsamında ithal edilen gemi, deniz ve iç su araçlarının bir (1) yıl
süre ile yurt içinde satış ve devri yapılamaz. Talep sahibi, bu Tebliğ kapsamında ithal edeceği gemi, deniz ve içsu aracını bir (1)
yıl içerinde satışını ve devrini yapmayacağına dair taahhütname
vermek zorundadır. (Tebliğ, m.5). Gerekli koşulları yerine getiren
maliklerin talebi üzerine, gemi, deniz ve iç su aracı 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin Ek 12’nci maddesi kapsamında bağlama kütüklerine kaydedilir. Bağlama kütüğüne kaydı yapılanlara
ilişkin gümrük işlemleri, liman/belediye başkanlıklarının ilgili
gümrük idaresine bağlama kütüğüne kaydın yapıldığının bildirimini müteakip otuz gün içinde tamamlanır. Söz konusu deniz
araçlarının kütüğe kayıt için Türkiye’de bulunmaları şart değildir.
Bu kapsamdaki araçların gümrük işlemleri, Türkiye’ye geldiğinin
liman başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimini
müteakip aynı usulle yapılır (Tebliğ, m.6). Böylece, söz konusu
deniz araçlarının Türkiye’de bulunmasalar bile kütüğe kayıtları
mümkün kılınarak Türk Bayrağı taşımaları kolaylaştırılmıştır.
Türk vatandaşlarının sahibi olduğu yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmesini özendirmek amacıyla hazırlanan
ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan;   “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim vergisi
Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”, 19.08.2009 tarihli ve
2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Ağustos 2009
tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
konulmuştur.
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Bu Karar’ın 1inci maddesi ile 30.11.2009 tarihine kadar (bu
tarih dahil) geçerli olmak üzere, aşağıdaki mallarda özel tüketim
vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir:

Özel Tüketim Vergisi Oranı
									

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Önceki
Vergi oranı

Yürürlükteki
vergi oranı
(22.08.200930.11.2009)

8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen
gezinti gemileri (Denizde
seyretmeye mahsus olanlar)

% 6.7

%0

8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

% 6.7

%0

%8

%0

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve
spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir
olanlar ile birim ağırlığı 100
kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
Bu Karar’ın 2 nci maddesinin 1inci fıkrası ile 30.11.2009
tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, aşağıdaki mallarda katma değer vergisi oranı % 1 (sıfır) olarak belirlenmiştir:
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Katma Değer Vergisi Oranı

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Önceki
Vergi oranı

Yürürlükteki
vergi oranı
(22.08.200930.11.2009)

8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen
gezinti gemileri (Denizde
seyretmeye mahsus olanlar)

% 18

%1

8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

% 18

%1

Yatlar ve diğer eğlence ve
spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir
olanlar ile birim ağırlığı 100
kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

% 18

%1

89.03

Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
Böylece, söz konusu deniz araçlarında 30.11.2009 tarihine
kadar (bu tarih dahil) ÖTV uygulanmaması, KDV’nin de en düşük oran olan %1’e indirilmesi kabul edilmiştir. 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1inci maddesi uyarınca, II sayılı
Liste’deki mallar; kayıt ve tescile tabi iseler ilk iktisaplarında
(aslen iktisap), kayıt ve tescile tabi olmayanlar ise ithalâtlarında
veya imal ya da inşa edenler tarafından teslim edilmeleri, kayıt ve
tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışları durumunda bir defaya mahsus olmak
üzere özel tüketim vergisine tâbi oldukları halde,   2009/15315
sayılı Karar’da belirtilen II sayılı Listedeki deniz araçları hakkında, 22.08.2009-30.11.2009 tarihleri arasında yukarıdaki hallerde
Özel Tüketim Vergisi uygulanmayacaktır.    
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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1inci maddesinin b bendi
uyarınca,  (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı2,
c bendine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayan malların ithalatı3 veya imal ya da inşa edenler
tarafından teslimi4, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim
vergisine tâbidir. Böylece, 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yapılan düzenlemenin yurt dışından ithal edilen deniz
araçları ile yurt içinde imal veya inşa edilen deniz araçlarını da
kapsadığı; bu araçlardan 30.11.2009 tarihine kadar Özel Tüketim
Vergisi alınmayacağı anlaşılmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Oran ve tutar” başlıklı 12nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu, “II sayılı listedeki
mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını
sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda
yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya, …
yetkilidir.” Özel Tüketim Vergisi, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/
veya oranlarda alınır. Bu durumda, Bakanlar Kurulunun geçici bir
sure için; yaklaşık üç aylık sure içinde geçerli olmak üzere sıfır
oranında indirim yaptığı gibi, II numaralı listede gösterilen söz
konusu malların karşılarında gösterilen   orana kadar artırmaya
yetkili olduğu görülmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Oran” başlıklı maddesi
şöyledir: “Madde 28 - (3505 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle
2 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, “MADDE 2. ? 1. Bu Kanunun uygulanmasında; b) İlk
iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye?de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak
üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife
alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,…ifade eder.”
3 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, “MADDE 2. ? 1. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini, ifade
eder.”
4 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, “Madde 2. -1. Bu Kanunun uygulanmasında; e) Teslim:
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini, …ifade eder.”
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değişen madde) Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal
ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi
oranları tespit etmeye yetkilidir.” Bakanlar Kurulu, 2009/15315
sayılı Kararnameyle bu yetkisini kullanarak katma değer vergisi
oranlarını % 1’e indirmiştir. Bu durumda, Bakanlar Kurulunun
geçici bir sure için; yaklaşık üç aylık sure içinde geçerli olmak
üzere yüzde bir oranında indirim yaptığı gibi, istenirse yüzde kırk
oranına kadar artırmaya yetkili olduğu görülmektedir.
2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle
yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer
vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
29uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade
hakkından faydalanamazlar. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
29uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, “…28inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen
teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve
tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade
olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” Böylece, 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
bir hükmü uygulanamaz hale getirilmektedir; Bakanlar Kurulu
Kararı’nın m.2 (2) hükmü, iade hakkını ortadan kaldırdığı için
Katma Değer Vergisi Kanunu m.29 (2) hükmüne açıkça aykırı
olup, iptal edilebilir.
Sonuç olarak;
Deniz araçlarının kaydının tutulduğu Türk Uluslararası
Gemi Sicili ve Milli Gemi Sicili yanında 30 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5897 sayılı Kanun’la liman başkanlıkları
ve belediye başkanlıkları tarafından tutulan “Bağlama Kütüğü”
oluşturulmuştur.  
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk
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Bayrağı çekmek zorundadır.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescili isteğe bağlı olan teknelerin (TTK m.840; 844, f.2), 5897 sayılı Kanun uyarınca, bağlama
kütüğüne tescilleri zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, 18 grostonilatonun altındaki ticari ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz
ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne tescili zorunludur. Bu teknelerin, 5897 sayılı Kanun’un 1inci maddesi ile 10.08.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12
hükmüne göre, belirli sürede bağlama kütüğüne kayıtları yapılmadığı takdirde resen tescillerinin yapılması gerekmektedir. Bu
düzenlemenin doğal bir sonucu olarak Türk Bayrağı çeken tekne
sayısında artış olacaktır.
Ayrıca, 5897 sayılı Kanunla, Türk Bayrağı çekme hakkına
sahip olabilecek kişilerin kapsamı, yabancı gerçek kişilerin de
eklenmesiyle genişletilmiş olmaktadır. Yabancı uyruklu gerçek
kişiler, maliki oldukları özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve
iç su araçlarını Denizcilik Müsteşarlığının uygun bulması halinde, TTK’nın 823’üncü maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın
Türk Bayrağı çekebilirler. Ancak, 19.04.1926 tarihli ve 815 sayılı
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla
Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
22.08.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren; 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi indirimi ile ilgili m.29 (2) hükmündeki iade hakkı uygulanamaz hale getirilmiştir; Bakanlar Kurulu
Kararı’nın m.2 (2) hükmü Katma Değer Vergisi Kanunu m.29 (2)
hükmüne açıkça aykırı olup, iptal edilebilir.
2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemenin yurt dışından ithal edilen deniz araçları ile yurt içinde
imal veya inşa edilen deniz araçlarını da kapsadığı; bu araçlardan
30.11.2009 tarihine kadar Özel Tüketim Vergisi alınmayacağı ve
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% 1 oranında Katma Değer Vergisine tabi olacakları anlaşılmaktadır. Böylece, yurt dışından ithal edilenlerden ayırtedilmeksizin
eşit düzeyde, yerli sanayiye de geçici bir sure için teşvik verilmiş  
olmaktadır.
Denizcilik Müsteşarlığı, 22.08.2009 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/3 sıra no.lu Tebliği
ile geçmişe yönelik bir düzenleme yapmış; 30.06.2009 tarihinden
önce Türk vatandaşları veya Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan tüzel kişiler tarafından yurt dışında kurulan veya yurt dışında
kurulu bulunmakla birlikte hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından iktisap edilmiş olan yabancı deniz araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilerek ithali; Türk
Bayrağı’na geçmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
06.05.2009 tarihinde kabul edilen 5897 sayılı ‘’Denizcilik
Müsteşarlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile tescilli bulunmayan tüm gemi, deniz ve iç su aracının
kayıt altına alınması sağlanmış olmakta, özel amaçla kullanılan
yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motor gücüne göre
uygulanmakta olan motorlu araçlar vergisi alınmaması, buna karşılık, verilecek ruhsatnameler ile bu taşıtlara yönelik vize işlemleri için deniz aracının boyuna göre harç alınması, münhasıran
deniz taşımacılığı yapan teknelerden ve balıkçılık teknelerinden
alınan motorlu taşıtlar vergisinin kaldırılması kabul edilmektedir.
Bu düzenlemenin kalıcı olması, amatör denizciliğin gelişmesini
teşvik edecektir.

İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 24

Mali Tatil: 1 Temmuz,
Adli Tatil İse: 1 Ağustos

Dr. Mustafa ALPASLAN						
SMMM
Akın Gencer ŞENTÜRK
Avukat

Adli tatil, 2577 sayılı İYUK’nun 61. maddesine göre her
yıl ağustos ayının 1. günü başlar ve Eylül aynın 5. gününe kadar
devam eder. Adli tatilin bitiminden itibaren süreler 7 gün uzar.
Mevzuatımızda adli tatilin süresi konusunda yargı mercileri arasında birliktelik bulunmamaktadır.1
2577 sayılı kanunun 8/3 maddesine göre, bu kanunda yazılı
sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu
süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7
gün uzamış sayılır. Bu hüküm, 2577 sayılı İYUK’ta yazılı bütün
süreleri, dava açma sürelerini, idarenin veya davacıların cevap
sürelerini, dilekçe ret nedeniyle davanın açılmamış sayıldığı durumlarda dilekçelerin yenilenme süresini, itiraz veya temyiz sürelerini, karar düzeltme sürelerini de içerir. Örneğin, 15 Temmuz
günü tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine karşı 30 günlük dava
1 Danıştay Kanunun 86, HUMK’nun 175, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 331, Sayıştay
Kanunun 101, Askeri Yargıtay Kanunun 25, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunun 85, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunun 5. maddeleri.
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açma süresinin son günü olan 14 Ağustos adli tatile rastladığından, süre 11 Eylül mesai saati bitimine kadar uzayacaktır. Buna
karşılık, 7 Ağustos günü tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine
karşı dava açma süresinin son günü 6 Eylül olduğundan ve bu
tarih adli tatile denk gelmediğinden bu durumda dava açma süresi
uzamaz ve 6 Eylül günü dava açma süresi biter.2
Danıştay, dava açma süresinin son gününün adli tatilin bitmesiyle 7 günlük uzama süresi arasına tekabul etmesi durumunda sürenin uzamayacağına karar vermiştir:
“Vergi mahkemesinde dava açma süresinin son gününün
çalışmaya ara verme zamanının bitim tarihi ile 5-12 Eylül tarihi
arasına (7/9/1989) rastlaması halinde süre 12 Eylül mesai saatine
kadar uzamaz. Sürenin bittiği tarihten (7/9/1989) sonra açılan
davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerekir.”3
“ Mükellefe tebliğ olunan ihbarnameye karşı 7/9/1994 gününde açılan davada 2577 sayılı İYUK’nun 8/3 maddesi ve aynı
kanunun 61/1 maddesine göre süre aşımı vardır.”4
2577 sayılı İYUK’nun 8/3 maddesinin adli tatil nedeniyle
uzayacağını belirttiği süreler, aynı kanunda yazılı sürelerdir. Bu
durum 2577 sayılı İYUK kapsamında olmayan dava açma süreleriyle ilgili düzenlemelerin adli tatilden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda tartışmalara neden olmuştur. Başka bir anlatımla,
diğer kanunlardaki “dava açma süreleri”nde adli tatil nedeniyle
sürenin uzayıp uzamayacağı konusunda tereddütler vardır. Örneğin, ödeme emrine karşı dava açma süresi 2577 sayılı İYUK’da
değil, 6183 sayılı kanunda yer almaktadır. Bu sürenin sonunun
adli tatile rastlaması durumunda sürenin uzayıp uzayamayacağı
2 DOĞRUSÖZ Bumin, Vergi Yargısında Adli Tatil ve Dava Açma Süresine Etkisi, Yaklaşım,
S.165, Eylül 2006, s.227
3 Dnş. 3. D.nin, 11/03/1991 gün ve E:1990/2977-K:1991/1003 sayılı kararı. CANDAN Turgut,
Açıklamalı İdari Yargılama Usul Kanunu, Ankara, Ekim 2005, s.394
4 Dnş. 11. D.nin, 13/11/1995 gün ve 1995/2766-3082 sayılı kararları.
5 AĞAR Serkan, Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Yaklaşım
Yayıncılık, Şubat 2009, Ankara, s.99
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tartışmalıdır.5
Danıştay, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davaların,
idari davalarda olduğu gibi, özel kanunlarda öngörülen özel sürelerin son günün çalışmaya ara verme zamanına (adli tatile) rastlaması durumunda da sürenin uzayacağını kabul etmektedir.
“Kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı 7 gün içinde dava açılacağı 6183 sayılı kanunun 58.
maddesi gereğidir. 2577 sayılı İYUK’nun 7/1 maddesinde yer
alan, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde dava
açma süresinin vergi mahkemelerinde 30 gün olduğuna ilişkin
kural ile özel kanunlarda öngörülen süreler saklı tutulmuş, 8/3
maddesinde de bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara
verme zamanına rastlarsa, bu sürelerin ara vermenin sona erdiği
günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacağı kurala bağlanmıştır. Çalışmaya ara verme süresinde biten sürelerin
uzayacağına ilişkin bu düzenleme, özel bir düzenlemedir. Bu nedenle, bitimi çalışmaya ara verme zamanına rastlayan sürenin,
özel kanunlarda öngörülen dava açma süresi olması halinde
de uzayacağı açıktır. Çalışmaya ara verme zamanına rastlayan
11/8/1997 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı 7 gün içinde olmamakla birlikte uzamış süre içinde dava açıldığı anlaşıldığından, davanın süre aşımı noktasından reddine ilişkin ısrar
kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”6
“ İdarece, ödeme emrine karşı dava açma süresi geçirildikten sonra davanın açıldığı ileri sürülmekte ise de, 2577 sayılı
İYUK’nun 8/3 maddesinde bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi
çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu sürelerin ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacağının hükme bağlandığı, çalışmaya ara verme süresi içinde
tebliğ edilen ödeme emrine karşı yine ara verme süresi içinde
davanın açıldığı görüldüğünden davanın süresinde açılmadığı
yolundaki iddiada isabet bulunmamaktadır.”7
6 DVDDK; 21/04/2000 tarih ve E:1999/447-K:2000/159 sayılı kararları.
7 Dnş. 3.Dnin, 21/05/1987 gün ve E:1987/773-K:1316 sayılı karar.
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5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
28/3/2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. 5604 sayılı yasanın 1. yılı geçen yıl uygulanmış ve bu tatil her sene 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirilmektedir. Mali tatili düzenleyen yasaya göre, tatil
kapsamına bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemleri ile ilgili yasal
ve idari düzenlemeler girmektedir.8
Diğer taraftan, 5604 sayılı Mali Tatil Yasası 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Mali tatil, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar
(yirmisi dahil) uygulanacaktır.
Şayet Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde,
malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacaktır.
Bu durumda göre, bu yıl mali tatil Temmuzun 1’inde başlayacaktır. Son gün ise 20 Temmuz olacaktır.
Mali tatilin kapsamına genel olarak, aşağıda yer alan
nev’iden işlemleri kapsamaktadır.
1. Mükelleflerin ödevleri arasında sayılan ve belirli sürelerde
yapılması gereken bütün işlemleri,
2. Yargıda dava açma, idari başvuru yapma ve hak arama ile
ilgili diğer süreleri,
3. Vergi incelemeleriyle ilgili yükümlülükleri,
8 5604 sayılı yasa hükümlerine göre mali tatil, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler
tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
Ancak, yine 5604 sayılı kanunun 1. maddesinin 2nolu fıkrasının (b) bendine göre ikmalen, resen
veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar
ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatilin son günü olan 20 temmuzdan
itibaren 7 gün uzamış sayılacaktır.
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4. İdari kurumlara bilgi verme sürelerini,
5. Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ibrazı ile ilgili yükümlülükleri.
5604 sayılı yasaya göre, gerçek ve tüzel kişi mükelleflere
ilgili yükümlülüklerin malî tatil süresince işlemeyeceği belirtilirken, genel olarak yasada belirtilen yükümlülükler için tatil süresinin bitiminden itibaren 7 günlük ek süre verilmektedir.
Bu duruma göre, 5604 sayılı Yasada özel olarak ek sure getirilenler dışında kalan diğer yükümlülükler sadece mali tatil süresi
boyunca çalışmayacak; tatil bitimiyle birlikte yeniden çalışmaya
durduğu yerden devam edecektir.
Diğer taraftan, Yasada yer verilen işlemlerle ilgili olarak
açıklık olmayan durumlarda, malî tatil uygulaması nedeniyle süre
verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.
Dolayısıyla, Yasanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar için
Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı tebliğleri takip etmek gerekmektedir.
Son günü (1-20 Temmuz) malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “yedi
gün” uzamış kabul edilecektir:9
1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme müddetleri,
2. İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi
9 2577 sayılı İYUK hükümlerine göre ise, her yıl 1 Ağustos ila 5 Eylül tarihleri arasında mahkemeler “çalışmaya ara verme” nedeniyle idari yargılamada süreler uzamaktadır. Bu uygulamaya
adli tatil uygulaması da denilmektedir. 2577 sayılı yasanın md. 7,8, 61 hükümlerine göre mahkemeler her yıl adli tatil dolayısıyla 1 Ağustos ila 5 eylül arasında çalışmaya ara verirler. Süreler 5 Eylülden itibaren +7 gün daha uzamış sayılır. Bu zamana tekabul eden dava açma süreleri
5 eylülden itibaren 7 gün uzamış sayılır. (Bkz. 2575 sayılı Danıştay Kanunu md. 86).
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malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçların ödenme süreleri,
3. Vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
4. Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme süresi,
5. Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalarda VUK’nun
376’ncı maddesinde belirtilen indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
6. Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
7. Mali tatil süresi içerisinde vergi davası açma süreleri de
durmaktadır.
Malî tatilin sona erdiği (1-20 Temmuz) 20 Temmuz gününü
izleyen yedi gün içinde biten (27 Temmuz) bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün çalışma saati bitiminde sona ermiş
kabul edilecektir.
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden
itibaren üçüncü (27 Temmuz + 3 = 30 Temmuz) 30 Temmuz günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri de bildirim süreleri gibi malî tatil süresince işlemeyecektir. (VUK md. 238-242).
Muhasebe kayıtlarının yapılmasıyla ilgili olarak VUK’nda belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin vergi mahkemesinde dava
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açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecektir. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. Keza,
uzlaşma ile ilgili olarak süreler de mali tatil müddetince çalışmayacaktır.
Öte yandan, mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri
ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri
mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına tebligat yapılmayacaktır.
Ne var ki, mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle, mali tatil süresi içinde vergi ve ceza ihbarnamesi tebligatı yapılmakla birlikte, bunlarla ilgili yasal ve idari
süreler tatil boyunca çalışmayacaktır.
213 sayılı yasanın 134. maddesine göre yapılacak olan vergi
incelemeleri haricinde; mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilmeyecektir. Mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak,
ancak mali tatilin bitiminde bu işlemler söz konusu olabilecektir.
Mali tatil süresince karşıt incelemeler de yapılamayacaktır.
Mali tatil süresi içerisinde muhtelif vergi yoklama işlemleri
örneğin işe başlama veya işi terk gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda belirli bir açıklık yoktur.
Ancak, vergi incelemesi bir yana, yoklama ve yol kontrollerinin yapılması ticari hayata paralel giden ve vergi kayıp ve
kaçağının önlenmesinde kilit bir idari önlem olduğu için, bu uygulamaların mali tatil boyunca devam edecek olması çok normaldir. Bir başka açıdan mali tatil süresince normal vergi incelemesi
yapılmadığı için yoklama işlemleri de ancak mali tatilden sonra
yapılması gerektiği görüşündeyiz.
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5604 sayılı yasaya göre, gümrük idareleri tarafından tarh ve/
veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil
hükümleri uygulanmamaktadır.
Gümrüklerde alınan KDV konusunda Yasada yeterli bir açık
hüküm bulunmamaktadır.
1-20 Temmuz mali tatil, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili
olarak uygulanmayacaktır.
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü
olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve Ödemeler de mali tatil boyunca maddede belirtilen süreler kadar ötelenecektir.
Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil
uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ancak, yürürlüğe
giren yeni SGK ile ilgili prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru süresi 28 Temmuz 2008 tarihine kadar yeniden yapılandırılabilecektir. Bununla ilgili olarak mali tatilin bir
etkisi olacak mıdır konusu üzerinde tartışma yapılabilecektir. Kanımızca SGK ile ilgili olarak yapılacak 5510 sayılı yasaya göre
yeniden yapılandırmalarda mali tatilin önemli bir etkisi olmayacağı görüşündeyiz.
1-20 Temmuz tarihleri arasında malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, İşsizlik
Sigortası Kanunu ve İş Kanununa göre işverenlerce yapılması
gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan
beyan, bildirim ve ödemeler de “mali tatil” boyunca maddede belirtilen süreler kadar ötelenecektir.
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Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil
uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Konuyla ilgili olarak TURMOB tarafından geçen yıl 1 Temmuz tarihli bazı gazetelerde mali tatil uygulaması hakkında kamuoyuna duyuru yapılmıştır. Bu duyuruda ayrıntılı bütün açıklamalar yapılmış olup, anılan ilanın okunmasında yarar görüyoruz.
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince sanayi sicil belgelerinin onay ve vize işlemlerinin ve kapasite raporlarının mali tatil
müddetince yapılma zorunluluğunun olmaması, vize işleminin
tatil sonrası yapılması konusunda ve kapasite raporlarının verilmesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yerel örgütünün mali tatil olgusunu ön plana çıkartarak işlem yapmalarına
arzulamaktayız.
Sonuç olarak, mali tatil uygulaması esasen 3568 sayılı kanuna göre unvan almış meslek mensuplarını hedef aldığından
dolayı, iş ve işlemlerini bu meslek mensupları aracılığıyla yürütenleri, kapsar niteliktedir. Örneğin, vergi beyannamelerini veya
SGK bildirimlerini 3568 sayılı yasaya göre unvan almış SM,
SMMM’ler tarafından verilecek olan bildirimleri 20 temmuzdan
itibaren 7 gün daha bir ek uzatma kolaylığı getirilmiştir. Öte
yandan, beyanname verme ve bildirim yapma görevini meslek
mensuplarından hizmet almaksızın bizzat kendileri tarafından
yürüten mükelleflerin bu kanunun süre durdurma ve süre uzatımlarından yararlanmaları olanaksızdır. Örneğin belirli bir limite
kadar beyannamelerini 3568 sayılı yasaya göre unvan almış kişiler aracılığıyla yaptırmak zorunda olmayan kişiler açısından
mali tatilin herhangi bir süre uzatıcı etkisi olmayabilecektir.
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Yüksek Mahkeme Kararı Işığında
Çekte Zamanaşımı ve Uygulamadaki
Sorunlar İle Çözümü

* Refik AY

GİRİŞ
Çek, hukuki niteliği gereği Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri bağlamında kambiyo senedi vasfındadır. Çek elinde bulunan hamil veya lehtar, çekten kaynaklanan alacağına İcra İflas
Kanunu (İİK)’ndaki özel takip prosedürü izleyerek ulaşabilir. Bu
takipte alacaklı veya vekili öncelikle İİK 167. maddesinde şartlara uygun olarak İİK 58. maddesine göre takip talebinde bulunur
ve İİK 168 maddesine göre İcra Müdürlüğünce borçluya ödeme
emri gönderilir.
Bu ödeme emrini alan borçlunun genel olarak yapacağı iki
şey vardır;
1) Senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyor ise “imza itirazında” bulunarak İcra Dairesinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesine başvurmak.
2) Kendisinin mezkur borçtan hiçbir şekilde sorumlu olmadığı, böyle bir borcun bulunmadığı, borcun ödendiği veya kısmen ödendiği veya bu konuda kendisine süre verildiği, veyahut
* İzmir Barosu, Avukat
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da borcun zamanaşımına uğradığı iddiaları var ise yine İİK 168.
maddesine göre İcra Mahkemesine başvurmaktır. İcra Mahkemesi de İİK hükümleri çerçevesinde gerekli yargılamayı yaparak
uyuşmazlığı çözüme kavuşturacaktır.
Burada makalemiz konusu olarak, Kambiyo senetlerinden
olan çekin takip yapılmadan önceki ve takip yapıldıktan sonraki
zamanaşımına uğraması hallerine ilişkin bir inceleme olacaktır.
Özellikle çekteki zamanaşımı sürelerinin kısa olması, çekin ticari
hayattaki en fazla tercih edilen araç olması ve yaygınlığı, yargılamaların uzun sürmesi karşısında vatandaşlarımızın bu konuda adalete karşı güveninin zayıf olması nedeniyle yargı yoluna
gitmeyi en sona bırakmaları ve meseleyi kendi aralarında çözme
kültürünün yaygın olması, çek miktarlarının yüksek olduğu takdirde mağduriyetlerin de çok fazla olabileceği, takip yapıldıktan
sonra ülkemizde doğru düzgün işlemeyen adres veri sistemimiz
nedeniyle borçluya tebligatlarının yapılamaması ya da yapıldıktan sonra kendisine ulaşılamaması, icra dairelerindeki işlerin ve
dosyaların aşırı yoğun olması nedeniyle dosyaların kaybolması,
bulunmalarının ise zaman alması nedenleriyle dosyada işlem yapılamaması şeklindeki sebeplerle bu konunun ne derece önemli
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Tatbik Edilmesi Gereken Kanun Ve Maddeleri :
TTK 726.md, İİK 16, 17, 18, 22, 33/a, 58, 59, 71, 167, 168,
169, 170, 171.maddelerdir. Makalemiz konusu itibariyle İİK 71,
33/a ve 59. maddeler üzerinde ekseriyetle durulacaktır.
Zamanaşımı Kavramı
Zamanaşımı sözlük anlamıyla “yasanın belirlediği koşullarda bir zamanın geçmesiyle bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma yoludur.1
Zamanaşımı hakkı, haklar kategorisinde hak sahibine bir
1 YILMAZ sf 896
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def’i2 hakkı veren tali bir haktır. Def’i hakkı ise hak sahibine bir
borcun ifa edilmesini geciktirme yada ortadan kaldırma yetkisini
veren tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılabilen haktır. Zamanaşımı def’i de borcun devlet zoruyla ifa yükümlülüğünü ortadan
kaldıran bir haktır.3
Çekte Zamanaşımı
Çek, TTK 726. maddesine göre;
“Hamilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı
haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin4 bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava
yoluyla kendisine dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.”
Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere çekin zamanaşımına uğrama süresi diğer alacaklar veya kambiyo senetlerine
göre çok daha kısadır. Örneğin uygulamada çekten sonra en fazla
uygulaması olan Bono’da zamanaşımı 661 ve 690. maddeler nazara alındığında üç yıllık ve bir yıllık süreler olduğu ve haliyle bu
sürelerin daha fazla olduğu göze çarpacaktır.
Sürenin başlangıcı bakımından ise TTK 729. maddesi gereğince zamanaşımı süresinin işlemeye başladığı ilk gün hesaba ka2 İtiraz ve Def’i davalının ya da borçlunun bir davada veya takipte kullanacağı savunma argümanlarıdır. İtiraz, bir hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren olayların ileri
sürülmesidir. Bir davada itiraz teşkil eden bir durum mevcut ise hakim bu hususu re’sen nazara
alır.Def’i ise davalının borçlu bulunduğu edimi özel sebeplere dayanarak yerine getirmekten kaçınmasıdır. Burada davalının sahip olduğu bir hakkı ileri sürmesi söz konusudur. Def’i hakim
tarafından re’sen göz önünde tutulmaz. Eğer def’iler borçluya borcunu sürekli olarak ödememe
imkanı veriyorlarsa, bunlara kesin def’iler denir.Bazı def’iler ise ancak geçici olarak borcu ödemekten kaçınma hakkı verir.Bunlara da geciktirici def’i adı verilir. Geciktirici def’i, ödemezlik
def’i ve peşin dava def’i şeklinde olabilir. BİLGE ÖZTAN sf 190-191
3 KILIÇOĞLU sf 12,15
4 İbraz süreleri bakımından TTK 708/1. maddesi gereğince “bir çek keşide edildiği yerde ödenecek ise 10 gün, keşide edilen yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay için de muhataba ibraz
edilmelidir.”
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tılmaz. Zamanaşımı süresinin son günü bir tatil gününe rastlarsa,
süre tatili takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzar. Aradaki
tatil günleri müddet hesabına dahildir. (TTK 728. md)
Çekler bakımından zamanaşımının kesilmesi hakkında
TTK’da özel hükümler bulunmadığından bu hususta poliçelerde
zamanaşımının kesilmesiyle ilgili hükümlere atıfla yetinilmiştir.
(TTK 730/1-18, 662 ) Kesilmenin sonuçları da özel olarak belirtilmiştir.(TTK 730/1-18, 663)5
Zamanaşımının kesilme nedenleri olarak TTK 662. maddesinde; “Zamanaşımı, dava açılması, takip talebinde bulunulması,
davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi
sebepleriyle kesilir.” hükme bağlanmıştır. Anılan düzenlemeden
de açıkça anlaşılacağı üzere zamanaşımının kesilme sebepleri
tahdidi yani sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Dolayısıyla alacaklının
zamanaşımına uğramak durumunda kalan çeki için yapacağı tek
şey çeke dayalı olarak takibe geçmektir. Takibe geçildiği an bu
çeke ilişkin işlemiş olan zamanaşımı süresi silinecek yeniden sıfırdan başlayacaktır.
Örneğin keşide tarihi 01.01.2009, keşide yeri de İzmir Balçova olan ödeme yeri olarak da İzmir Bornova İlçesi olan (Bu
ilçeler Merkez ilçe pozisyonundadır.) bir çekte ibraz müddeti
10 gün olduğundan dolayı hamil 10. günün sonuna kadar yani
11.01.2009 tarihine kadar muhatap bankaya çeki ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde ibraz müddetleri, nitelikleri gereği hak
düşürücü süre mahiyetinde olduklarından bu süre zarfında bankaya ibraz edilmeyen ya da bu tarihten sonra çek vasfı olmaktan
çıkmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki TTK 711. maddesi
gereğince muhatap banka eğer keşideci tarafından çekten cayma hakkı kullanılmadığı takdirde bu çeki ödeme muhtariyetine
sahiptir.Yani ister öder isterse ödememe hakkı bulunmaktadır.
Mezkur çeki alacaklı hamil 11.01.2009 tarihinde muhatap bankaya ibraz edildiğinde ve karşılıksız olduğu anlaşıldığı takdirde
5 FIRAT ÖZTAN sf 308
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karşılıksızdır damgası vurdurularak sahibine geri verilir. Yeri
geldiği için belirtmekte fayda vardır, bu durumda yetkili hamilin
bu karşılıksız çek nedeniyle bankanın 3167 sayılı Çek Hamillerinin Korunması Hakkında kanunun 10.maddesi gereğince bankanın sorumlu olduğu bedeli almalarında ekonomik olarak yararlı
olacağı düşüncesindeyiz. Bu takdirde TTK 726 maddesi gereğince zamanaşımı süresi ibraz müddeti bitim tarihi olan 11.01.2009
tarihinden sonraki yani 12.01.2009 tarihinden itibaren başlaması
gerekir. Ancak yasa koyucu, TTK 729. maddesinde zamanaşımı süresinin işlemeye başlayacağı günün hesaba katılmayacağını
açıkça getirdiği için 13.01.2009 tarihinden itibaren altı aylık süre
işlemeye başlayacaktır.
Bu süreler içinde yani 13.01.2009 ile 13.07.2009 tarihleri
arasında herhangi bir gün işleyen bu süreyi kesmek için yukarıda
da belirttiğimiz üzere ya bu çek ile ilgili olarak dava ikame etmesi
ya takibe geçmesi yahut da borçlu iflas etmiş olduğu takdirde iflas
masasına başvurması gerekmektedir.
Takip talebinde bulunulması ile zamanaşımı kesilir.(BK
133/2 md, TTK 662. md) Ayrıca borçluya ödeme emri göndermeye gerek yoktur. Elbette ki takibin devamı için yürümesi için
borçluya ödeme emrinin icra dairesince gönderilmesi gerekir.
Yetkisiz İcra dairesinde de takip talebinde bulunulması zamanaşımının kesilmesi işlevini görür.
Kısmi alacak bakımından takibe konu edilen miktar yönünden zamanaşımı kesilir. Diğer kısım yönünden zamanaşımı devam eder.
Yine müteselsil borçlular söz konusu olduğu durumlarda, bir
borçlu hakkında yapılan takip dolayısıyla kesilen zamanaşımı diğer borçlulara da sirayet edecektir.
Takip talebi icra harçlarının yatırıldığı tarihte açılmış sayılacağından zamanaşımı da bu tarihte kesilmiş sayılır.
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Takip talebi ile kesilen zamanaşımı, takibe ilişkin her işlemden itibaren yeninden işlemeye başlayacaktır.6
A. Takipten Önceki Aşamada Zamanaşımına Uğramış
Bir Çek
Hamil elinde alacağı bulunan bir çeki tahsil etmek maksadıyla takibe koyduğu takdirde borçluya bir ödeme emri gönderilir.
Bu takdirde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrinin dayanağı
olan çekin zamanaşımına uğradığı iddiasında ise İİK 168. maddesi bağlamında borca itiraz etmek suretiyle beş gün içinde İcra
Mahkemesine müracaat edebilir. İcra Mahkemesi itirazı 169/a.
maddesi gereğince yapacağı inceleme sonucunda çekin zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa bu takdirde takibi iptal edecektir. Aksi takdire bu yöndeki itirazı reddedecektir.
B. Takipten Sonraki Aşamada Zamanaşımına
Uğrayan Çek
Borçlu hakkında çeke dayalı olarak takip talebinde bulunmakla çeke ilişkin işleyen zamanaşımı süresi kesilir ve yeniden
işlemeye başlar. Bu takdirde bir icra takip dosyasında alacaklı
veya vekilince icra dosyasında yapılacak işlem ile zamanaşımını
kesecek ve tekrar işlemesini sağlayacaktır. Ancak burada alacaklı
veya vekilince yapılacak he türlü işlem icradaki işleyen zamanaşımını kesecek mahiyette midir? Ya da hangi tür işlemler icrada
ki bu süreleri kesici mahiyet arz eder? Örneğin haciz talebinde
bulunmakla, satış talebinde bulunmakla, sıra cetveli yapılmasını
içeren bir talepte bulunmakla vs işlemlerle süre kesilir mi? Bir
başka deyişle alacaklı ya da vekilinin bu sayılan işlemlerini içeren dilekçesinin icra Müdüründen veya yardımcısından havale
alarak icra dosyasının içine koymasıyla zamanaşımı kesilir mi?
Bu ve benzeri talep içeren işlemler icranın devamını sağla6 KURU sf.141.
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yıcı işlemler olmadığından zamanaşımını kesici mahiyette işlemler değildir.Peki bu taleplerin hiçbir işlevi yok mudur? Elbette
vardır.İcra Müdürü/Müdür yardımcısı her bir icra talebiyle ilgili
olarak İİK 61, 79, 96, 103 maddelerdeki süreler dikkate alınarak
3 gün içinde menfi yada müspet bir karar vermek durumundadır.
İşte icranın devamını sağlayan işlemler bu şekilde tesis edilir ve
icra muameleleri mecrasında devam eder gider. Uygulamada bu
talepler ile ilgili olarak icra Müdürü/ Müdür Yardımcısının “Masraf veriliğinde talep gibi işlem yapılmasına.” Şeklinde matbu bir
kaşe ve imza atılmak suretiyle kararlar verilmektedir.
Bu durum bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir.Örneğin son işlem tarihinin 01.01.2009 olduğu dosyada
01.04.2009 tarihinde alacaklı vekili haciz talebinde bulunmuş ve
icra müdür yardımcısı da 04.04.2009 tarihinde “masrafı verildiğinde talep gibi işlem yapılmasına karar verildi” şeklinde karar
verilmiştir. Haciz masrafı ise 02.07.2009 tarihinde yatırılmış ve
haciz işlemi de 03.07.2009 tarihinde yapılmış olsun. Bu takdirde
zamanaşımını kesen süreler hangi tarihte kesilmiş sayılır. Acaba
01.04.2009 tarihinden itibaren mi? 04.04.2009 tarihinden itibaren
mi, 02.07.2009 tarihinde itibaren mi yoksa 03.07.2009 tarihinden
itibaren mi? Kanaatimizce bu hususta zamanaşımını kesen işlem
tarihi 04.04.2009 tarihi olması gerekir. Zira icra müdürünün verdiği kararlarla icra dosyası adeta şahlanarak yol alır.Bu takdirde
icra müdürünün verdiği kararların bir önemi olması gerekir.Bu
önem de zamanaşımını kesen muamele olmasıdır.Her ne kadar
Yüksek 12. Hukuk Dairemiz 28.05.2009 tarihinde 2009/3263
E 2009/11332 K sayılı bir kararında “Alacaklı vekili, takibin
kesinleşmesinden sonra icra dosyasında 11.04.2007 tarihinde borçlu hakkında haciz talebi haciz talep ettikten sonra
01.11.2007 tarihine kadar dosyayı işlemsiz bırakmış olup,
26.07.2007 tarihli haciz talebi ve gayrimenkulün satışı talebine ilişkin olarak gerekli masrafı yatırmamıştır. Alacaklının
sadece haciz talebinde bulunması veya sadece taşınmazın satışını istemesi yeterli olmayıp işlemin zamanaşımını kesmesi
için gerekli masrafın da ödenmesi gerekir. İcra Müdürlüğünde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi için İİK 59. maddeİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 40
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si uyarınca masrafın yatırılmış olması gerekir.Alacaklı sözü
edilen koşulu yerine getirmediğinden en son işlem tarihi olan
11.04.2007 tarihinde sonra satış için kıymet takdiri avansının
yatırıldığı 01.11.2007 tarihine kadar zamanaşımını kesen sebeplerin gerçekleştiği kabul edilemez.
O halde mahkemece borçlunun zamanaşımı itirazının
kabulü ile İİK 71/2- 33/a maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....” Şeklindeki kararında talep ve icra
müdürünün kararı yetmez o işlemin mahiyeti gereğince gerektirdiği masrafın da yatırılması gerekir biçimindeki görüşüne itibar edilmesine imkan bulunmamaktadır. Yüksek Mahkemenin
bu kararı acaba doğru mudur?hukuka uygun mudur? Gerçekten
icra müdüründen alacaklı vekili haciz talebinde bulunuyor icra
müdürü de “masrafı yatırıldığında talep gibi işlem yapılmasına” şeklinde bir karar vermek her ne kadar masrafı yatırılmasa
da daha sonra yatırılsa veya hiç yatırılmasa acaba bu işlemler
ile zamanaşımı kesilir mi? Kanaatimizce müdürün bu işlemi ile
zamanaşımı süresi kesilir. Zira alacaklı vekili süresi içinde bir talepte bulunmakta icra müdürü de bunu uygun bulmakla bir karar
verilerek borçlunun ve alacaklının hukuksal durumlarında bir değişiklik yaratmakta ve icra muamelesinin devamını sağlanır hale
getirilmektedir. İşin masraf kısmına gelince eğer yasada o işlem
için masraf yatırılmasına dair emredici bir düzenleme yok ise bu
takdirde her zaman bu tali nitelikteki eksiklik giderilebilir.Şekli
esasa tercih edemeyiz. Şekil elbette önemlidir ancak esasa aykırı
davranmak hak yoksunluğuna neden olacağı için hakkaniyete uygun düşmeyeceği düşüncesindeyiz. İcra hukukunda şekil esas kadar önemlidir. Örneğin borca karşı itirazın ne şekilde yapılacağı,
mal beyanının ne şekilde olacağı, nereye yapılacağı, hangi süreler
içinde yapılacağı yasa tarafından emredici hüküm olarak tanzim
olduğundan bunlara harfiyen riayet etmek gerekmektedir. Ancak
makale konusu olayımızda ve Yüksek mahkemenin içtihadına
konu olayda ise masrafın yatırılmasına ilişkin emredici bir düzenleme yoktur. Yine Hukuk yargılamalarında mahkemeler tanık
listesinin bildirilmesi için 20günlük kesin süre verildiğinde ancak
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tanık masrafı verilmediğinde ya da tanığın dinlemesine yönelik
davetiye gideri yatırılmadığında bu kesin sürede tanık gelmediği
ve dinlenmediğinden bahisle tanık dinletmek hakkından davacı
veya davalı mahrum mu olacaktır? Her ne kadar icra işleminin
yapılmasına dayanak olan masraf yatırılmadığında elbette o işlem
yapılamayacaktır. Ancak bu durumdan borçlunun bir kaybı olmaz zira herhangi bir muamele yapılmamıştır. Bilakis alacaklının
zararı vardır. Çünkü alamaması ya da geç alması söz konusudur.
Yeri gelmişken İİK 59. maddesine de bunun hukuksal pozisyonuna da değinmek gerekir. İİK 59. madde, madde başlığından
da anlaşılacağı üzere takip talebinin yapılacağı işlemde bahis konusudur. Yani alacaklı takibi açtığı esnada icra harç ve masrafları
olan giderlerini peşin olarak yatırmakla yükümlüdür.Dolayısıyla
alacaklı takibi açarken ilk olarak peşin harcını, başvurma harcının
vekil ile takip yapılıyorsa vekalet harcının ve posta masraflarını yatırmakla yükümlüdür. Bu masraflar arasında haciz masrafı yoktur, satış masrafı yoktur. Bu giderler alacaklı ya da vekili
tarafından peşin olarak yatırılmaz. Bu nedenlerle sırf masrafın
yatırılmaması satış talebinde bulunma ve bu talebe uygun karar
verilmesi zamanaşımının kesilmesi sonucunu doğurmayacağı
şeklindeki görüşe itibar edilemez.
Burada şu akla gelebilir alacaklı sürekli talepte bulunarak
ve buna uygun kararlar aldırarak işlem yapılmak suretiyle dosyanın zamanaşımına uğramasına engel olabilir. Haliyle bu durum
ilanihaye de sürdürecek bir hal da alabilir. Bu takdirde de mi bu
işlemler ile zamanaşımı engellenir? Evet bu şekilde de zamanaşımının kesileceği düşüncesindeyiz. Zira bu durumda yukarıda da
izah edildiği üzere borçlunun herhangi bir zararı bahis konusu
değildir. Alacaklının bu durumdan zararı mevzu bahistir. Bu sebeplerle icra müdürünün icranın devamını sağlayıcı her türlü muamelesiyle zamanaşımı kesilir ve yeniden başlar.
Dosyada takipten sonra zamanaşımı söz konusu olursa bu
takdirde borçlunun gideceği hukuksal yol ne olur? Borçlu böyle
bir durumda İİK 71. maddesine istinaden İcra Mahkemesinden
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takibin zamanaşımından dolayı iptalini ve icranın geri bırakılmasını talep edebilecektir. Bu talep herhangi bir süreye tabi değildir.
İcra mahkemesi icra dosyasında yapacağı gerek dosya üzerinden
gerekse de duruşma açılmak suretiyle inceleme sonucunda takibin zamanaşımına uğradığını tespit ederse takibi iptal etmekle
icranın geri bırakılmasına İİK 33/a maddesine göre karar verir.
Mahkeme zamanaşımının olmadığına kanaat getirirse bu takdirde bu yöndeki taleplerin reddine karar vererek takibin devamına
karar verecektir.
Bu taleple ilgili olarak borçlunun icra dosyasından başka delil göstermesine gerek yoktur. Zira takip dosyasında son işlem
tarihi açıkça bulunmaktadır. Alacaklının zamanaşımın kesildiği
BK 133,136) yada durdurulduğuna ilişkin (BK 132) ispat yükü
alacaklıya düşer. Alacaklı bu durumu ancak resmi belgelerle ispat
etmek durumundadır.(İİK 71/2, 33/a-1)
İcra Mahkemesinin takibin zamanaşımına uğradığından bahisle icranın geri bırakılmasına dair kararı veya takibin bu nedenle iptali kararı maddi anlamda kesin mahiyet arz eder mi? HUMK
237 anlamında icra mahkemesi kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle alacaklı genel mahkemede alacak
davası açabilir. Yine borçlu da icra mahkemesi talebini reddettiği takdirde genel mahkemede menfi tespit davası ikame edebilir.
Ancak alacaklı İcra mahkemesinin icranın zamanaşımına uğradığına ilişkin kararının kesinleştiğinin kendisine tebliği tarihinden
itibaren yedi gün içinde yine mahkemede takip alacağın zamanaşımının vaki olmadığının ispatı sadedinde yedi gün içinde dava
açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.(İİK 33/a-2)
SONUÇ :
Görüldüğü üzere çekteki zamanaşımı süresi çok kısa olduğundan dosyanın takipçisi olmak gerekir. Aksi takdirde telafisi
imkansız zararların ortaya çıkmasına sebebiyet verilebilir. Bu
takdirde toplumun hukuk kültürünün zayıf olması ihtimalini de
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düşündüğümüz takdirde vatandaşın zamanaşımı vukuunda dosyayla ilgili olarak neden işlem yapılamayacağını izah etmek imkansızlaşabilir. Yüksek Mahkememizin yukarıda tartıştığımız
kararı (içtihadı) da dikkate alındığında icra müdürlüklerinde talep
doğrultusunda karar alındığında bu karar, (her ne kadar tartışılmalı bir karar olsa da kararı veren merci nihai bir makam olduğundan ve bu kararlar hukuk aleminde sonuç doğurduğundan
dikkatle bu kararın veya verilecek benzer mahiyetteki kararların
gereğinin yapılması gereklidir) masrafa bağlı olarak verildiği takdirde mümkünse derhal değilse kısa bir zaman zarfında o masrafı
yatırmak dosyanın zamanaşımına uğramasını engelleyecektir.
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İİK.’nun 259. Maddesi Üzerine
Bir İnceleme

* Talih UYAR

İİK. mad. 259’da iki husus düzenlenmiştir: Bunlardan birincisi “ihtiyati haciz isteminde bulunan alacaklıdan istenecek
teminat”, ikincisi ise, “haksız ihtiyati haciz nedeniyle açılacak
tazminat davası”dır.
§A. “İHTİYATİ HACİZDE GÜVENCE” (TEMİNAT)
I- A) İlama bağlı olmayan alacağı hakkında ihtiyat ihaciz
isteminde bulunan alacaklının isteği mahkemece kabul edilirse
kendisinden “ileride haksız çıkması halinde borçlunun ve üçüncü
kişilerin bu yüzden uğrayacakları bütün zararları karşılamak için”
güvence (teminat) alınır.1
Teminat alınmadan -kural olarak- ihtiyati haciz kararı
verilemez.2
Alacaklı ve borçlu arasındaki ‘teminatan muafiyet’ ile ilgili
sözleşme hükmü, alacaklının teminat gösterme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.3

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Ticaret
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
1 Bknz: 19. HD. 25.4.2008 T. 2993/4427 - 15.2.2008 T. 12111/1296
2 Bknz: 19. HD. 28.3.2008 T. 1879/3168; 7.3.2008 T. 1465/2165; 24.1.2008 T. 10892/340
3 Bknz: 19. HD. 24.1.2008 T. 11113/341; 15.11.2007 T. 5895/10122
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Teminat miktarını ve cinsini saptamada mahkeme serbesttir. Ancak, mahkemenin, teminatın cinsini takdir yetkisi HUMK.
mad. 96 ile sınırlandırılmıştır. Başka bir deyişle, mahkeme ancak
HUMK. mad. 96’da belirtilenlerden birinin (para, hisse senedi,
tahvilat (özellikle; devlet tahvili) gayrimenkul rehni, muteber bir
banka kefaleti vs.) güvence (teminat) olarak yatırılmasını isteyebilir.
      Yüksek mahkeme “Banka vekilinin ihtiyati haciz kararı alabilmek için kendi bankasına ait teminat mektubunun, teminat olarak kabulünü isteyemeyeceğini”4 belirtmiştir.
“Yabancı uyruklu alacaklı”dan da, bu alacaklının istemi
üzerine, ihtiyati haciz kararı verilirken bu maddeye göre “teminat” istenir.5
Uygulamada genellikle, “alacağın %10’u oranında ve nakit
olarak” teminat yatırılması istenmektedir.
Mahkeme veznesine yatırılan bu teminat ne zaman alacaklıya iade edilir?
Bu konuda; İcra ve İflâs Yasasında, Tüzüğünde ve Yönetmeliğinde açık bir hüküm yoktur. Bu husus, “teminat akçesinin geri
verilmesi” kenar başlığı altında -”ihtiyati tedbir” teminatlarının
geri verilmesi konusu ile birlikte- 1.1.1947 tarihinde yürürlüğe
girmiş bulunan “Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri
Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin 44. maddesine göre6, ihtiyati haciz istemlerinde teminat olarak yatırılmış
4 Bknz: 19. HD. 10.7.2008 T. 5606/7762; 2.11.2007 T. 9310/9479
5 KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, 1993, C:3, s:2498 - KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El
Kitabı,2004, s:888, dipn. 10 - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. Öğreti ve Uygulamada İhtiyati Haciz, 2005, s:50 - ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, 1999, s:247- Bknz: 12. HD.
7.12.1983 T. 10341/9973
6 Teminat akçesinin geri verilmesi
Madde 44: “İhtiyati tedbir ve haciz taleplerinde teminat olarak yatırılan para, banka mektupları,
tahviller ve mümasili evrakın, veren kimse tarafından geri verilmesi istenirse, keyfiyeti kalem şefi
veya muavini, hakime arz eder, bu hususta mahkemeden alınan kararı infaz ettirmeden, kararı
alan kimse ihtiyati haciz veya tedbir kararının infazından vazgeçer ise, karşı tarafa tebligata lüzum kalmadan verdiği para veya evrakı hakimin tasvibiyle geri alabilir. Karar infaza geçildikten
sonra iade talebinde bulunulursa, hakim usulü veçhile mehil vererek, diğer tarafa tebligat yaptırdıktan sonra iadeye karar verir ise kalem şefi veya muavini iadeyi yapar.”
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olan para, teminat mektubu, tahvil vb. şeyler ancak mahkemenin “bu teminatın iadesine” karar vermesi halinde ilgisini geri
verilir. Mahkeme; a) Alınan ihtiyati haciz kararı uygulamadan,
alacaklının bu kararın infazından vazgeçmiş olduğunu tesbit etmesi halinde; karşı tarafa tebligat yapmadan, yatırılan teminatın
iadesine karar verir. b) İhtiyati haciz kararının uygulanmış olması
halinde ise, karşı tarafa -bu kararın uygulanmasından dolayı bir
zararı olup olmadığını bildirmek üzere- tebligat yaparak, verilen
-örneğin on günlük- süre (mehil) içinde karşı tarafın “yatırılan teminatın iadesine itiraz etmemesi halide” teminatın iadesine, “yatırılan teminatın iadesine itiraz sebeplerini bildirerek itiraz etmesi
halinde” bu itiraz sebeplerini -evrak üzerinde- inceleyerek gerekli
kararı verir.
Ancak hemen belirtelim ki, -varlığı genellikle bilinmeyenbu hükme uygulama da uyulduğu pek söylenemez. “İhtiyati haciz
teminatının iadesi” istemiyle karşılaşan mahkemeler, bu istemi
içeren dilekçeleri icra dairesine havale ederek, “takibin kesinleşip
kesinleşmediğini ve teminatını iadesinde bir sakınca bulunup bulunmadığını” icra dairesinden sormakta ve aldıkları cevaba göre,
“teminatın alacaklıya iadesine” ya da “takibin iptâli ya da ihtiyati
haczin kaldırılması konusunda veya haksız ihtiyati hacizden dolayı” açıldığı bildirilen davanın sonucuna kadar, “teminatın iadesi
isteminin reddine” karar vermektedirler.
Yüksek mahkeme, bu konudaki kimi kararlarında “karşı tarafa muhtıra tebliğ edilmeden teminatın iade edilemeyeceğini”7
belirtmişken, kimi kararlarında “teminatın iadesinin takibin kesinleşmesine ya da alacaklının muvafakıtına bağlı olduğunu”8 belirtmiştir...
Borçlu (veya üçüncü kişi) tarafından ‘haksız ihtiyati haciz
nedeniyle tazminat davası’ açılmış olması halinde mahkemece
“teminatın iadesi talebinin reddine” karar verilmesi gerekir.9
7 Bknz: 19. HD. 28.3.2008 T. 2317/3175
8 Bknz: 19. HD. 24.5.2007 T. 1979/5274
9 Bknz: 19. HD. 24.1.2008 T. 11933/343
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İİK. mad. 259’da öngörülen güvencenin (teminatın) amacı;
alacaklının, ihtiyati haciz isteminde haksız çıkması halinde, bu
yüzden -ihtiyati hacze konu olan mallarda tasarrufta bulunamamaktan10 - meydana gelecek zararı karşılamaktır.
İlama bağlı olmayan alacaklarda, alacaklının teminat yatırması gerekirse de, ayrık olarak “borçlunun konkordatonun tasdiki isteminin reddi halinde” teminat aramaksızın, mahkemenin
borçluya ait bütün haczedilebilen malların ihtiyaten haczine karar
verebileceği öngörülmüştür (İİK. mad. 301/II).
Bazı özel durumlarda -özel kanun hükmü (5411 s.K. mad.
140/IV, 5230, s.K. mad. 11- uyarınca, ihtiyati haciz isteminde
bulunan alacaklıdan “teminat istenmeksizin” ihtiyati haciz kararı
verilir. Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak;
• “ Fon’un, Fon Bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen Bankaların iflâs ve tasfiye idarelerinin ihtiyati haciz taleplerinde’ teminat aranmayacağını (5411 s. Bankacılık K. 140/
IV)- Fon’a tanınan bu imtiyazın, alacağın temliki halinde, alacağı
temellük edeme (devralana) geçmeyeceğini”11
• “5230 sayılı Kanunun 11. maddesine göre ‘4603 s. Kanuna
tabi olan bankalarca, yeniden yapılandırma sürecinde açılmış ve
açılacak takipler sonuçlandırılıncaya kadar’ bu bankaların ihtiyati
haciz taleplerinde teminat aranmayacağını”12 belirtmiştir.
II- B) İlama dayanan alacaklarda ise, alacaklıdan teminat
istenmez.13 Alacağın yer aldığı ilamın kesinleşmiş olmasına da
gerek yoktur.14
10 BERKİN, N. İflâs Hukuku, 1972, s:437 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz, 1962, s:50 - POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s:719
11 Bknz: 19. HD. 25.4.2008 T. 2963/4426
12 Bknz: 4. HD. 14.12.2006 T. 12448/14029
13 Bknz: 11. HD. 18.6.2004 T. 7179/6817
14 Aynı görüşte: ATAHAN, N.K. İhtiyati Haciz Müessesesinin Uygulamadaki Şekli (ABD. 1973/1,
s:27)
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3890 sayılı yasa ile 1940 yılında yapılan değişiklikle, “kesinleşmemiş ilamda yer alan alacaklar için”de, teminatsız olarak
ihtiyati haciz kararı verilebilmesi sağlanmıştır.15 16 Bu sebeple
uygulamada zaman zaman ileri sürülen “kesinleşmemiş ilamlara
dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunulamayacağı” şeklindeki
görüşte17 hiç isabet yoktur.
III- İlam niteliğindeki bir belgeye dayanan alacaklarda (İİK.
mad. 38)18 teminat gösterilmesine gerek bulunup bulunmadığını
mahkeme takdir eder.19
IV- Alacaklı, istenilen teminatı mahkeme veznesine yatırmadıkça ihtiyati haciz kararı kendisine verilmez.
V- Adli yardımdan yararlananların, ihtiyati haciz isteminde
bulunmaları halinde, teminattan bağışık tutulup tutulmayacakları hususunda ne Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (mad.
465-472) ve ne de İcra ve İflâs Kanununda bir açıklık yoksa da,
doktrinde20 ihtiyati tedbir gibi, ihtiyati haciz için de, adli yardım
kararı verilebileceği ve bu halde alacaklının teminat yatırmaktan
bağışık olacağı belirtilmektedir.
§B. “Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası”
I- İİK. mad. 259/V’de “bir cümle halinde” düzenlenmiş olan
bu dava; haksız bir ihtiyati haczin uygulanmasından dolayı zarara uğrayan borçlu veya üçüncü kişi tarafından “alacaklı”ya karşı
açılır.21
15 UMAR, B. İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, 1973, s:152
16 Bknz: Yuk. “3890 sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi”
17 Bknz: Manisa Asliye 1. Hukuk Mahkemesi, 19.11.1973 T. 273/229
18 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. İİK. Şerhi, C.2, 2008, s:3329 vd. - UYAR, T. İcra Hukukunda
İlamlı Takipler, 2. Bası, 1991, s:88 vd.
19 Bknz: 19. HD. 10.3.2005 T. 3067/2436
20 BERKİN, N. age. s:439 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s:52 vd. - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M.
age. s:49 - ÖZEKES, M. age. s:248
21 BERKİN, N. age. s:457 vd.; İflâs Hukuku Rehberi, 1980, s:150 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz,
s:72 vd. - KURU, B. age. C:3, s:2579 vd. - KURU, B. El Kitabı, 915 vd. - TÖRE, H.F. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedeniyle Açılacak Tazminat Davaları (Ad. D. 1976/1-2, s:126) - POSTACIOĞLU, İ. age. s:735 - YILDIRIM, M. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat
Davaları (Manisa Bar. D. Nisan/1998, s:62 vd.) - ÖZEKES, M. age. s:393 vd. - DEYNEKLİ, A./
SALDIRIM, M. age. s:115 vd.
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      a- Tazminat davasının amacı: Borçlu ve üçüncü kişileri,
haksız ihtiyati hacizlere karşı korumaktır.
b- Tazminat davasının koşulları:
aa- Alınan ihtiyati haciz kararı uygulanmış olmalıdır (Çünkü; alınan ihtiyati haciz kararı uygulanmadıkça, borçlu ya da
üçüncü kişilerin bundan zarar görmeleri mümkün değildir...)
bb- Uygulanan ihtiyati haczin, “haksız olduğu” anlaşılmalıdır. İhtiyati haczin haksız olduğu;
aaa- Borçlunun açtığı “ihtiyati hacze itiraz davası” (İİK.
mad. 265) sonucunda ortaya çıkabilir.22 Doktrinde23 “ihtiyati hacze itiraz davası açmamış veya açtığı dava reddedilmiş olan borçlunun ihtiyati haczen haksızlığını ileri sürüp tazminat davası açamayacağı” belirtilmişse de, kanımızca borçlu ihtiyati hacze itiraz
davası açma yolunu izlemeden de, uygulanan ihtiyati haczin haksızlığını kanıtlayabilir. Örneğin, borçlu, ihtiyati haciz kararı alıp
uygulatan alacaklıya karşı “olumsuz tesbit davası” (İİK. mad. 72)
açarak ya da, ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi üzerine (İİK.
mad. 264/I) gönderilen ödeme emrini aldıktan sonra ödeme emrine itiraz ederek ve bu itirazında haklı çıkarak -ya da; alacaklının
İİK. mad. 264/I’deki süreleri geçirmesi nedeniyle, ihtiyati haczin
hükümsüz olması sonucunda- da, ihtiyati haczin haksız olduğunu kanıtlayabilir. Borçlu esasen pek sınırlı sebeplerle, İİK. mad.
265’e göre ihtiyati haciz kararı vermiş olan mahkemeye başvurup ihtiyati haciz kararına itiraz edebildiğinden,borçlu çok kez bu
yola başvurarak ihtiyati haczin haksızlığını isbat edemez.
Örneğin; takip dayanağı senedin “imza”sında “para
miktarı”nda sahtekarlık yapıldığını borçlu, ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkemeye başvurup ileri süremez. Bu durumda
borçlu takibin şekline göre, genel haciz yolu ile takiplerde “icra
dairesine” (İİK. mad. 62, 264/II) kambiyo senetlerine mahsus ha22 KURU, B. age. C:3, s:2581 - KURU, B. El Kitabı, s:916
23 ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 2004, 8. Baskı, s:421, dipn. 277
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ciz yolu ile takiplerde ise “icra mahkemesine” (İİK. mad. 168/4,
5) başvurup, ödeme emrine itiraz etmek zorundadır.
Bütün bu durumlarda, borçlunun İİK. mad. 259/IV’e göre
açtığı tazminat davası, “ihtiyati hacze itiraz davası açmadığı” gerekçesiyle reddedilemez...
bbb- İhtiyati haczi tamamlama merasimi sırasında da anlaşılabilir. Gerçekten, ihtiyati haczin haksız olduğu, İİK. mad. 264’de
öngörülen itirazlar sonucunda verilen kararlar veya açılacak davalarla ortaya çıkabilir. Acaba alacaklı, İİK. mad. 264 uyarınca,
“ihtiyati haczi tamamlayan merasimi” yerine getirmemiş (264.
maddenin 1. ve 3. fıkralarındaki süreleri geçirmiş) ve ihtiyati
haciz hükümsüz hale gelmişse, bu durum ihtiyati haczin haksız
olduğunun kanıtı sayılabilir mi? Bir görüşe göre24, buna olumlu
cevap vermek gerekir. Buna karşın, diğer bir görüşe göre25alacaklının ihtiyati haczi tamamlamak için, İİK. mad. 264’deki merasimi yerine getirmemiş oluşu, ihtiyati haczin haksız olduğunu
göstermez. Bu nedenle, açılacak tazminat davasında alacağın var
olmadığı ispatlanabildiği takdirde ihtiyati haczin haksız olduğu ortaya çıkar ve ancak bu durum tazminatı haklı gösterebilir.
Yargıtay’ın26 birinci görüşü benimsediğini görüyoruz.
cc- Haksız ihtiyati haczin uygulanmasından borçlu veya
üçüncü kişinin zarar görmüş olması. Bu zararın varlığı ve bunun
ile haksız ihtiyati haciz arasındaki “uygun illiyet bağı” davacı tarafından ispat edilecektir. Bunun dışında ayrıca alacaklının kusurunun (ve kötüniyetinin) ispatına gerek yoktur. Çünkü burada bir
“kusursuz sorumluluk” (tehlike sorumluluğu) söz konusudur.27 28
22 KURU, B. age. C:3, s:2581 - KURU, B. El Kitabı, s:916
23 ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, 2004, 8. Baskı, s:421, dipn. 277 24 KURU, B. age.
C:3, s:2581 - KURU, B. El Kitabı, s:916
25 Reichel, Blumenstein (Naklen, ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s:421, dipn. 279
26 Bknz: 11. HD. 22.3.1979 T. 113/1469
27 KURU, B. age. C:3, s:2583 - KURU, B. El Kitabı, s:917 - YILMAZ, E. Geçici Hukuki Himaye
Tedbirleri, 2001, C:2, s:1275 - İMRE, Z. Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk
Halleri, 1949, s:196 - KARAHASAN, M.R. Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C:1, 1989, s:793
- POSTACIOĞLU, İ. age. s:735 - BERKİN, N. İflâs, s:458; Rehber, s:151; İhtiyati Haciz, s:74 UMAR, B./YILMAZ, E. İspat Yükü, 1980, s:178 - YILDIRIM, M. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları (Manisa Bar. D. S:65, Nisan/1998, s:63 - DEYNEKLİ, A./
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      Bu maddede ödenmesi öngörülen zararlar, “maddi
zararlar”dır.29
Ancak ihtiyati haczin uygulanması sonucunda borçlunun
veya üçüncü kişilerin kişilik hakları çiğnenmiş, örneğin, ticari
kredileri sarsılmışsa, bunlar BK. mad. 49’a dayanarak “manevi
tazminat” isteminde bulunamazlar mı? Kanımızca uygulanan
haksız ihtiyati haciz nedeniyle borçlu ya da üçüncü kişi, BK. mad.
49’daki koşullar çerçevesinde -yani, ayrıca alacaklının kusurunu
da kanıtlayarak- alacaklıdan manevi tazminat isteyebilmelidir.30  
31  32      Yüksek mahkeme (11. Hukuk Dairesi33 ve 14. Hukuk Dairesi34) “B.K.’nun 49. maddesindeki koşullara göre, borçlunun,
haksız uygulanan ihtiyati haciz nedeniyle manevi tazminat isteyebileceğini” kabul etmiştir.
Yüksek mahkeme35 haksız ihtiyati hacizden dolayı hükmedilecek tazminattan, davacı lehine daha önce açıp kazandığı istihkak davası sonucunda -icra mahkemesince- lehine hükmedilen
-%15- tazminatın indirilmesi gerekeceğini belirtmiştir.
SALDIRIM, M. age. s:116 - ÖZEKES, M. age. s:395 vd. - UYAR, T. İcra Hukukunda Haciz, 2.
Bası, 1990, s:153 - GÜRDOĞAN, B. İcra Hukuku Dersleri, 1966, s:145 - ANSAY, S.Ş. Hukuk, İcra
ve İflâs Usulleri, 1960, s:321 - TANDOĞAN, H. Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk
Hukuku, 1978, s:16 - TÖRE, H.F. agm. s:914 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:422 - ÜSTÜNDAĞ, S. İhtiyati Tedbirden Dolayı Tazminat Davası “Karar İncelemesi” (İÜHFD. 1962/1-4, s:278)
28 Bknz: 11. HD. 3.10.2006 T. 6655/9663 - 25.4.2006 T. 3042/4624 - 3.4.2006 T. 2907/3453 6.6.1996 T. 3430/4148 - 4. HD. 11.2.1991 T. 274/867 - 4. HD. 17.10.1977 T. 8891/9687
29 BERKİN, N. İflâs, s:459; BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s:75 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:421 KURU, B. age. C:3, s:2582 - KURU, B. El Kitabı, s:917 - UYAR, T. Haciz, s:153 - DEYNEKLİ,
A./SALDIRIM, M. age. s:125
30 Aynı görüşte: KARAHASAN, M.R. age. s:798 - BERKİN, N. İflâs, s:459 - BERKİN, N. Rehber,
s:151 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s:75 - KURU, B. age C.3, s:2582; 2584 - KURU, B. El Kitabı,
s:917, dipn. 62 - AKYAZAN, S. İhtiyati Hacizler ve Hacze İştirak Dereceleri, 1958, s:22 - YILMAZ, E. age. s:1284
31 Karş: ÜSTÜNDAĞ, S. 421 (Yazara göre; manevi zararlar bu maddenin kapsamı dışındadır...)
32 Karş: YILDIRIM, M. agm. s:69 - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s:127 - ÖZEKES, M.
age. s:410 (Bu yazarlara göre; haksız ihtiyati haciz nedeniyle alacaklının kusursuz sorumluluğu
“maddi tazminat” için olduğu kadar “manevi tazminat” için de aynen geçerlidir. Çünkü, İİK.
mad. 259/I hükmü, haksız ihtiyati hacizden doğan maddi ve manevi tazminatı düzenleyen özel bir
sorumluluk hükmüdür...)
33 Bknz: 11. HD. 3.10.2006 T. 6655/9663; 25.4.2006 T. 3042/4624; 3.4.2006 T. 2907/3453;
13.5.2003 T. 13348/4896; 17.1.2000 T. 9140/43 vb.
34 Bknz: 4. HD. 6.10.2003 T. 5713/11158; 6.2.2001 T. 1193/1098; 9.11.1995 T. 8500/8336 vb.
35 Bknz: 11. HD. 17.3.1987 T. 186/1513
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     Yüksek mahkeme36, ‘daha önce açtığı “istihkak davası” sırasında, üçüncü kişi davacının -gerekli teminatı göstererek- haczi
kaldırma imkanına sahipken bu yola başvurmamış olması halinde, kusurlu sayılacağını ve BK. mad. 44 uyarınca bu kusurunun,
hükmedilecek tazminat miktarında indirim sebebi sayılacağını’
belirtmişse de, hukukumuzda istihkak davası açan (veya istihkak iddiasında bulunan) üçüncü kişinin, tazminat karşılığında
“istihkak davası sonuçlanmadan” haczi kaldırtabilmesi mümkün
değildir. İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ancak, teminat göstererek (ve istihkak iddiasına konu olan şeyin kendisine
ait olduğu konusunda inandırcı belgeler sunarak) “icra takibinin
ertelenmesi” konusunda karar alabilir. Bu karar sadece alacaklının hacizli malların satışını istemesine engel olur, yoksa “haczin
kaldırılması”nı sağlamaz.
c) Tazminat davasının tarafları: Bu davada davacı, zarar gören borçlu veya üçüncü kişi, davalı ise, ihtiyati haczi uygulatmış
olan alacaklıdır.
“Borçlu” ile “üçüncü kişi”, haksız ihtiyati hacizden dolayı
tazminat davasını birlikte (HUMK. mad. 43) açabilecekleri gibi
ayrı ayrı da açabilirler. Davanın ayrı ayrı açılması halinde her iki
davanın “birleştirilmesi” veya birinin diğeri için “bekletici sorun”
yapılması mümkündür (HUMK. mad. 45). “Borçlu” ile “üçüncü
kişi” arasında -birlikte dava zorunluluğu bulunmadığından- “ihtiyari dava arkadaşlığı” vardır.37
Borçlu hakkında alınan ihtiyati haciz kararı nedeniyle kendi
malları ihtiyaten haciz edilen üçüncü kişi, süresinde alacaklıya
karşı istihkak davası açar ve bu davayı kazanırsa, icra mahkemesince üçüncü kişi lehine -İİK. mad. 97/XV uyarınca- ‘yüzde onbeşten az olmamak üzere” tazminata hükmolunur. Dava açarken
“fazlaya ait haklarını saklı tutan” üçüncü kişi, alacaklıya karşı,
daha sonra “haksız ihtiyati haciz nedeniyle” ayrı bir dava açabilir.
36 Bknz: 4. HD. 1.12.1976 T. 463/10555
37 ÖZEKES, M. age. s:416
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     İcra mahkemesince, “istihkak davası” sonucunda üçüncü kişi
lehine tazminata hükmedilmemişse, istihkak davasını kazanan
üçüncü kişi, alacaklıya karşı “haksız ihtiyati hacizden dolayı”
tazminat davası açabilir.
Eğer, borçlu hakkında alınan ihtiyati haciz kararı nedeniyle,
kendi malları ihtiyaten haciz edilen üçüncü kişi süresi içinde alacaklıya karşı istihkak davası açmamışsa, alacaklıya karşı açacağı
“haksız ihtiyati hacizden dolayı tazminat davasında” hem “ihtiyaten haczedilen malın kendisine ait olduğunu” ve hem de, “borçlu
hakkında alınan ihtiyati haciz kararının haksız olduğunu” ispat
etmek zorundadır.38
d) Tazminat davasında görevli mahkeme: Haksız ihtiyati hacizden dolayı tazminat davası, “genel hükümlere göre” (HUMK.
mad. 1 vd.) görevli mahkemede açılır.39  40
e) Tazminat davasında yetkili mahkeme: Tazminat davasına
hem “genel hükümlere göre” (HUMK. mad. 9-27) yetkili bulunan
mahkemeler ve hem de “ihtiyati haciz kararını vermiş olan” mahkeme bakabilir.
f) Tazminat davasında zamanaşımı: Tazminat davasının
açılabileceği süre ve bu davanın zamanaşımı, İcra ve İflâs Kanununda açıkca belirtilmemiş olduğundan bu mesele doktrinde
tartışmalıdır. Doktrinimizde41   42 buradaki sorumluluğun “haksız
38 KURU, B. age. C:3, s:2589 - KURU, B. El Kitabı, s:918
39 KURU, B. age. C:3, s:2584 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s:79 - UYAR, T. age. s:154 - GÜRDOĞAN, B. age. s:145 - TÖRE, H.F. agm. 912 - ÖZEKES, M. age. 415
40 Karş: AKYAZAN, S. age. s:30 vd. - YILDIRIM, M. agm. s:71 - DEYNEKLİ, A./SALDIRIM,
M. age. s:130 (Bu görüşe göre, İİK’nun 259/IV hükmü hem yetki hem de göreve ilişkin bir kuralı
belirtmektedir. Bu nedenle, ihtiyati haciz kararı veren mahkeme, HUMK’un göreve ilişkin kurallarına göre görevli olmasa bile tazminat davasına bakabilir...)
41 KURU, B. age. C:3, s:2592 - KURU, B. El Kitabı, s:919 - POSTACIOĞLU, İ. age. s:735 BERKİN, N. İflâs, s:462 - ANSAY, S.Ş. age. s:322 - GÜRDOĞAN, B. age. s:145 - TÖRE, H.F.
agm. s:917 - ARAR, K. İcra ve İflâs Hükümleri, C:1, s:374 - ŞİMŞEK, E. Kambiyo Senedine Dayanan İhtiyati Haciz (Ad. D. 1978/3-4, s:229) - YILDIRIM, M. agm. s:72 - UYAR, T. Haciz, s:154
- DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s:131 - ÖZEKES, M. age. s:413 - ÖĞÜTÇÜ, T.-ÇİTOĞLU,
A. Uygulamalı İcra ve İflâs Kanunu, 1977, s:1045 - AZMAN, N. Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı
Tazminat Davasında Zamanaşımı (İBD. 1987/4-5-6, s:361) - YILMAZ, E. age. C:2, s:1294
42 Karş: AKYAZAN, S. age. s:23 (Yazara göre, burada zamanaşımı süresi on yıldır)
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fiil sorumluluğu”na benzediği ileri sürülerek, “1 yıllık zamanaşımının kabul edilmesinin doğru olacağı” belirtilmektedir.
Yargıtay ise, eski bir kararında43 “bu davanın, haksız fiilden
doğan tazminat davalarının zamanaşımına bağlı olmadığını, dolayısı ile on senelik zamanaşımına bağlı bulunduğunu” ileri sürmüş
iken, son kararlarında44 bu hatalı görüşünü değiştirerek doktrindeki görüşe katılıp, “bu davanın BK. mad. 60’daki esaslara uygun
olarak bir yıl içinde açılması gerektiğini” belirtmiştir. Bir yıllık
zamanaşımı süresinin başlangıcı hangi tarihtir? “İhtiyati haczin
uygulandığı” ya da “ihtiyati haczin kaldırıldığı” tarih mi, yoksa
“ihtiyati haczin haksızlığının kesinleştiği” veya “ihtiyati haczin
kalktığının öğrenildiği” tarih mi? Bu konuda farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Gerçekten, bir görüşe göre,45 “bu sürenin başlangıcı
ihtiyati haczin kalktığının öğrenildiği tarih”tir. Diğer bir görüşe göre46, “zamanaşımı süresinin başlangıcı zararı öğrenme anı
ise de, ihtiyati haciz mevcut olduğu müddetçe bu süre işlemez.
Bu durumda tazminat davası, ihtiyati hacze itiraz davasını tasvip
eden kararın veya ihtiyati haciz ile teminat altına alınan alacağı
reddeden kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde” açılması gerekir... Diğer bir görüşe göre47 ise, “haksız ihtiyati hacizden
doğan tazminat davasının zamanaşımı süresinin, ihtiyati haczin
eylemsel olarak ortadan kalkması tarihinden itibaren” başlatılması gerekir. Nihayet, başka bir görüşe göre48 ise; “bu bir yıllık zamanaşımı, ihtiyati haczin kaldırılması kararının kesinleşmesi (m.
265, V) veya hükümsüz kalması (m. 264, IV) tarihinden itibaren
işlemeye başlar. İhtiyati haciz, m. 264, I, II ve III’teki sürelerin
geçirilmesi nedeniyle hükümsüz kalmış ise, bir yıllık zamanaşımı,
ihtiyati haczin hükümsüz kaldığı (sürenin bittiği) tarihten itibaren
işlemeye başlar. İhtiyati haciz, alacaklının alacak davasında (m.
264, I ve III) haksız çıkması nedeniyle hükümsüz kalmış ise, bir
yıllık zamanaşımı, alacak davasının reddine ilişkin mahkeme ka43 Bknz: 4. HD. 15.2.1938 T. 323-335 (Tem. Mah.Kar. Hukuk Kısmı, 1938, s:309)
44 Bknz: 11. HD. 22.3.1979 T. 113/1469, 11. HD. 12.12.1974 T. 3464/3592
45 ŞİMŞEK, E. agm. s:229
46 ÜSTÜNDAĞ, S. a.g.e. s:423
47 AZMAN, N. a.g.m. s:362 vd.
48 KURU, B. age. C:3, s:2592 - KURU, B. El Kitabı, s:919
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rarının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar. İhtiyati haciz,
üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının (m. 97) kabul edilmesi
nedeniyle kalkmış ise, bir yıllık zamanaşımı, istihkak davasının
kabulüne ilişkin icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar.”
Yüksek mahkeme49, bir kararında; “ihtiyati haczin hükümsüz hale geldiği tarihten itibaren” bir sene içinde bu davanın açılması gerektiğini belirtmiştir. Kanımızca bir yıllık süre, “haksız
ihtiyati hacizden zarar gören davacının, haksız olarak haczedilen
malları üzerinde tekrar tasarruf yetkisini kazandığı tarih”ten itibaren işlemeye başlar.50
On yıllık süre ise, haksız ihtiyati haczin uygulandığı günden
itibaren işlemeye başlar.51
g) Zararın tazminattan ödenmesi: Alacaklı aleyhine açtığı
“tazminat davası”nı kazanan davacı, lehine hükmedilen tazminatı
alacaklının İİK. mad. 259/I uyarınca yatırdığı teminat’dan alır.
Bu nedenle, alacaklıya karşı “tazminat davası” açılmış olması halinde, yatırdığı tazminatın alacaklıya geri verilmesi gerekir..52
Ancak, alacaklının yatırdığı tazminatın, tazminat davası
zamanaşımına uğramasına kadar alacaklıya verilmeden alıkonulması da uygun olmaz. Bu nedenle, alacaklının talebi üzerine,
mahkemenin borçluya veya üçüncü kişiye “tazminat davası açması için uygun bir süre vermesi” bu süre içinde tazminat davası açılmaması halinde teminatın alacaklıya geri verilmesi uygun
olur.53
II- Yüksek mahkeme, “haksız ihtiyati hacizden kaynaklanan
maddi/manevi tazminatları” ile ilgili olarak ayrıca;
49 Bknz: 11. HD. 22.3.1979 T. 113/1469
50 Bu konuda ayrıca bknz: ÖZEKES, M. age. s:414, dipn. 73
51 Bknz: 11. HD. 12.12.1974 T. 3464/3592
52 Bknz: 19. HD. 24.1.2008 T. 11933/343
53 KURU, B. age. C:3, s:2594 - KURU, B. El Kitabı, s:919 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:423
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√ “Haksız icra takibi nedeniyle maddi ve manevi tazminat
istemine ilişkin davada davacının imzasının taklit edilerek icraya
konulduğunun sabit olması halinde, davalının (alacaklının) davacının oluşan zararından sorumlu olduğunu,”54
√ “Haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve
munzam zarar istemine ilişkin davada yargılama aşamasında enflasyondaki artıştan kaynaklanan zararın ‘munzam zarar’ olarak
nitelendirilerek bundan davalının sorumlu tutulamayacağını; asıl
davanın kesinleşmesinden sonra o davaya ilişkin yargılama giderlerinin ayrı bir dava konusu yapılamayacağını,”55
√ “Haksız hacizden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat taleplerinde -kanunda bu konuda özel bir düzenleme bulunmadığından- BK.nun 41 vd. hükümlerinin gözönünde bulundurulması gerekeceğini- Haciz işleminin borçlunun adresinde
gerçekleşmiş olması halinde, davacının istihkak iddiasının kabul
edilmiş olması icra takibinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu
göstermeyeceğini,”56
√ “Haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada üzerine haciz konulmuş olan aracı davacı satın almasına rağmen trafikte adına kaydettirmediğinden ve satışa
ilişkin noter senedini de davalı alacaklıya tebliğ ettirmediğinden
kusurlu olup açılan davanın tümden reddi gerekeceğini,”57
√ “Haciz ile el konulan otomobilin, haczin kalkmasından
sonra davacıya iadesi sırasında tesbit edilmiş olan hasarlar nedeniyle -araba üzerindeki önceki hasarların bedeli düşülerek- davacı lehine maddi tazminata hükmedilebileceğini - Davacının
yaptırdığı ‘delil tesbiti giderlerinin faizlerini’de tazminat olarak
isteyemeyeceğini,”58
54 Bknz: 4. HD. 7.12.2006 T. 14613/13750
55 Bknz: 4. HD. 12.7.2006 T. 9938/8422
56 Bknz: 4. HD. 10.7.2006 T. 14863/8326
57 Bknz: 4. HD. 3.7.2006 T. 9845/8013
58 Bknz: 4. HD. 29.5.2006 T. 7603/6226
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√ “Haksız olduğu sabit görülen haciz işleminden zarar gören kişiler yararına -tarafların kusur oranına, işgal ettikleri makama ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarına göre- mahkemece
maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekeceğini,”59
√ “Alacaklıdan haksız ihtiyati haciz nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunan ancak babası ile birlikte oturan üçüncü
kişinin istihkak davası lehine sonuçlansa dahi, uygulanan haciz
haksız olmadığı için davacının manevi tazminat isteminin reddi
gerekeceğini - Ayrıca hacizli malların satışını bizzat borçlunun
kızı istemiş olduğundan, uğradığını iddia ettiği zararla alacaklının
(davalının) eğilimi arasında illiyet bağı bulunmadığından, davacının maddi tazminat isteminin de reddi gerekeceğini,”60
√ “Yargılama sonucunda hükmün ancak davanın tarafları
hakkında verilebileceği, bu nedenle ‘taraf’ sıfatı bulunmayan vekil yararına vekalet ücretine hükmedilemeyeceğini,”61
√ “İhtiyati hacizden dolayı maddi ve manevi tazminat davasının yerel mahkemelerde normal bir tazminat davası olarak
görülmesi gerekeceğini,”62
√ “Haksız ihtiyati haciz nedeniyle ancak uğranılan ‘somut
zarar nedeniyle’ maddi tazminat istenebileceğini, ‘taşınmazına
konulan haciz şerhi nedeniyle, taşınmazını satıp, satış bedelini
faiz ve borsada değerlendiremediğini’ ileri süren davacı lehine
tazminata hükmedilemeyeceğini,”63
√ “İhtiyati haciz kararı alıp uygulatmakta kısmen haklı bulunan alacaklının, tazminatla sorumlu tutulamayacağını,”64
59 Bknz: 4. HD. 13.4.2006 T. 5657/4348
60 Bknz: 4. HD. 9.3.2006 T. 3448/2377
61 Bknz: 4. HD. 9.3.2006 T. 3448/2377
62 Bknz: 11. HD. 2.5.2005 T. 4910/4556
63 Bknz: 4. HD. 22.3.2005 T. 6324/2928
64 Bknz: 11. HD. 20.9.2004 T. 14133/8491
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     √ “Keşide tarihi yazmadan alacaklısına çek vermiş olan borçlunun, bu çeke dayanarak alacaklının, muhatap bankaya ‘karşılıksız kaşesi’ vurdurup, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alıp,
borçlunun işyerinde haciz yaptırması üzerine, ‘karşılıksız kaşesi’
vurmuş olan bankaya karşı tazminat davası açmasının, MK’nun
2. maddesi hükmü ile bağdaşmayacağını”,65
√ “Haksız haciz nedeniyle tazminat davasında, davacının
hacizden önceki dönemde vergi yükümlüsü olarak tuttukları defter ve verdikleri vergi beyannamesinde gösterdikleri kazançların,
zarar (tazminat) hesabında esas alınamayacağını,”66
√ “Vade tarihinde tahrifat yaparak mahkemeden ihtiyati haciz kararı alıp borçlusunun evindeki eşyaları ihtiyaten haciz ettiren alacaklının, borçlusuna maddi ve manevi tazminat ödemek
zorunda olduğunu”,67
√ “Haksız fiil -haksız- (ihtiyati) haczin konulduğu gün işlenmiş olduğundan, o günden itibaren gerçekleşen zararın hüküm
altına alınması gerekeceğini,”68
√ “Daha önce açtığı istihkak davası sırasında, davacının teminat mektubu sağlayarak, haczi kaldırabilecek durumda olması
halinde, BK. 44 hükmünün uygulanarak tazminata hükmedilmesi
gerekeceğini”,69
√ “Haczedilen özel arabanın takside çalışmamasından dolayı bir zararın doğacağının ileri sürülemeyeceğini,”70
√ “Kamyonun, haksız olarak haczedilmesi (ve çalışmaktan alıkonulması)ndan doğan zararın, alacaklıya ödettirilmesi
gerekeceğini,”71 belirtmiştir...
65 Bknz: 11. HD. 8.3.2004 T. 7791/2171
66 Bknz: 4. HD. 29.5.1989 T. 662/4892
67 Bknz: 11. HD. 18.9.1984 T. 3293/3999
68 Bknz: 4. HD. 11.10.1978 T. 11/11250
69 Bknz: 4. HD. 1.12.1976 T. 463/10555
70 Bknz: 4. HD. 25.2.1975 T. 11784/2358
71 Bknz: 4. HD. 26.11.1974 T. 3986/16193
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* Av. Yalçın SOYDAN

26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 18.
maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu ilk kez ceza sistemine girmiştir. Bugüne kadar ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar
hakkında idari para cezası, mühürleme ve yıkım gibi müeyyide
bulunmakta idi. Yetersiz kalması sonucunda daha etkin olabilecek hürriyeti bağlayıcı ceza sistemi getirilmiştir.
Üstelik kaçak yapıyı yapanın dışında bu işlerin denetimini
yapacak makamlara da cezai müeyyide öngörmektedir.
			
“ İmar Kirliliğine Neden Olma”
1- Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina
yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
2- Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla
kurulan şantiyelere elekrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
* Avukat, İzmir Barosu Üyesi
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3- Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai
faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.
4- Üçüncü fıkra hariç bu madde hükümleri ancak belediye
sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
5- Kişinin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya
yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi
halinde, bir ve ikinci hükümleri gereğince kamu davası açılamaz,
açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla kalkar.
6- (Ek: 29/6/2005-5377/21 md) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili
olarak uygulanmaz.
İmar kirliliğine neden olma suçu temadi eden bir eylem değildir. İlgili kurum tarafından tutulan yapı tatil zabtının tarihi suç
tarihidir. İddianame tanzimine kadar şüphelinin imara aykırı yeni
bir eylemi tespit edilmemişse, 5237 sayılı TCK’nun 184. maddesi gereğince 12.10.2004’den önce tamamlanmış eylemlere uygulanmaz. TCK 184. madde ruhsatsız yapı yapmayı cezalandırıyor.
İnşaata başlamakla suç oluşur. İnşaat bitmekle temadi biter. Bu
nedenle TCK 7/1 maddesi uyarınca inşaat tamamlandığında suç
teşkil etmeyen eylemden sonra yürürlüğe giren kanun uyarınca
suç olarak düzenlendirildiğinden bahisle ceza verilemez.
İmar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı inşa faaliyetinde bulunmak suç olarak tanımlanmıştır.
Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece
binayı sadece inşa eden yüklenici, usta, taşeron veya kalfa değil,
inşaatın sahibi de bu suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır. Hatta
inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler
de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacaklardır.
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İkinci da fıkra yapı ruhsatiyesi alınmadan başlanan inşaatlar
nedeniyle kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı
yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
Üçüncü fıkra yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına müsaade edilmesi
ayrı bir suç oluşturmaktadır.
Dördüncü fıkrada uygulama alanı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya
özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanabilecektir.
Sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından sınırlama yoktur.
Beşinci fıkrada, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan
veya yaptırılan binanın imar planına ve ruhsatına uygun hale getirilmesi halinde, kamu davası açılmayacaktır.
Açılması halinde kamu davası düşecektir. İmar kirliliğine
neden olma suçuna kısaca kaçak bina suçu da denilebilir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, suçun maddi unsuru kaçak “bina”dır. Bina ile mesken birbirinden farklıdır. Çadır mesken
olduğu halde bina değildir. Bina sadece betondan değil ahşaptan
da olabilir.
İmar K.5. md. “Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü
ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma,
eğlenme ve dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır” şeklinde
tarif edilmiştir.
Yukarıda açıklanan tanıma göre, ahır veya depolar, antre depolar, evler apartmanlar, villalar, fabrikalar ruhsatsız veya ruhsat
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eklerine aykırı ise kaçak yapı suçuna neden olan binayı oluşturur. Yasa kaçak yapının resmi veya özel bina olup olmama konusunda bir ayırım yapılmamıştır. Yasanın cezalandırdığı husus
kaçak binadır. Kaçak yapı değildir. Kaçak yapı kaçak binadan çok
daha geniş bir kavramı içermektedir. Her kaçak bina aynı zamanda kaçak yapıdır. Ancak her kaçak yapı bina değildir. Her kaçak
yapının tespitinde bunlar hürriyeti bağlayıcı; cezai müeyyide gerektirmez. (Örneğin bahçe duvarı, havuz, su kuyusu, su kanalı
gibi yapı olmasına rağmen bina değildir). Bu yapılar kaçak bina
yapma suçunu oluşturmaz. İmar kanununun 32 ve 42 maddelerine göre yıkım ve para cezası gerektirir.
Yapılan tadilatın İmar Kanunu’nda tarif edildiği şekilde bina
suç olabilmesi için bina nitelikli olması gerekmektedir.
3194 sayılı yasa’nın 32. nci maddesinde; ruhsat alınmadan
yapıya başlandığının veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece, ihbar veya herhangi bir biçimde öğrenilmesi üzerine, o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yapının
mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın, yapı
tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş
sayılacağı, bu tarihten en geç bir ay içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi veya ruhsat almaması halinde
ruhsatın iptal edileceği ve ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan
binanın belediye encümeni kararını müteakip belediyece yıktırılacağı ve masrafın yapı sahibinden tahsil edileceği belirtilmiştir.
42 maddesinde ise; ruhsat alınmadan veya ruhsat eklerine veya
imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve
müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı satan ve alana 500,00.TL’-dan 25.000,00TL’ye kadar para
cezası verileceği, ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5’inin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
İdari para cezası verilmesine ilişkin işlemin dayanağı olan
3194 sayılı İmar Kanunu’nun ceza hükümleri başlıklı 42 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan para cezasına dair bölümü, Anayasa mahkemesi’nin 17.04.2008 günlü ve E:2005/5, K;
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2008/93 sayılı kararıyla; kuralın, yasalarda aranan öngörülebirlik
koşulunu taşımadığı, cezanın takdirinde esas alınacak nesnel ölçütlerin gösterilmediği, takdir alanının geniş ve ölçüsüz olduğu,
alt ve üst sınır arasında elli kat gibi makul ve ölçülü olmayan genişliğin uygulamada eşitsizliğe, haksızlığa ve keyfiliğe yol açabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle Anayasa’nın 2 nci maddesine
aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir.
Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de
idare yönünden herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde
açık, net anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca Kamu
otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı
olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem
ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını,
bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete
güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven
duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.
Yasa kuralı ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli işlemin ne
tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini
mümkün kılacak şekilde düzenlenmelidir. “Öngörülebilirlik şartı” olarak nitelendirilen bu ilkeye; göre yasanın uygulamasında
takdirin kapsamı ve uygulama yöntemi, bireyleri keyfi ve öngöremeyecekleri müdahalelerden koruyacak düzeyde açıklıkla yazılmalıdır. Belirlilik, kişilerin hukuk güvenliğini korumakla birlikte
idarede istikrarı da sağlar. İdari makamların Yasa’nın belirlediği
sınırlar arasında cezanın takdirinde esas alacakları objektif ölçütler Yasa’da yoktur. İmar para cezasının alt ve üst sınırları gösterilmiş, bu alan içinde cezayı uygulama yetkisi idareye bırakılmıştır.
İdarelerin hangi ölçütleri esas alacakları açık, belirgin değildir.
İdareye bırakılan alt üst sınır arasındaki takdir yetkisi geniş, sınırsız ve ölçüsüzdür. Yasa koyucu, kamu düzeninin korunması
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amacıyla ceza hukuku alanında hangi eylemlerin suç sayılacağı
ve suç sayılan eylemlerin hangi tür ve ölçüde cezai yaptırıma
bağlanacağı konusunda takdir yetkisine sahip olmakla birlikte,
cezaların yasallığı ve hukuksal güvenlik ilkelerinin gereği olarak
farklı ve keyfi uygulamalara neden olmamak için, imar hukukuna
uygun geçerli sebepler ve objektif ölçütleri yasada göstermesi gerekir.
Anayasanın, ‘‘Anayasa mahkemesinin kararları’’ başlıklı
153 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, iptal kararlarının geriye
yürümeyeceği açıkça kurala bağlanmış olmakla birlikte, kazanılmış hakların ve istikrarın korunması amacıyla getirilmiş olan
bu hükmün, iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis
edilmiş işlemlerin iptali için açılmış ve görülmekte olan davalar bakımından uygulama olanağı bulunmamaktadır. Açılmış ve
görülmekte olan davalar için de uygulanmasının gerekli olduğuna ilişkin aksi yöndeki düşünce; Anayasanın 152 nci maddesinin birinci fıkrasında, bir davaya bakmakta olan mahkemenin,
uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin
ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa,
Anayasa mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakacağı; üçüncü fıkrasının son cümlesinde Anayasa
mahkemesi kararının esas hakkında karar kesinleşinceye kadar
gelmesi durumunda mahkemenin buna uymak zorunda olduğu
yolundaki kurallarını, uygulama olanağı bulunmayan gereksiz
kurallar durumuna düşürecektir ki, Anayasa koyucunun bu tür
sonucu amaçladığı söylenemez.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “ Anayasa mahkemesinin kararları” başlıklı 153. maddesinde: “Anayasa mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya
Türkiye Büyük millet meclisi içtüzüğü ya da bunların hükümleİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 66

Yalçın Soydan

ri, iptal kararlarının Resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih,
kararın Resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı
geçemez. İptal kararlarının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararlarının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarısı veya teklifini
öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmi gazetede hemen yayımlanır
ve yasama, yürütme organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmü yer almıştır.
Mahkemelerin,
uygulayacakları
kanun
maddesinin
Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna ulaşmaları durumunda bakmakta oldukları benzer nitelikli her dava için itiraz yoluna başvurarak konuyu Anayasa mahkemesine götürebileceklerine ve bu
durumda Anayasa mahkemesi’nin vereceği karara uymak zorunda olduklarına göre iptal kararının geriye yürütülerek bakılmakta
olan her davaya uygulanmasının zorunlu olduğu kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Anayasa mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre
kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Bu durumda
idari para cezasının görülmekte olan dava’da iptal edilmemesi
halinde temyizi nedeniyle hukuka aykırılığı Anayasa mahkemesi
ile saptanılan ve dava konusu para cezası yönünden yeniden karar
verilmesi gerekçesi ile bozulması yönünde karar verilebilir.
Anayasa mahkemesi kararında iptal edilen bölümün doğuracağı hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğü gerekçesiyle iptal hükmünün, kararın resmi gazetede
yayımlanmasından başlayarak dört ay sonra yürürlüğe girmesine
karar verilmiş ve karar Resmi gazatede yayımlandığı 5 Kasım
2008 tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolmasıyla yürürlük
kazanmış ise de bu durum, dört aylık süre içinde yeni bir yasal
düzenleme yapılmamış olduğundan Anayasa mahkemesi kararının sürenin dolduğu tarihten itibaren bakılmakta olan davalara
uygulanması açısından farklı bir hukuksal sonuç doğurmamıştır.
İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 67

Yalçın Soydan

Bu durumda görülmekte olan davalarda belediye encümen kararının para cezasına ilişkin kısmın iptali gerekmektedir. Çünkü İmar
para cezasına ilişkin yasal dayanak Anayasa mahkemesinin iptal
kararı ile ortadan kalkmıştır.
İptal kararı 05.11.2008 tarih ve 27045 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak 05.03.2009 tarihi itibariyle yürürlüktedir. Yasama
organı tarafından, iptal kararı doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla idari para cezasına konu eylem
suç olmaktan çıkmıştır.
5237 Sayılı yasanın 5. maddesi, ‘‘Özel kanunlarla ilişki’’
Madde 5- (1) Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.
Aynı yasanın 7. maddesi, ‘‘zaman bakımından uygulama,’’
Madde 7-(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve
güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir
ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine
olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
(Değişik fıkra RGT: 08.07.2005 RG No:25869 Kanun No:
5377/2
(3) hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme tekerrürle
ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.
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(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları
süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam
edilir.
5236 sayılı Kabahatlar kanunun 5. maddesi, “Zaman bakımından uygulama’’
Madde 5-(1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümler kabahatlar bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatlar karşısında
öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi
bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icra veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği
zaman işlenmiş sayılır. neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan
dikkate alınmaz.
3194 Sayılı yasanın, Anayasa mahkemesince iptal edilen 42.
maddesi, geçici veya süreli bir yasa değildir. Münhasıran geçici
veya süreli yasalar açısından uygulanması mümkün 5237 sayılı
yasanın 7. maddesinin 4. fıkrasının, İmar Kanunun 42. maddesi
açısından geçerli olması ve iptal kararı sebebiyle yürürlükte bulunduğu süre için uygulanmasına devam edilmesi mümkün değildir.
5236 Sayılı yasadaki derhal uygulama kuralı dikkate alındığında, idari yaptırım kararı öngören ve sürekli yasa niteliğindeki 3194 sayılı yasa hükmü iptal edildiğinde 05.03.2009 tarih
itibariyle uygulanamaz duruma gelmiştir. Mahkeme kararından
önceki idari para cezalarını da kapsayabilir.
İdari işlem niteliğindeki para cezası için, ceza bedeli ödenmemişse işlemin kaldırılması, için ceza bedeli ödenmişse de iadesi için ilgili idareye başvuru yapılarak, başvurunun açık veya
60 gün sonra zımnen reddi ile yeni hukuki duruma göre işlemin
kaldırılmaması veya cezanın geri ödenmemesi kararının iptalinin
dava konusu yapılabileceği kanısındayım.
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HUKUKİ İÇERİKLİ METİNLERİN FİKİR ve SANAT
ESERLERİ HUKUKUNDA KORUNMASI

* Özge Öncü
										
I. GİRİŞ
Hukuki içerikli metinler, uygulamada farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle avukat dilekçeleri, bilirkişi raporları,
hukuk ders kitapları, hukuki içeriğe sahip makale ve monografiler,
sözleşmeler ve yine yargı kararları, bu tür metinlere örnek olarak
gösterilebilir. Bu çalışmada, hukuki içerikli metinlerin, fikir ve
sanat eserleri hukukunun koruması kapsamında yer alıp alamayacakları ve alabileceklerse bunun hangi koşullarla ve kapsamda
olabileceği, özellikle uygulamada sıklıkla kullanılan hukuki içerikli metinler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
II. FİKİR ve SANAT ESERLERİ HUKUKUNUN
KORUMA KONUSU
Fikir ve sanat eserleri hukukunun koruma konusu, kural olarak
“eser” niteliğine sahip olan ürünlerdir. Bu açıdan hukuki içerikli
bir metnin de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)1
kapsamında korunabilmesi için, bu Kanuna göre “eser” niteliği
taşıyan bir fikri ürün olması gerekmektedir2.
FSEK’te, eser niteliğine sahip bir fikri ürünün sahibine, mali
ve manevi nitelikte bazı haklar tanınmıştır. Eser sahibine tanınan
*Arş. Gör.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu.
1 RG, 13.12.1951, S. 7981.
2 5846 sayılı FSEK’in koruma konusu, kural olarak eser niteliğine sahip olan ürünler olmakla birlikte, bağlantılı hak sahiplerine(FSEK madde 80) de koruma sağlanmıştır. Bunun dışında,
FSEK’te eser niteliği taşımayan bazı ürünler bakımından haksız rekabet(FSEK madde 83–84) ve
kişilik hakları bakımından (FSEK madde 85–86) korumaya ilişkin birtakım düzenlemeler de bulunmaktadır. Yine FSEK Ek madde 8’de, eser niteliğine sahip olmayan veri tabanları bakımından
da bir koruma getirilmiştir.  
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manevi haklar, umuma arz (FSEK madde 14); eser sahibi olarak tanıtılma3(FSEK madde 15); eserde değişiklik yapılmasını
önleme(FSEK madde 16) ve eserin aslına ulaşma (FSEK madde
17) haklarıdır.
FSEK madde 20/f.1’de ise, henüz alenileşmemiş bir eserden
her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkının münhasıran eser sahibine ait olduğu4(c. 1); alenileşmiş bir eserden eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkının bu Kanunda mali
hak olarak gösterilenlerden ibaret olduğu düzenlenmiştir(c.2).
Eser sahibine tanınan mali haklar ise FSEK’in 21-25’nci maddeleri arasında sayılmıştır. Bu haklar, işleme hakkı(FSEK madde 21); çoğaltma hakkı(FSEK madde 22); yayma hakkı (FSEK
madde 23); temsil hakkı (FSEK madde 24); işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkıdır(FSEK
madde 25).
Belirtilen bu haklar ise eser sahibine sınırsız olarak tanınmamıştır. FSEK’in 30-47’nci maddelerinde, eser sahibinin haklarına
bir takım sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu sınırlandırmalar esas
olarak, eser sahibinin mali haklarına getirilmiş sınırlandırmalar
olup, kural olarak eser sahibinin manevi haklarına sınırlandırma
getirmezler5. FSEK’de, eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar, “Âmme intizamı mülâhazasiyle”-FSEK madde 30-;
“Genel menfaat mülâhazasiyle”- FSEK madde 31-37-; “Hususî
menfaat mülâhazasiyle”-FSEK madde 38-41- getirilen sınırlandırmalar ve “Hükümete tanınan yetkiler” -FSEK madde 42-473 FSEK’in “Adın Belirtilmesi Salâhiyeti” başlıklı 15’nci maddesinin, eser sahibi olarak tanıtılma

hakkını yeterli açıklıkta ifade edemediği; burada kastedilenin, eser sahibinin bu sıfatının, yani
eser sahibi olduğunun belirtilmesi olduğu; yoksa bu düzenleme ile sadece eser sahibinin adının
eserinde zikredilmesinin ifade olunmak istenmediği belirtilmiştir. Nitekim bu yetki, eser sahibinin
adının eserinin üstüne konulması yanında, onun “eser sahipliğinin”, eserin kullanıldığı her yerde
ve hâlde yeteri açıklıkta(büyüklükte) belirtilmesi hakkını da kapsar, Tekinalp, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, İstanbul, 2005, s. 158, nr. 24.
4 Bu düzenleme, haklı olarak, alenileşmiş eserle alenileşmemiş eser arasında bir ayrım yapılmasına gerek olmadığı; zira alenileşmemiş eserin, sahibinin gizli çevresinden çıkmadığı ve eser
sahibinin bunlar üzerindeki egemenliğinin tam olduğu belirtilerek, eleştirilmiştir. Ayiter, Nûşin,
Hukukta Fikir ve San’at Ürünleri, Ankara, 1981,  s. 126.
5 Bununla birlikte, eser sahibinin haklarına sınırlandırma getiren hükümlerin bazılarında, eser
sahibinin manevi hakları bakımından da bir takım sınırlandırmalar getirildiği görülmektedir, bkz.
FSEK madde 32/f.2; madde 40/f.4.
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şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur.
III. HUKUKİ İÇERİKLİ METİNLERİN FİKİR ve
SANAT ESERLERİ HUKUKU KORUMASINDAN
YARARLANABİLME KOŞULLARI
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından kural olarak, “eser” niteliğine sahip fikri
ürünler yararlanabilir. Bu doğrultuda, hukuki içerikli metinlerin
de, fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından yararlanabilmeleri esas olarak, bu ürünlerin “eser” niteliği taşımasına bağlıdır.
FSEK madde 1/B-a’da, “eser”, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema
eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” olarak
tanımlanmıştır6. Kanun koyucu bütün fikri ürünleri değil, sadece belirli niteliklere sahip fikri ürünleri koruma altına almıştır.
FSEK’e göre, bir fikri ürünün, “eser” niteliğine sahip olabilmesi
için, sahibinin hususiyetini taşıması(subjektif koşul) ve FSEK’te
sayılan eser türleri içerisinde yer alması(şekle ilişkin koşul) gerekir.
Bir fikri ürünün FSEK’e göre eser niteliği taşıyabilmesi için
gereken belirleyici koşul sahibinin “hususiyetini” taşımasıdır. Bu
koşula eser sayılmanın “subjektif koşulu” da denilmektedir. Eser
sayılabilmenin “objektif koşulu” ise, bir fikri ürünün insan duyularıyla objektif olarak algılanabilen bir biçimde bulunmasının gerekmesidir7. Buna göre fikri çabanın sonucu olan düşüncenin, bir
şekil altında ortaya konulması gerekmektedir8. Henüz açıklanmamış, sadece zihin dünyasında var olan bir düşünce ise eser olarak
6 Kanuni tanımdaki “güzel sanatlar” ile “sinema eserleri” ibareleri arasındaki “veya” kelimesinin,

her tür diğerinden bağımsız olduğu ve biri diğerinin seçeneğini oluşturmadığı için “ve” şeklinde
olması gerektiği ifade edilmiştir. Tekinalp, s. 97, nr.1.
7 Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları,
Ankara, 2007, s. 38; bkz. Loewenheim, Ulrich, (Schricker, Gerhard, Urheberrecht, München,
2006), § 2, s. 61, nr.20; eserin insan duyularınca doğrudan ya da teknik donanımlar yardımıyla
dolaylı olarak algılanabilmesinin de bir önemi olmadığı yönünde, bkz. Schulze, Gernot, (Dreier,
Thomas/Schulze, Gernot, Urheberrechtsgesetz, München, 2008), § 2, s. 59, nr.13.
8 Tekinalp, s.102, nr.11.
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korunmaz9. Bununla birlikte, bir fikri ürünün eser olarak kabul
edilebilmesi için onun maddi olarak tespiti gerekli olmadığı gibi,
kalıcı bir tespitinin yapılmasına da gerek yoktur10. Bu açıdan, örneğin bir konferansta konuşma yapan bir hukukçunun, yaptığı bu
konuşma, yazılı olarak tespit edilmemiş olsa bile, FSEK madde
1/B-a’da yer alan eser sayılma koşullarını taşıyorsa, FSEK’in korumasından yararlanabilecektir.
Sonuç olarak FSEK madde 1/B-a’da yer alan düzenleme dikkate alındığında, fikri bir ürünün ve bu doğrultuda hukuki içerikli bir metnin, eser niteliğine sahip olabilmesi için esas olarak:
A.FSEK’te düzenlenen eser türlerinden birine dâhil olması; B.
Sahibinin hususiyetini taşıması gerektiğinden söz edilecektir.
A.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Eser
Türlerinden Birine Dâhil Olma
Bir fikri ürünün, FSEK’e göre eser niteliğini taşıdığından
bahsedebilmek için, FSEK’te düzenlenen eser türlerinden birisine
dâhil olması gerekmektedir. FSEK’te eser türleri dört başlık halinde düzenlenmiştir. Bunlar, ilim ve edebiyat eserleri(FSEK madde
2); musiki eserleri(FSEK madde 3), güzel sanat eserleri(FSEK
madde 4) ve sinema eserleridir (FSEK madde 5). Bunun dışında işlenme ve derleme eserler de FSEK’te koruma altına
alınmıştır(FSEK madde 1/B-c-d; madde 6). FSEK’te yer alan bu
eser türleri sınırlı olarak sayma esasına tabidir. Bu eser grupları
dışında başka bir eser türü oluşturulamaz. Ancak söz konusu eser
türleri altında yapılan sayımlar örnekseyici niteliktedir.
Hukuki içerikli metinler, sahibinin hususiyetini taşımak koşuluyla, bu eser türleri içerisinde FSEK madde 2’de düzenlenen
ilim ve edebiyat eserleri kapsamında, “dil ve yazı” ile ifade edilen
eserler olarak nitelendirilebilirler(FSEK madde 2/f.1-b.1).
Uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere, özellikle mevzuat
9 bkz. Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 38.
10 bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 61, nr.20.
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ve yargı kararlarının derlenmesi yoluyla meydana getirilen eserler de, “derleme eser” niteliğine sahip olabilirler. Derleme eser,
FSEK madde 1/B-d’de, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu
olan eser olarak tanımlanmıştır. Derleme eserler aynı zamanda
FSEK’in “İşlenmeler ve derlemeler” başlıklı altıncı maddesinde
de düzenleme bulmuştur11.
Hukuki içeriğe sahip olan ve FSEK madde 2/f.1-b.1 kapsamında ilim ve edebiyat eseri olarak korunabilecek metinlerin, genel olarak edebi nitelikte değil, bilimsel eser niteliğine sahip olduğundan söz edilecektir. Nitekim Alman Federal
Mahkemesi(Bundesgerichtshof-BGH) avukat dilekçelerinin de
esas olarak, hukuk bilimine ait olup, edebi alana dâhil olmadıklarına karar vermiştir12.  Bilimsel nitelikteki eserlerde ise fikir ve
sanat eserleri hukukunun koruma kapsamının, bazı açılardan daha
sınırlı bir nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Bu hususa aşağıda
değinilecektir.
B.Sahibinin Hususiyetini Taşıma
Fikri bir ürünün, eser niteliği kazanabilmesi için, sahibinin
hususiyetini taşıması gerekmektedir.  “Hususiyet”, bir fikri ürünün eser niteliği kazanabilmesinin temel koşuludur.
Hususiyet(Individualität) koşulu ile fikir ve sanat eserleri hukuku tarafından korunan eserler, korunmayan çok sayıdaki sıradan, günlük, banal, alelade çerçevede yaratılmış üründen ayrılır13.

11 FSEK madde 6’nın başlığının 2001 yılında 4630 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce sadece

“İşlenmeler” şeklinde iken, değişiklik sonucu “İşlenmeler ve Derlemeler” olduğu, ancak bu değişikliğin isabetli olmadığı yönünde, bkz. Kılıçoğlu, Ahmet M., Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri
Haklar, Ankara, 2006, s. 136; zira işlenme eserle derleme eser arasındaki farklılıklardan dolayı,
bunların aynı madde altında düzenlenmesinin isabetsiz olduğu yönünde bkz. Beşiroğlu, Akın,
Fikir Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, 2006, s. 152.
12 BGH, 17.4.1986, “Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1986, Heft 10, s. 739, 740; aynı yönde, OLG
Hamburg(Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi), 29.7.1999, “Berufungsschrift”, GRUR 2000,
Heft 2, s. 147.
13 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 64, nr.26; bkz. Nordemann, Axel, (Nordemann, Wilhelm /Nordemann, Axel/ Nordemann, Jan Bernd, Urheberrecht, 10. Auflage, Stuttgart, 2008), § 2, s. 124, nr.24/cc; diğer taraftan hususiyet, sadece, eser sayılmanın bir koşulu olarak
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Bir fikri ürünün eser niteliğine sahip olabilmesi için, o ürünün
ilgili alan açısından rutini, olağanı(yaratanın dâhil sayılabileceği
kişi grubu açısından her bir kişi tarafından el yordamıyla veya rahatlıkla yapılabileni) ve kolaylıkla meydana getirilebileni aşması
gerekmektedir14.
Buna göre, herkes tarafından vücuda getirilemeyen ürünler,
eser sıfatına sahip olarak korumaya layık olacak; eğer bir ürün
herkes tarafından meydana getirilebilecek nitelikte ise, bu ürünün
hususiyet taşıdığından söz edilemeyecektir15. Bununla birlikte
buradaki “herkes tarafından meydana getirilememe” kıstası, sadece şaheser niteliğindeki fikri ürünlerin eser sayılacağı şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır. Zira eser sahibinin hususiyeti, eserde
değişik derecelerde ortaya çıkabilir. Hususiyet, bir eserde adeta
eser sahibinin kişiliğinin damgasını taşıyacak derecede güçlü bir
şekilde ortaya çıkabilir ve stile ait unsurlarından dolayı kolaylıkla
yaratıcısına ait olduğu anlaşılabilir. Ancak fikri bir ürünün fikir
ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamına girebilmesi için
hususiyetin bu derecede ortaya çıkmış olması da gerekli değildir16.
korunacak eserlerle korunmayacak ürünleri birbirinden ayırt etmeye hizmet etmeyip, aynı zamanda hususiyetin derecesi, koruma konusu eserin koruma kapsamını da belirler. Zira, eser sahibinin
hususiyeti eserde ne kadar güçlüyse, koruma kapsamı da o derece büyük olacaktır. Loewenheim,
(Schricker, Urheberrecht) § 2, s. 63, nr.25.
14 Aksu, Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikrî Mülkiyet Hukukunda Korunması, İstanbul,
2006, s. 82, yazar, bir eserin kişisel olması ile olağanı aşmış olmasının birbirinden farklı anlamlara
sahip olduğunu belirtmekle birlikte, bu iki kavramın içeriksel olarak kısmen iç içe olduğunu da
ifade etmiştir.
15 Hirş, Ernst, Fikrî ve Sınaî Haklar, Ankara, 1948, s. 131; zira herkesin rasgele bir şekilde meydana getirebileceği bir fikri ürünü eser olarak nitelendirmek mümkün değildir, Ertaş, Şeref/Gökyayla, K. Emre, Mimarî Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir,
2000, s. 408; Ateş de, herkes tarafından meydana getirilebilecek nitelikteki ürünlerin fikri hukuk
alanında eser olarak kabul edilemeyeceğini; buradaki “herkes” kavramının zekâ, bilgi, beceri ve
muhakeme gücü gibi özellikler yönünden “ortalama” bir insanı ifade ettiğini; ortalama düzeydeki
herkesin meydana getirebileceği fikri ürünlerde “hususiyetin” bulunmadığını; fikri ürünün, eser
olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan düzeyin de, eserin türüne göre asgari bir bilginin,
muhakemenin veya muhayyilenin mahsulü olup olmadığına ve/veya dilin, elin veya teknik bir
vasıtayı kullanma becerisinin ürünü olup olmadığına bakılarak belirleneceğini ifade etmiştir. Ateş,
Mustafa, Fikrî Hukukta Eser, Ankara, 2007, s. 77, 78 (Eser).
16 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht),  § 2, s. 63, nr.24; Hirş’in “herkes tarafından vücuda
getirilemeyen” kriteri ile şaheserleri işaret etmeyip; hiçbir yorumu, düşünceyi, öğretiyi, düzeni ve
özel çaba ve emeği yansıtmayan, herkesin her gün, çeşitli sebeplerle ve çoğu kez görevi dolayısıyla ortaya koyduğu ürünle; sahibinin zihinsel çaba ve emeğini, kişisel yorumunu, bilimsel erkini,
kabiliyetini, tefekkürünü, değişik ifadesini, şekillendirmesini, kulağa hoş gelen sesleri bulmasını
ve desen ile renkleri göze ve duygulara hitap eder şekilde bir araya getirmesini, yani hususiyetini
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Bir fikri ürünün, fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından yararlanabilmesi için tamamen yeni bir eser niteliğine sahip olması gerekli değildir17. Sadece bütünüyle yeni olan eserlerin
korunabileceği kabul edilseydi, koruma yalnız, ustalar tarafından
yaratılan, ifade ediliş şekillerinde veya içerikte bir tür devrim yaratan az sayıdaki esere ilişkin olabilirdi. Fikri ürünler ise çoğu kez
daha az ya da daha çok ölçülerde önceden var olan kültür ürünlerinin üzerine inşa edilirler18.  Bu açıdan bir eserin içeriği veya
şekli aracılığıyla, şimdiye kadar bilenenlerden farklılık gösterecek şekilde yeni bir şeyler göstermesi yeterlidir19. Bir eserin sahibinin hususiyetini taşıdığından bahsedilebilmesi için, daha önce
yaratılanlardan istifadenin yanı sıra, eser sahibine atfedilebilecek
az veya çok bağımsız bir fikri emeğin olması gerekmektedir20.
Buna karşılık bir kişi, kişisel özelliklerini yansıtmaksızın
taşıyan ürünü ayırdığı yönünde, Tekinalp, s. 98, nr. 6.
17 Bullinger, Winfried, (Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried, Praxiskommentar zum Urheberrecht, München, 2009), § 2, s. 57, nr.22; Nordemann, Axel, (Nordemann /Nordemann/
Nordemann, Urheberrecht), § 2, s. 126, nr.28.
18  bkz. Nordemann, Axel, (Nordemann/ Nordemann/ Nordemann, Urheberrecht),  § 2, s. 126,
nr. 28.
19 Nordemann, Axel, (Nordemann/ Nordemann/ Nordemann, Urheberrecht),  § 2, s. 126, nr.
28; bkz. Bullinger, (Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), § 2, s. 57, nr.22;
öğretide bir fikri ürünün eser niteliği taşıması için patent hukukundan farklı olarak, objektif değil,
subjektif yani eser sahibi bakımından yeni bir eser olmasının yeterli olduğu ifade edilmektedir. Bu
da nadiren de olsa çifte yaratımların korunmasını mümkün kılar, bkz. Nordemann, Axel, (Nordemann/ Nordemann/ Nordemann, Urheberrecht),  § 2, s. 125, nr. 26; Bullinger, (Wandtke/
Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), § 2, s. 57, nr.22.
20 Erel, Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2009, s. 53. Nitekim Erel’e göre,
bir eserin hususiyet taşıdığından bahsedilebilmesi için bağımsız bir fikri çalışmanın ürünü olması
ve böylece sahibinin yaratıcı gücünün özelliğini yansıtabilmesi gerekmektedir. Bir eserin bağımsız
bir fikri çalışma ürünü olması, kendisinden önce yaratılan diğer eserlerden istifade edemeyeceği
anlamına gelmeyip, istifadenin başkasının eserini gaspa veya intihale varacak ölçüde olmaması
gerektiğini ifade eder. Eserin, sahibinin yaratıcı gücünü yansıtması ise eserde daha önce görülmemiş veya duyulmamış mutlak bir orjinalite bulunması gerektiği anlamına gelmemektedir, Erel,
s. 52–53. Öztrak da, genellikle her fikir ve sanat ürününün kendisinden önce meydana gelmiş
olanlardan az çok yararlandığını ve hayatta tam anlamıyla yaratıcı bir fikri çalışma ve imgelem
mahsulü olan fikir ve sanat ürünleri ile çok nadiren karşılaşacağımızı belirtmiştir. Öztrak, her
fikir ve sanat eserinin kendisinden önceki eserlerden yararlanabileceğini, ancak bu yararlanmanın
bir sınırının olması gerektiğini; yeni eserlerin, kendilerinden öncekilerden yararlanmakla birlikte,
genel olarak kişisel bir çalışmanın sonucu ortaya çıkmışlarsa ve nisbi de olsa kendilerine has bir
özelliğe sahipseler, bunları yeni bir eser olarak kabul etmenin hayatın gereklerine ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun amaçlarına daha uygun düşeceğini ifade etmiştir. Öztrak, İlhan, Fikir ve
Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971, s. 16; öğretide bir başka görüş, hususiyet için esas
alınması gereken kriteri, “belirli bir düzey içeren, yeni, sahibini tanıtma yeteneğine sahip, az ya da
çok ayırt edici nitelikteki fikri çaba olması” şeklinde ifade etmiştir, Uslu, Ramazan, Türk Fikir ve
Sanat Hukuku’nda “Eser” Kavramı, Ankara, 2003,  s. 50.
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sadece var olan ifade ediş şekillerini(Ausdruckformen) tekrarladığında, hususiyet taşıyan bir yaratımın bulunduğundan söz edilemez21.
Bir fikri ürünün, sahibinin hususiyetini taşıdığından bahsedebilmek için, bu ürünün meydana getirilmesi sırasında, kişisel
özelliklerin yansıtılabilmesi için bir serbest biçimlendirme alanının olması da gerekmektedir. Serbest biçimlendirme alanı, bir fikri ürünü meydana getiren kişinin, bu yaratımı oluştururken kişisel
özelliklerini yansıtabilmesi için bulunması gereken oynama alanıdır22. Hali hazırda işin doğasından, amaca uygunluk ya da mantık
kuralları veya zorunluluklardan kaynaklanan şekillendirmelerde,
hususi yaratımın olması mümkün değildir. Aynı durum belirli bir
uzmanlık dilinin veya dil ile ifade edilen eserlerde belirli bir yapının kullanılmasında da geçerlidir. Belirli bir ifade ediliş şekli veya
belirli bir yapı, mutatlık veya amaca uygunluk aracılığıyla önceden veriliyorsa, bunların kullanılmasının hususiyet taşıdığından
bahsedilemez23. İşte işin mahiyeti, doğası, teknik zorunluluklar,
başka bir biçimde şekillendirme özgürlüğü bırakmıyorsa, yani bu
nedenlerle herkes o ürünü o şekilde biçimlendirmek zorundaysa,
serbest biçimlendirme alanının bulunmadığı sonucuna ulaşılır24.
Sonuç olarak, bir fikri ürünü meydana getiren kişinin, kişisel
özelliklerini yansıtabileceği bir oynama alanına sahip olması ve
bu alanı kullanmak suretiyle daha önce meydana getirilen eserlerden az ya da çok farklılıklar gösteren ve günlük, sıradan, alelade
nitelikteki ürünlerin üzerinde bir özellik taşıyan bir fikri ürün yaratması durumunda, bu fikri ürünün, sahibinin hususiyetini taşıdığından söz edilebilecektir.
Eser parçalarının, eserin tümünden ayrı olarak ve başlı başına koruma konusu olabilmeleri için de, parçaların kendi içlerinde
duyularımızla algılayabileceğimiz bir bütünlük taşımaları ve sa21 Bullinger, (Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), § 2, s. 57, nr. 22.
22 bkz. Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s.37; Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 65,

nr.28.
23 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 65, nr.28.
24 Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s.37.
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hibinin hususiyetini taşımaları gerekir25. FSEK madde 13/f.2’de,
“Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler eserin bütününe ve parçalarına şâmildir” hükmü yer almaktadır. Ancak bir fikri ürün,
bütünü itibariyle eser niteliğine sahip olsa bile, bu eserden alınan
ve kullanılan parçaların da eserin bütününden ayrı olarak koruma
konusu olmaları için bunların da eserin bütününden ayrı olarak
“eser” niteliğine sahip olması gerekir. Kullanılan parça eserin bütününden ayrı olarak başlı başına “eser” niteliğini taşımıyorsa,
yani sahibinin hususiyetini yansıtmıyorsa, bu parçanın kullanılması bir fikri hak ihlaline sebebiyet vermez.
Bu noktada, eser parçalarının eserin bütününden ayrı olarak
başlı başına eser olarak korunabilmeleri için, bu parçaların büyüklüğünün bir önemi olmasa da, münferit kelimeler, cümleler ya
da cümle parçaları gibi oldukça küçük parçalarda, eser sahibinin
kişisel özelliklerini yansıtması için gereken oynama alanı genellikle var olmayacağından, bu parçaların çoğu kez koruma konusu
olamayacağı söylenebilecektir26.
IV. HUKUKİ İÇERİKLİ METİNLERDE FİKİR ve
SANAT ESERLERİ HUKUKU KORUMASININ
KAPSAMI
İlim ve edebiyat eserleri kapsamında “dil ve yazı” ile ifade
edilen bir eser olarak (FSEK madde 2/f.1-b.1) nitelendirebileceğimiz hukuki içerikli metinler, esas olarak bilimsel eser niteliği
taşıyacaktır. Örneğin hukuki içerikli bir makale, kitap; yine bir
yargı kararı, bir sözleşme27 bilimsel eser niteliğine sahip olacaktır. BGH, avukat dilekçelerinin de bilimsel nitelikte bir eser sayılacağını ifade etmiştir28.
25 Erel, s. 118.
26 bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 82, nr.67.
27 Bir ortaklık sözleşmesinin(Gesellschaftsvertrag) bilimsel içerikteki yazılı bir eser olduğu yö-

nünde bkz. Ahlberg, Hartwig, (Nicolini, Käte/Ahlberg, Hartwig, Möhring/Nicolini Urheberrechtsgesetz, München, 2000), § 2, s. 124, nr. 92
28 BGH, 17.4.1986,“Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1986, Heft 10, s. 739, 740; avukat dilekçelerinin
bilimsel içerikteki yazılı eserler alanına dâhil olup, edebi yazılı eserlere(literarischen Schriftwerken) ait olmadığı yönünde, Ahlberg, (Nicolini/Ahlberg, Möhring/Nicolini Urheberrechtsgesetz),
§ 2, s. 124, nr.92.
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Dil ve yazı ile ifade edilen eserlerde ise hususiyet, hem ifade
ediliş biçimi hem de içerikten doğabilir. Dil ve yazı ile ifade edilen eserlerde ifade ediliş biçimi, metin parçalarının somut olarak
formüle edilmesi, yani kelime seçimi ve kelimelerin sıralanması gibi, aynı zamanda içeriğin yapısı, yani münferit cümlelerin,
cümle parçalarının, satırların, bölümlerin birbirine sıralanmasında bulunabilir. Yine içeriği oluşturan unsurların seçilmesi ve toplanmasında da hususiyet bulunabilir29.
Dil ve yazı ile ifade edilen eserlerde hususiyet, içerikten de
kaynaklanabilir. Esasen fikir ve sanat eserleri hukukunda, bir eserin şekli yanında içeriğinin de koruma konusu olup olamayacağı uzunca bir süre tartışılmış olmakla birlikte, günümüzde genel
olarak bir eserin şekli yanında içeriğinin de korunacağı kabul
edilmektedir. Öğretide, önceleri bir eserin sadece şeklinin fikir
ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamına girip, içeriğinin
bu koruma kapsamında olamayacağı kabul edilmekteydi. Ancak
koruma konusu şeklin kapsamına “dış şekil” yanında “iç şekil”
de dâhil edilmekteydi30. Günümüzde ise, bir eserin içeriğine ait
unsurların da fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Örneğin bir romanda ya da bir
tiyatro eserinde sadece ifade ediş şekli değil, yazar tarafından yaratılan hikâye(Fabel) de koruma konusu olabilecektir31.
Bununla birlikte, içerik korumasına, fikir ve öğretilerin serbestliği ilkesinden hareketle bir sınırlandırma getirilmektedir.
Buna göre fikirler, teoriler ve öğretiler korunmakta olan eserlerin
29 Nordemann, Axel, (Loewenheim Ulrich, Handbuch des Urheberrechts, München, 2003), s.

84, nr. 13/a.
30 bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 77, nr.54; dış şekil, fikrin ifade bulduğu
biçimdir (Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 41). Dil ile ifade edilen bir eserde “dış şekil”, eser sahibi
tarafından kullanılan cümle yapısı, dil ve cümle ritmi, kelime seçimleri, eser sahibinin fikirlerini anlaşılabilir kılmak için kullandığı mecaz ve semboller, kısaca paylaşılan içeriğin formüle
edilmesinin, şekillendirilmesinin ve ifade edilmesinin somut şeklidir, bkz. Moltke, Bertram von,
Das Urheberrecht an den Werken der Wissenschaft, Baden-Baden, 1992, s. 47; iç şekil ise, eseri
oluşturan düşüncenin ifadesi, iç düzeni yani kompozisyonudur. İç şekle örnek olarak bilimsel bir
eserdeki düşünce dizini veya bir romandaki olayların akış sırası gösterilebilir, Karahan/Suluk/
Saraç/Nal, s. 41; örneğin, bilimsel niteliğe sahip dil ile ifade edilen bir eserde iç şekil, iç planında,
sistematik düzenlenmesi ve yapısında ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda ele alınan bilimsel materyal
ve unsurların toplanmasında, bunların seçiminde ve sistematize edilmesinde de ortaya çıkabilir,
bkz. Moltke, s. 48.
31 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 78, nr.57.
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içeriğinde yer alsalar bile, bunlardan serbest yararlanmak mümkündür32. Fikri hayatın özgürlüğünün dikkate alınması, fikir ve
öğretilerin, özlerinde, düşünsel içeriklerinde ve politik, ekonomik
ya da toplumsal söylemlerinde(Aussage) serbest fikri tartışmanın
konusu olarak kalmasını, bunların tartışılmasının ve eleştirilmesinin fikir ve sanat eserleri hukukunca engellenememesini gerektirir33. Fikir ve sanat alanında farklı görüşlere ve tenkitlere yer
verilecekse, bunlar imkânsızlaştırılmayacaksa, fikirlerden, öğretilerden ve teorilerden serbest yararlanmanın engellenmemesi
bir koşul olarak ortaya çıkar34. Burada söz konusu olan, sadece
çoktan açıklanmış, bilinen teori ve öğretiler değil, aynı zamanda
korunan eserlerdeki en son ve en yeni teorilerdir35.
Fikir ve öğretilerin özlerinde, düşünsel içeriklerinde ve
söylemlerinde serbest fikri tartışmanın konusu olarak kalmaları
zorunluluğu yolundaki genel ilke, bilimsel alanda da geçerlidir.
Bilimsel öğreti ve teoriler de özlerinde, düşünsel içeriklerinde ve
söylemlerinde serbesttirler(gemeinfrei). Buna göre bilimsel esere
dayanak olan veya onun içerisinde geliştirilen bilimsel keşifler,
bilgiler, öğreti ve teoriler fikir ve sanat eserleri hukuku tarafından
korunmazlar36.  
32 Nordemann, Axel, (Nordemann, Wilhelm/ Nordemann, Axel/ Nordemann, Jan Bernd Ur-

heberrecht, 10. Auflage, Stuttgart, 2008), § 23/24, s. 408, nr. 34/d; Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat
Eserleri Hukuku, Ankara, 2008, s. 188; TRIPS’de (Sahte Mal Ticareti Dâhil Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması-The Agreement on Trade Related Intellectuall Property
Rights, Including Trade in Conterfeit Goods), telif hakkının korunmasının, fikirleri, usulleri, işletme yöntemlerini veya buna benzer matematiksel kavramları değil, ifadeleri kapsayacağı düzenlenmiştir(TRIPS madde 9/f.2), bkz. RG, 25.2.1995, S. 22213. Yine Wipo Telif Hakları
Andlaşması’nda, telif hakkının korunmasının, düşünceleri, yöntemleri, uygulama esaslarını ya da
matematiksel kavramları değil, ifadeleri kapsayacağı düzenlenmiştir(madde 2). RG, 14.5.2008,
S. 26876, bkz. 5647 sayılı Wipo Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun, RG, 8.5.2007, S. 26516.
33 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 79, nr. 58.
34 Öztan, s. 188.
35 Öztan, s. 188.
36 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 81, nr. 64;bilimsel öğreti ve bilgilerin fikir ve
sanat eserleri hukukunun koruması altında olmadığı yönünde, Schulze, (Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz), § 2, s. 78, nr. 93/c; bilimsel öğreti ve bilgilerin, çok emekli bir çalışmanın ürünü
bile olsalar, serbest kalması gerektiği yönünde, Schack, Haimo, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 4. neue bearbeitete Auflage, Tübingen, 2007, s. 101, nr.167; bilimsel sonuçlara, öğreti ve
teorilere herkes tarafından serbestçe erişilebileceği ve değerlendirilebileceği yönünde, Lutz, Peter,
Grundriss des Urheberrechts, Heidelberg, 2009, s. 28, nr.80; hukukta “bilim mülkiyeti” kavramının olmadığı; bilimsel veri, nazariye ve metotların soyut halleriyle ve başlı başına korunmalarının
söz konusu olmadığı yönünde, Erel, s. 249; bilimsel sonuçlar, veriler, teori ve öğretilerin telif
korumasından yararlanamayacağı, bununla birlikte bilimsel çalışmaların sonuçlarının, koşulları
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Bununla birlikte fikirler, öğretiler ve teoriler verildikleri şekil, yani ifade ediliş şekli bakımından(sahibinin hususiyetini taşımaları koşuluyla) fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından yararlanırlar37. Bu açıdan fikir, teori ve öğretilerin hususiyet
taşıyan ifade ediliş şekillerinin, eser sahibinin haklarına getirilen
sınırlandırmalara ilişkin hükümler, bu arada özellikle FSEK madde 35’de düzenlenen iktibas serbestisine ilişkin düzenleme kapsamında kullanılması mümkündür.
Bilimsel eserlerde koruma özellikle, eser içerisindeki unsurların seçilmesi, bölümlendirilmesi ve düzenlenmesi biçiminden de kaynaklanabilir38. Bu açıdan bilimsel nitelikteki eserlerde
hususiyet, özellikle unsurların toplanması ve düzenlenmesinden, yapı ve bölümlemeden, yine somut düşünce gelişiminden
de(konkreten Gedankenführung) ortaya çıkabilir39.    
Nitekim bilimsel eserlerde, eserin hususiyeti, münferit içeriksel unsurların serbest olmasından dolayı, özellikle görüş açılarının çokluğunda, birbiri ile olan ilişkisinde ve ifade tarzında yani
eserin dokusunda(gewebe) görülecektir40.  Duruma göre, fikirlerin takdim şekli, oluşturulma şekli, özellikle de ilmi malzemenin
toplanma, düzenlenme ve takdim tarzı, keza sunulan örneklerin
çokluğu içinde gerekçelendirilmedeki ilmilik, iç ilişkiler ve varılan sonuçlardaki tutarlılıklar, söz konusu alanın zaruri ve mutat
varsa patent mevzuatı ile korunabileceği yönünde, Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 43–44; bilimsel
yazılı eserlerde bilimsel öğretilerin serbest ve herkes tarafından erişilebilir olduğu yönünde, BGH,
21.11.1981, “Staatsexamensarbeit”, GRUR 1981, Heft 5, s. 353; buna karşılık bilimsel öğreti ve
teoriler üzerinde sadece mali hakların bulunmayacağı, buna karşılık manevi hakların bulunması
gerektiği yönünde, bkz. Moltke, s. 146; 110 vd; eser sahibi olarak tanıtılma hakkının bulunması
bakımından bkz. Götting, Horst-Peter, Der Schutz wissenschaftlicher Werke, Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. Geburtstag, München, 2004, s. 23.
37 bkz. Nordemann, Axel, (Nordemann /Nordemann/ Nordemann, Urheberrecht), § 23/24, s.
408, nr. 34/d; Schack, s. 101, nr. 167.
38 Nordemann, Axel, (Loewenheim , Handbuch des Urheberrechts), s. 84, nr. 16; bkz. Lutz, s.
28, nr. 80.
39 Werner, Rüdiger, Zum urheberrechtlichen Schutz rechtswissenschaftlicher Texte, UFİTA,
2008/1,  s. 8–9; BGH, 17.4.1986, “Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1986, Heft 10, s. 739, 740; bilimsel gerçekler, veriler, nazariye ve metotların kimsenin tekelinde olmamasına rağmen, bunları ifade
etmek için kullanılan vasıtalar, cümle yapısı, fikirlerin kompozisyonunun koruma altında olduğu
yönünde, bkz. Erel, s. 251.
40 Ulmer, Eugen, Urheber-und Verlagsrecht, 3. Auflage, Berlin-Heidelberg-New York, 1980, s.
123.
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özellikleri olmadığı sürece koruma konusu olabilir41.
Bilimsel nitelikte bir eser olarak sınıflandırılabilecek hukuki
içerikli metinlerin koruma kapsamı, özellikle ilgili alandaki mutat anlatım biçimlerinin, fikirlerin ve öğretilerin şekillendirilmesi
hususundaki oynama alanını sınırlandırmasından dolayı, daha dar
bir kapsamda olacaktır.
Nitekim benzer konularda, aynı veya benzer ifade şekillerine yol açan mutat uzmanlık alanı terminolojilerinin kullanılması durumunda, söz konusu anlatım biçimlerinin koruma konusu
olmayacağından söz etmek gerekecektir42. Yine aynı husus, ilgili alanda genel olarak mutat olması durumunda(örneğin hukuki
alanda hukuki altlama teknikleri-juristische Subsumtionstechnikve genel ve özel bölüm şeklinde bölümlendirme gibi) dil ile ifade
edilen bir eserin somut yapısı için de geçerlidir43.
Hukuki içerikli metinlerde de, kanun metinleri ve aynı zamanda yargı kararları ve öğreti aracılığıyla önceden şekillendirilmiş ve zaman içerisinde sürekli olarak tekrarlanarak standart
hale gelmiş uzmanlık alanı dilinin ve ifadelerin kullanılması
sıklıkla söz konusu olmaktadır44. Bu açıdan iki farklı çalışma,
aynı konu ile meşgul olduğunda, bu çalışmalarda kullanılan
anlatımların(Formulierungen) benzemesi hatta geniş ölçüde
uyuşması akla oldukça yatkındır45. Bundan dolayı, münferit ifadelerin veya metin parçalarının(Textpassage) alınması da normal
durumda bir fikri hak ihlaline sebep olmaz46.

41 Öztan, s. 189; bkz. Ulmer, s. 121–122.
42 bkz. Werner, s. 9.
43 Werner, s. 9.
44 bkz. OLG München, 13.06.1991, “Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Rechtsgutachtens”,

NJW-RR, 1992, Heft 12, s. 742.
45 OLG München, 13.06.1991, “Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Rechtsgutachtens”, NJWRR, 1992, Heft 12, s. 742.
46 Werner, s. 24.
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V.BAZI HUKUKİ İÇERİKLİ METİNLERİN FİKİR ve
SANAT ESERLERİ HUKUKU BAKIMINDAN
KORUNMASI
A. Avukat Dilekçeleri
Avukat dilekçeleri de, genel olarak, eser sayılma koşullarını
taşıyorlarsa, FSEK’e göre ilim ve edebiyat eseri(FSEK madde 2)
olarak korunabileceklerdir47.
Öğretide, avukat dilekçelerinin, kural olarak eser niteliği
gösterdiği; zira gerçek bir durumun ve bunun hukuki sonuçlarının
ifade edilmesinin, avukata şekillendirme için yeterli bir oynama
alanı bırakacağı belirtilmiştir. Burada önemli olan avukatın dilekçeyi gerçekten hususiyetini taşıyan bir şekilde formüle etmiş olmasıdır48. Buna karşılık diğer bir görüş ise, avukat dilekçelerinin,
esas olarak geleneksel düşünce kategorilerinden beslendiğini;
gerçek materyallerin ve hukuki bakış açılarının yapı ve düzenlenmesinin daima -daha fazla ya da daha az- standart, tek düze
bir şemaya göre gerçekleştiğini belirterek, bundan dolayı avukat
dilekçelerinin esasen fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından
koruma konusu olmalarını sağlayacak hususiyeti gerçekleştirmiş
olmayacaklarını ifade etmiştir49.
Bununla birlikte, bu hususta önceden kesin bir sonuç verilmesi mümkün olmayıp, daha ziyade her bir somut olaya göre
karar verilmelidir. Burada önemli olan, avukatın dilekçesini hazırlarken hususiyetini yansıtabileceği bir oynama alanına sahip
olması ve var olan oynama alanı içerisinde, fikri yaratımına, ilgili
alandaki sıradan ve sadece rutin nitelikteki faaliyetlerin ötesine
geçecek şekilde hususiyetini yansıtmış olmasıdır. Hususiyet ise
ifade ediliş şekillerinde olduğu gibi, bilgilerin seçilmesinde, düzenlenmesinde, bölümlendirilmesinde ve düşünce silsilesinde,
47 Sahibinin özelliklerini taşıyorsa avukat dilekçe ve savunmalarının da eser niteliği taşıyabileceği

yönünde, bkz. Tekinalp, s. 107, nr. 27; Suluk,Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, İstanbul, 2005, s. 533.
48 Nordemann, Axel, (Nordemann/Nordemann/Nordemann, Urheberrecht), § 2, s. 138, nr. 71.
49 Ahlberg, (Nicolini/Ahlberg, Möhring/Nicolini Urheberrechtsgesetz), § 2, s. 124, nr. 92; Werner, s. 14.
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düşüncelerin gelişiminde de ortaya çıkabilir.
Avukatın, kapsamlı materyalleri, hususiyet taşıyan bir düzenleme ve şekillendirme prensibi altında seçmiş, düzenlemiş,
sıralamış ve burada sadece yüksek derecede bir fikri enerji ya
da kritik yeteneği değil, aksine yaratıcı fantezi ve şekillendirme
gücü de göstermiş olduğu durumlarda ise meydana getirdiği dilekçenin herhalde koruma kapsamında olduğu kabul edilecektir50.  
Özellikle içerisinde karmaşık nitelikteki maddi-hukuki sorunlara
ilişkin görüşlerin bildirildiği dilekçelerin genellikle, hususiyetin
yansıtılması için gerekli oynama alanı bırakacağı, öncelikle söylenebilir51.
Bununla birlikte, bir avukat dilekçesinin eser niteliğine sahip
olması için ilgili alandaki sıradan, mutat nitelikteki dilekçelerin
önemli derecede üzerinde bir yaratım niteliği göstermesi gerekli
değildir. Alman UrHG’de eser türleri bakımından, bunların hususiyet taşıyan bir fikri yaratım olup olmadıklarının belirlenmesinde
açıkça farklı kıstaslar öngörülmemiş olmakla birlikte, uygulamada mahkemeler, farklı eser türleri bakımından farklı hususiyet düzeyleri talep etmektedirler. Talep edilen bu belirli şekillendirme
düzeyi(Gestaltunghöhe), fikri bir yaratımın eser niteliği göstermesi için sahip olması gereken hususiyetin derecesi ile ilgilidir.
Burada eserin hususiyeti açısından niceliksel bir bakış açısı söz
konusu olmaktadır52. Alman mahkemeleri bazı kararlarında, özellikle salt edebi nitelikte olmayıp, aksine pratik kullanım amaçlarına hizmet eden yazılı eserlerde, korumanın alt sınırını daha
yüksek bir şekilde belirlemişlerdir53. Bu kapsamda örneğin, avukat dilekçelerinin eser niteliği taşımaları ve böylelikle koruma
50 bkz, BGH, 17.04.1986, “Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1986, Heft 10, s. 741; bkz. Loewenheim,

(Schricker, Urheberrecht), § 2,  s. 93, nr. 91; OLG Düsseldorf ise kararında, karara konu olan avukat dilekçesinin meydana getirilmesinin yüksek ölçüde bir fikri enerji, eleştiri yeteneği, yaratıcı
fantezi ve şekillendirme gücünü gerektirmesi; bunun ötesinde dilekçenin dilsel şekillendirme yeteneği aracılığıyla öne çıkması ve yazar tarafından olayların ve hukuki materyallerin derin bir şekilde içine girilmesi ve dil ve stil araçlarında hâkimiyet gösterilmesi sebebiyle fikir ve sanat eserleri
hukukunun koruması kapsamında olacağını ifade etmiştir, bkz. OLG Düsseldorf, 14.7.1983, “Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1983, Heft 12, s. 759.
51 bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 2, s. 92, nr. 91.
52 Bullinger, (Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), § 2, s. 57, nr. 23.
53 bkz. Loewenheim, Ulrich, Handbuch des Urheberrechts, München, 2003,s. 53, nr. 18.
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konusu olabilmeleri, genel olarak belirli bir şekillendirme düzeyine ulaşmış olmaları koşuluna bağlı tutulmaktadır. Alman Federal
Mahkemesi(BGH), bir avukat dilekçesi ile ilgili kararında, fikri
ürünün koruma konusu olabilmesi için materyallerin günlük/sıradan, el yordamıyla yapılabilen(Handwerksmässigen), mekanikteknik bir şekilde arka arkaya dizelenmesinin açıkça (deutlich)
üstünde olması gerektiğini belirtmiştir54. Buna göre belirtilen eser
türlerinde, ortalama nitelikteki fikri ürünler, koruma kapsamında
olmayacaktır. Yine ortalama seviyeyi az bir şekilde geçen yaratımlar da eser niteliğine sahip olamayacaktır. Fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması ilk kez somut şekillendirmenin mutat
yaratımları önemli bir seviyede aşması halinde söz konusu olabilecektir55.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise verdiği bir kararda, “…davacı tarafından hazırlanan şikayet dilekçesindeki ve davalılarca
da adli mercilere sunulan dilekçelerdeki yazı ve açıklamaların,
konusunda araştırma yapan bir avukat tarafından edinilen bilgi
birikimi, mesleki tecrübe ve mevzuat incelemesi ile yazılabilecek
mutad dilekçe tertip ve ifade tarzının üzerinde kabul edilebilecek
şekilde, hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi,
bilgilerin derlenişi ve seçilmeleri itibariyle FSEK’nın 1/B ve 2/1.
maddeleri uyarınca ilim ve edebiyat eseri olarak korunması için
gerekli olan şekilde sahibinin hususiyetini taşıma unsurunu içeren bir dilekçe niteliğinde bulunmadığını…” ifade etmiştir 56.
Kararda, bir avukat dilekçesinin, fikir ve sanat eserleri hukukunun koruma konusu olabilmesi için, ilgili alanda yazılabilecek
mutad dilekçe, tertip ve ifade tarzının üzerinde kabul edilebilecek
54 BGH, 17.4.1986,“Anwaltsschriftsatz”, GRUR 1986, Heft 10, s. 741;OLG Hamburg’un aynı

nitelikteki kararı için bkz. “Berufungsschrift”, GRUR 2000, Heft 2, s.147.
55 Werner, s. 9; avukatların adli makamlara sundukları dilekçelerin, bilimsel yönden önem arz
eden bir içeriğe sahip olması ve ferdi hususiyetler göstermesi durumunda dil ile ifade olunan yazılı
bir eser olarak korunabileceği; bu şekilde bir dilekçenin bilimsel eser sayılması için, o konuda her
gün görülen, rutinleşmiş görüşlerin çok üzerine çıkılmış olması gerektiği yönünde, Öztan, s. 114;
bununla birlikte Alman mahkemelerinin salt edebi nitelikte olmayıp, aksine pratik bir kullanım
amacına hizmet eden yazılı eserlerde getirdiği bu daha yüksek koruma sınırı, Alman öğretisinde
eleştiriye uğramaktadır. Bu konuda bkz. Loewenheim, Handbuch des Urheberrecht, s. 54–55.
56 11. HD, 07.06.2007 T., E. 2006/929, K. 2007/8748,  Erdil, Engin, İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, C.1, İstanbul, 2009, s. 79-80 (Şerh).
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şekilde, hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi,
bilgilerin derlenişi ve seçiminde hususiyet taşıması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, Yargıtay, Alman Federal Mahkemesi’nin
aksine olarak, avukat dilekçeleri bakımından, diğer eser türlerine
nazaran daha üst seviyede bir hususiyet düzeyi, yani ilgili alandaki mutat nitelikteki dilekçelerin açıkça, önemli ölçüde üzerinde
bir hususiyet taşımasını talep etmeyip, avukat dilekçelerinin eser
niteliği taşıması için ilgili alandaki mutat dilekçelerin üzerinde
olmasını yeterli görmektedir.
Eser niteliği taşıyan avukat dilekçelerinden de, FSEK’te eser
sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar kapsamında yararlanılması ise esas olarak mümkündür. Ancak avukat dilekçelerinin,
FSEK madde 31’de, mevzuat ve mahkeme kararları bakımından
getirilen yararlanma serbestisi kapsamında yer almadıkları da ifade edilmelidir. FSEK madde 31’de, resmen yayımlanan veya ilan
olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle
bunlardan faydalanmanın serbest olduğu düzenlenmiştir. Avukat
dilekçeleri ise bu madde kapsamında serbest bir şekilde çoğaltılabilecek, işlenebilecek vs. eserler arasında yer almamaktadır.
Diğer taraftan avukat dilekçeleri, FSEK madde 32 kapsamında da serbest yararlanmaya konu olabilecek eserlerden değildir. FSEK madde 32 gereğince, Büyük Millet Meclisinde ve diğer
resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda
söylenen söz ve nutukların, haber ve bilgi verme amacıyla çoğaltılması, umumi mahallerde okunması veya radyo vasıtasıyla ve
başka suretle yayımı serbesttir(FSEK madde 32/f.1). Bu kapsamda bir avukatın mahkeme önünde yaptığı savunmalar, bu madde
kapsamında değerlendirilebilecek ve bu konuşmalardan FSEK
madde 32 kapsamında haber ve bilgi verme amacıyla yararlanmak serbest olacaktır. Ancak söz konusu serbesti yazılı avukat
dilekçeleri bakımından söz konusu değildir.
FSEK madde 32 kapsamında düzenlenen “söz ve nutuklara” tanınan serbesti, söz ve nutku nakleden vasıta bakımından sıİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 87

Özge Öncü

nırlandırılmıştır. Buna göre FSEK madde 32 kapsamında sadece
“söz” yani kalıcı bir tespit vasıtasına dökülmemiş söz ve nutuklardan yararlanmak serbesttir. Örneğin mahkemelerde taraflardan
birinin vekili, savunmasını yazılı olarak vermişse, bu yazılı dilekçenin FSEK madde 32 kapsamında kullanılması, dilekçenin içeriği sözlü olarak tekrar edilmedikçe mümkün değildir. Dilekçenin
içeriğinin sözle tekrar edilmiş bulunması halinde de, sadece sözle
bildirilen hususlardan yararlanmak serbesttir57.
Eser niteliği taşıyan avukat dilekçelerinden, sahibinin iznine gerek olmaksızın yararlanılması özellikle FSEK madde 35’de
düzenlenen iktibas serbestisine ilişkin düzenleme kapsamında
mümkün olabilir.  Ancak bir avukat dilekçesinin bütününde eser
niteliğine sahip olduğundan söz edilse bile, bu dilekçeden alınan
parçaların, eserin bütününden ayrı olarak başlı başına koruma konusu olmaması durumunda, söz konusu parçalardan FSEK madde
35’de düzenlenen koşullar yerine getirilmeksizin yararlanılması
bir fikri hak ihlali oluşturmayacaktır.
B. Bilirkişi Raporları
Bir davada çözümü hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde, mahkemece oy ve görüşüne başvurulan üçüncü kişiye bilirkişi denilir(HUMK madde 275/c.1).
Bilirkişi, görüşüne başvurulan husus hakkında, hâkim tarafından
bilinmeyen özel ve teknik bilgisine dayanarak inceleme yapar ve
vardığı sonuçları mahkemeye bildirir58. Özel bir kanun hükmü ile
bilirkişiye başvurmak zorunlu kılınmamışsa, hâkim her davada
başkasının özel ve teknik bilgisine başvurulmasına gerek olup olmadığına kendisi karar verir59.
57 Arslanlı, Halil, Fikrî Hukuk Dersleri II, İstanbul, 1954, s. 130; Öztan, s. 436; buna karşılık,

bütün muhakeme safhalarının aleni olduğu prensibine dayanarak, sözle tekrar edilmemiş olsa bile
avukat tarafından mahkemeye verilmiş layihaların yazılı nutuk addedilerek serbestçe neşredilebileceği yönünde, Belgesay, Mustafa Reşit, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, İstanbul, 1956,
s. 80.
58 Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, C.III, İstanbul, 2001, s. 2622.
59 Kuru, s. 2631;tarafların temin ettikleri uzman görüşleri ve mütalaalar, HUMK madde 275 ve
devamı anlamında bilirkişi raporları değildir. Ancak bu husus özel olarak alınan görüşlerin değerlendirilmeyeceği anlamına da gelmez. Nitekim Medeni Kanun’un birinci maddesinde, hâkimin
karar verirken, bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından da yararlanacağı ifade edilmiştir(TMK
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Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez
(HUMK madde 275/c.2). Bu açıdan hâkimin mesleği nedeniyle bilmesi doğal olan hukuki sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz60. Bununla birlikte uygulamada hukuki sorunlar bakımından
da bilirkişiye başvurulduğuna sıklıkla rastlanmaktadır. Belirtmek
gerekir ki, HUMK madde 275 hükmüne aykırı olarak hukuki bir
konuda alınan bir bilirkişi raporu da, FSEK bakımından eser sayılma koşullarına sahipse, yani sahibinin hususiyetini taşıyorsa,
eser niteliğine sahip olacaktır. Yani bilirkişi raporunun mahkeme
tarafından HUMK madde 275 hükmüne aykırı olarak talep edilmesi, bu raporun eser niteliğini ortadan kaldıran bir husus değildir.
Bilirkişi raporları da, ifade ediliş şekillerinde, yapılarında,
düşünce silsilesinin şekillendirilmesinde yeterli bir oynama alanının bulunması ve bu alanın değerlendirilerek, sahibinin sıradan,
mutat derecedeki raporların üzerine çıkacak şekilde bu ürüne kişisel özelliklerini yansıtması durumunda FSEK madde 2/f.1-b.1
kapsamında ilim ve edebiyat eseri olarak koruma konusu olabilecektir61.  Sahibinin hususiyetini taşıyan hukuki içeriğe sahip bilirkişi raporları da esasen bilimsel eser niteliğine sahip olacaktır.
Ancak bilirkişi raporunun sonucu fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından yararlanmaz. Yine bir bilirkişi raporundan sadece belirli parçalar kullanılmışsa, ilgili bölümlerin eserin
bütününden bağımsız olarak koruma konusu olup olamayacağının incelenmesi gerekir62.
madde 1/f.3). Bu kapsamda, özel mütalaalar da bilimsel görüşlerden yararlanma kapsamında
hâkim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir. Maddede geçen bilimsel görüşlerin mutlaka
kitaplarda yazılmış ya da bilimsel toplantılarda açıklanmış görüşler şeklinde anlaşılmaması gerekir, Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 6. Bası, Ankara,
2007, s. 493-494.
60 Kuru, s. 2633.
61 Bilirkişi raporlarının da ilim ve edebiyat eseri olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğu yolunda, Uslu, s. 179; bilirkişi raporlarının da kural olarak fikir ve sanat eserleri hukukunca korunan
eser niteliği taşıyacağı yönünde bkz. Nordemann, Axel, (Nordemann/Nordemann/Nordemann,
Urheberrecht), § 2, s. 140, nr. 82.
62 Schulze, (Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz), § 2, s. 78, nr. 94.
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OLG München, bir bilirkişi raporundan yapılan alıntıların
fikri hak ihlali oluşturup oluşturmadığını incelediği bir kararında, bilimsel alanda mutat olan ifade ediliş biçiminin kullanılması
durumunda, hususiyet taşıyan bir fikri yaratımın bulunduğundan
söz edilemeyeceğini ifade etmiştir63. Kararda davalı tarafından,
bilirkişi raporundan iki cümlenin aynen kullanılmasının da bir
fikri hak ihlali oluşturmadığı belirtilmiştir. Zira bir fikri ürünün
eser sayılması için gereken hususiyet dilsel şekillendirmede bulunabilirse de, özellikle uzmanlık alanı dilinin kullanılmasının bu
konuda bir sınırlandırma getirdiğinden söz etmek gerekir. Avukat
dilekçeleri, bilirkişi raporları gibi hukuki çalışmalarda da, uzmanlık alan dili kullanılır. Uzmanlık alanı dili geniş ölçüde kanun metinleri aracılığıyla önceden verilir ve öğreti ve özellikle mahkeme
kararları aracılığıyla şekillendirilir. Uzmanlık alanı dili sıkı bir
şekilde kanun tarafından önceden verilen uzmanlık alanı tanımlarına bağlı olup; aynı veya benzer nitelikteki olayların sürekli olarak tekrarlanmasından dolayı birçok formülasyon tekrarlanarak,
en sonunda standart hale gelir64. Zira aynı husus, bilimsel nedenlerden ileri gelen ve ilgili alanda geniş ölçüde mutat olan yapı ve
anlatım biçimlerinin kullanılması durumu için de geçerlidir. Zira
böyle bir durumda da söz konusu ürün hususiyet taşıyan bir fikri
yaratım olarak nitelendirilemeyecektir65.  
Burada değinilmesi gereken bir husus da, gerek mahkemeler tarafından talep edilen bilirkişi raporlarının, gerekse taraflarca
özel olarak mahkemeye sunulan raporların, avukat dilekçelerinde
olduğu gibi,  FSEK madde 31’e göre serbestçe yararlanılabilecek
eserler kapsamında olmadıklarıdır. Zira FSEK madde 31’de, resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi
veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmanın serbest olduğu düzenlenmiştir. Bilirkişi raporları ise bu maddede düzenlenen
eserler kapsamında değildir. Bu açıdan eser niteliği taşıyan bi63 OLG München, 13.06.1991, “Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Rechtsgutachtens”, NJW-

RR, 1992, Heft 12, s. 741.
64 OLG München, 13.06.1991, “Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Rechtsgutachtens”, NJWRR, 1992, Heft 12, s. 742.
65 OLG München, 13.06.1991, “Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Rechtsgutachtens”, NJWRR, 1992, Heft 12, s. 741.
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lirkişi raporlarından üçüncü kişilerce bu madde kapsamında serbestçe yararlanılması da söz konusu değildir. Söz konusu eserlerden, üçüncü kişilerce, özellikle eser sahibinin haklarına getirilen
diğer sınırlandırmalar -örneğin iktibas serbestisine ilişkin 35’nci
madde- kapsamında bu maddede düzenlenen koşulların yerine
getirilmesi halinde yararlanılması mümkün olabilir.
Bununla beraber, bu noktada bir ayrım yapmak gerekir. Takdiri bir delil olarak bilirkişi raporları, mahkemenin vereceği kararda kullanılabilir. Yani mahkeme kararı içerisinde karara dayanak
oluşturan bir delil olarak bilirkişi raporundan bazı parçaların ya
da raporun tamamının kullanılması söz konusu olabilir. Mahkeme kararlarının ise üçüncü kişilerce FSEK madde 31 kapsamında
serbestçe kullanılması mümkündür. Bu durumda mahkeme kararı
içerisinde yer alan bilirkişi raporuna ait kısımların da mahkeme
kararı ile birlikte onun bir parçası olarak FSEK madde 31 kapsamında serbestçe kullanılabileceğinin kabul edilmesi gerekir.
  
C. Hukuki Makale, Monografi ve Ders Kitapları
Hukuk bilimine ait makale ve monografiler de FSEK kapsamında eser sayılma koşullarını taşımaları durumunda bilimsel
eser olarak nitelendirilebilecektir.
Zira ilgili konunun daha önceden kesin olarak verilen bir şekil içerisinde incelenmesinin söz konusu olmadığı monografi ve
makaleler, kural olarak fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamındadırlar66.  Yapıları geniş ölçüde değerlendirilen olay
ve hukuki metotlar aracılığıyla belirlenen bilirkişi raporlarına nazaran, konunun kesin olarak önceden verilen bir şekil içerisinde
incelenmediği hukuki içerikteki makale ve monogrofiler, hususi
bir şekillendirme için önemli oranda daha fazla bir oynama alanı
sunarlar. Bir konuyu çeşitli şekillerde ifade etme imkânı, bu şekildeki metinlerin kaçınılmaz olarak yazarı tarafından hususiyetini
taşıyan bir biçimde şekillendirilmesine yol açar67.
66 Schulze, (Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz), § 2,  s. 78, nr. 94.
67 Werner, s. 10–11.
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Bu noktada da dikkat edilmesi gereken husus, ilgili bilimsel
uzmanlık alanında mutat olan ifade ediş biçimlerinin(uzmanlık
alan dilinin) yine bilimsel sebeplerden ileri gelen anlatım biçimleri ve mutat yapıların, fikir ve sanat eserleri hukuku koruması
için gereken yeterli hususiyete ulaşamayacağıdır68. Bu noktada
bir bilim insanına, ilgili alanda mutat olan ifade şekillerinden,
yapılar içerisinden, daha önce başka bir bilim insanının kullandığından başka bir ifade şekli ya da yapının seçilmesi yönünde bir
yükümlülük de yüklenemez69.
Hukuki içerikli ders kitapları da sahibinin hususiyetini taşıyabilir ve bu açıdan FSEK madde 2/f.1-b.1 kapsamında bilimsel
eser olarak korunan bir eser niteliği taşıyabilir. Bununla birlikte
bu tür eserlerde de, ders kitabının içeriğinin bilimsel bir öğreti
olarak esasen korunmayacağı ve bu öğretilerin ifade araçlarının
da sınırlı bir çerçevede korunabileceği dikkate alınmalıdır70. Ders
kitaplarında, özellikle bilimsel öğretilerin anlatılmasının yanında öncelikli olarak öğretici bir fonksiyonun bulunduğu da gözetilmelidir. Bu açıdan bu tür ürünlerin hususiyet taşıyan bir fikri
yaratım olması niteliği, özellikle, bilimsel bir öğretinin bilimsel
olmayan veya sınırlı bir kapsamda eğitimli bulunan bir topluluk
için kısa, özlü ve öğretici olarak anlaşılır bir şekilde anlatılmasında da kaynaklanabilir71.
D.Sözleşme Metinleri
Uygulamada özellikle avukatların, sözleşme metinleri hazırlamasına sıklıkla rastlanmaktadır. Sözleşme metinleri de
FSEK’de sayılan eser sayılma koşullarını yerine getiriyorsa,
yani sahibinin hususiyetini taşıyorsa eser olarak nitelendirilebilecektir72. Bununla birlikte içerik, sözleşmede yer alan hukuki
68 Schulze, (Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz), § 2,  s. 78, nr. 93/c.
69 bkz. BGH, 21.11.1980,“Staatsexamensarbeit”, GRUR 1981, Heft 5, s. 352 vd.
70 Werner, s. 12.
71 Werner, s. 12; fikir ve sanat eserleri hukuku korumasının özellikle, ilgili materyalin bilhassa

anlaşılabilir bir şekilde anlatılması ve örneklerle açık bir şekilde açıklanması durumunda kabul
edileceği yönünde bkz. Schulze, (Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz), § 2, s. 79, nr.95.
72 Sözleşme metinlerinin de esasen eser niteliğine sahip olabileceği yönünde bkz. Loewenheim,
(Schricker, Urheberrecht), §2, s. 98, nr. 112.
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düzenleme-çözüm(rechtliche Regelung) koruma konusu olmaz.
Zira hususiyet, sadece sözleşme şekillendirmesinin düşünsel
düzeninde(Konzept), yapıda ve formüle edilmede söz konusu
olabilir. Ancak sıradan, rutin ölçülerdeki ve genel olarak mutat nitelikteki şekillendirmelerin koruma konusu olmayacağından söz
edilecektir73. Özellikle hukukçuların standart olarak kullandığı
şekillendirmeler(formüller) koruma kapsamında olmayacaktır74.
Sözleşmelerin fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması
kapsamında olup olmayacağı sorusunun cevabının belirlenmesinde, sözleşmelerin şekillendirilmesinin genel olarak, örneğin
bir avukat dilekçesinin şekillendirilmesinden önemli ölçüde fazla
bir oynama alanı tanıdığı dikkate alınmalıdır. Zira sözleşmelerde,
davanın aşamalarında olmadığı üzere, çoğu kez hukuk dışı çok
sayıdaki faktörün değerlendirilmesi söz konusu olmakta ve bu da
meydana gelen ürünün hususiyetini zorunlu olarak yükseltmektedir75. Düzenlenen hukuki ilişkinin, ekonomik, vergisel gibi alanların da değerlendirilmesini gerektirmesi durumunda, sözleşmeyi
hazırlayanın hususiyetini yansıtması için daha geniş bir oynama
alanına sahip olacağından söz edilebilecektir.  
Nitekim LG Köln, bir avukat tarafından, bir taşınmaz-tasarruf
programı için hazırlanan   sözleşmeyi eser olarak nitelendirdiği
bir kararında, korumayı özellikle, sözleşmenin düzenlenmesi için
sadece basit hukuki problemlerin yanıtlanmasının ötesinde, ekonomik, organizasyona ilişkin ve vergisel durumlarla da hususiyet taşıyan bir tartışmanın gerekli olmasına dayandırmıştır76. Bu
73 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), §2, s. 98, nr. 112.
74 Bullinger, (Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), §2, s. 67, nr. 59. Genel

işlem koşulları içeren sözleşmeler(Allgemeine Geschäftsbedingungen) de, fikir ve sanat eserleri
hukuku korumasından yararlanabilirler. Bu tür sözleşmelerde de koruma konusu yaratıcı faaliyet düşünsel düzende(Konzept), yapıda ve münferit kuralların formüle edilmesinde bulunabilir,
Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), §2, s.92, nr. 90; LG(Eyalet Mahkemesi) München I,
10.11.1989, “Geschäftsbedingungen”, GRUR 1991, Heft 1, s. 50–51; genel işlem koşulları içeren
sözleşmelerin kural olarak dil ile ifade edilen eser olarak korunacağı yönünde bkz. Nordemann,
Axel, (Nordemann/Nordemann/Nordemann, Urheberrecht), §2, s. 144, nr. 115; genel işlem
şartları, genel kredi sözleşmelerinin de ilim ve edebiyat eseri niteliği taşıyabileceği yönünde, bkz.
Tekinalp, s. 107, nr.27; ancak bu tür sözleşmelerin de, sıradan, rutin ölçüde faaliyet sınırında kalmaması gerekir, bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), §2, s. 92, nr. 90; bkz. Bullinger,
(Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht), §2, s. 67, nr. 59.
75 Werner, s. 16.
76  LG Köln, 21.11.1986, “Vertragswerk”, GRUR 1987, Heft 12, s. 906. LG Berlin bir kararında,
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açıdan özellikle oldukça kapsamlı ve karmaşık nitelikteki hukuki
ilişkileri düzenleyen sözleşmelerin koruma konusu olması daha
sıklıkla rastlanan bir durum olacaktır. Zira kapsamlı nitelikteki
hukuki ilişkilere ilişkin olarak hazırlanan sözleşmelerde, sözleşmenin hazırlanmasında birden fazla hukuk dalına ait olabilecek
hukuki ilişkilerin düzenlenmesi ve birbiri ile uyumlaştırılması;
yine buna ek olarak hukuk dışında da bir takım ilişkilerin (ekonomik, organizasyona ilişkin) gözetilmek zorunda olması, sözleşmeyi meydana getirene, hususiyetini yansıtmak için daha geniş
bir oynama alanı bırakacaktır.
Buna karşılık sözleşme örnekleri içeren basılı eserlerde bulunabilecek sözleşme örneklerinin kullanılması durumunda, hususiyet taşıyan bir yaratımın bulunmayacağından öncelikle söz
etmek gerekecektir77.
LG Hamburg ise bir kararında, bir avukat tarafından, müvekkili tarafından geliştirilen yeni bir tasarruf yatırım şekli için formüle
edilen ve sözleşme örnekleri içeren kitaplarda(Formularbüchern)
yer alan örneklere dayanmayan bir ortaklık sözleşmesini eser
niteliğinde görmüştür78. Bununla birlikte, yeni ve avukatın müvekkili tarafından tasarlanan bir yatırım şekli için, sözleşme örnekleri içeren kitaplardaki örneklere dayanılmadan hazırlanan bir
ortaklık sözleşmesinin, sadece yatırım şekli ve yine bunun hukuki
internette alenileşen bir “Host-Providing” tip sözleşmesinin, dil ile ifade edilen bir eser niteliğine
sahip olduğunu kabul etmiştir. Kararda özetle, belirli bir kullanım amacına hizmet eden yazılı metinlerin de, ifade edilen unsurların toplanması, bölümlendirilmesi biçimi ve ifade ediliş şeklinin,  
rutin ölçüdeki bir faaliyetin ötesine geçen ve yazılı eserin somut şekillendirilmesini sıradan, günlük nitelikteki ürünlerden ayıran bir hususiyet taşıması durumunda, eser niteliğine sahip olacağı
ifade edilmiş; somut olayda ise, hususiyetin, öncelikle unsurların, materyallerin toplanmasında
ortaya çıkacağı; sözleşmenin ilk bölümünde karşılıklı olarak yerine getirilecek faaliyetlerin benzer sözleşmelere sınırının çizilerek belirgin olarak tarif edildiği; ikinci adımda ise düzenlemeye
muhtaç konuların belirlendiği; bunun kural olarak ileriye yönelik bir şekilde, sözleşmenin taraflar
arasında uygulanması sırasında hangi uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceği ve bu uyuşmazlıkların
hangi ölçüde daha önceden tespit edilecek ve genelleştirilmiş düzenlemelerle karşılanabileceği
yönünde düşünmeyi gerektirdiğini ve bu durumun da hususi bir şekillendirme için oynama alanı
bıraktığı ifade edilmiştir. Kararda ayrıca, karara konu olan sözleşme, Alman Medeni Kanunu’nda
düzenlenen sözleşme tiplerine uymadığından, kanunlaştırılmış haklara ait hangi hükümlerin kıyasen sözleşmeye alınabileceğinin sözleşme hazırlanırken değerlendirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir, LG Berlin, 4.8.2005, “Host-Providing-Mustervertrags”, ZUM 2005, Heft 11, s. 843.
77 bkz. Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), §2, s. 98, nr. 112.
78 LG Hamburg, 04.06.1986, “Gesellschaftsvertrag”, GRUR 1987, Heft 3, s. 167.
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temelinin bir öncülü olmamasından dolayı79 hususiyet taşıyan bir
yaratım olarak görülmesi sakıncalıdır80. Zira bir ortaklık sözleşmesi, bilimsel içerikte bir yazılı eser niteliği taşımaktadır. Bilimsel sonuçlar ve öğretiler ise serbesttir. Bu nedenle bu sonuç ve
öğretiler onları bulanların yararına tekelleştirilemezler. Bundan
dolayı sadece öğretilerin ifade edilmesi ve şekillendirilmesi fikir
ve sanat eserleri hukukunun koruma konusu olabilir. Buna karşılık yeni bir yatırım şeklinin bulunması bir bilimsel sonuçtur ve
bundan dolayı fikir ve sanat eserleri hukukunun koruma konusunu
oluşturmaz. Yatırım şekli yeni olduğunda, zorunlu olarak hukuki
temelinin de bir öncülü olmayacağından söz edilecektir. Böyle bir
durumda bir ortaklık sözleşmesinin fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamında olduğu kabul edildiğinde ise, diğer
bir yatırımcı, benzer bir ortaklık sözleşmesi akdetmekten engellenebileceği için, artık bir ortaklık kuramayabilecektir81. Bu açıdan
sözleşmelere fikir ve sanat eserleri hukuku koruması sağlanması
yoluyla bütün bir sözleşme tipinin sadece bir eser sahibi için tekelleştirilmesine izin verilmemesine dikkat edilmelidir82.
E.Mevzuat ve Yargı Kararları
1. Genel Olarak
Mevzuat ve yargı kararlarının da, hususiyet içeren bir fikir
ürünü olması, yani eser niteliği taşıması mümkündür83. Eser niteliğine sahip olan mevzuat ve yargı kararları, FSEK madde 2’de
“ilim ve edebiyat eserleri” kapsamında düzenlenen “dil ve yazı”
ile ifade edilen eserler kapsamında değerlendirilmelidir(FSEK
79 bkz. LG Hamburg, 04.06.1986, “Gesellschaftsvertrag”, GRUR 1987, Heft 3, s. 168.
80 Ahlberg, (Nicolini/Ahlberg, Möhring/Nicolini Urheberrechtsgesetz), §2, s. 124, nr. 92.
81 bkz. Ahlberg, (Nicolini/Ahlberg, Möhring/Nicolini Urheberrechtsgesetz), §2, s. 124, nr. 92;

LG Hamburg’un fikir ve sanat eserleri hukuku korumasını yeni bir hukuki buluşun(Konzeption)
geliştirilmesi ile temellendirmesinin problemli olduğu yönünde, Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), §2, s. 98, nr. 112.
82 Werner, s. 16.
83 Yargılama faaliyeti içerisinde bir hukuki uyuşmazlığı çözen yargıcın, yasa doğrultusunda hükme veya karara dayanak aldığı yaratıcı düşüncesinde, bu düşüncenin yorumu, dilin kullanılışı,
düşüncenin açıklanış biçiminin özgün olması ve yargıcın hususiyetini taşıması halinde mahkeme
kararlarının da eser özelliği bulunabileceği yönünde, Karataş, Hüseyin /Doğan, Elif, Yargı Kararları ve Tam Yararlanma Serbestîsi, Legal FSHD, Y.2, S. 8, 2006, s. 891.
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madde 2/f.1-b.1)84. Öğretide, mevzuat ve yargı kararlarının bir
kısmının hususiyetten yoksun alelade teknik ya da rutin hükümlerden ibaret olduğu; ancak örneğin, Yargıtay’ın hukuk kavramları arasında ince ayrımlar yaptığı, bilimsel bir inceleme sonucu
meydana gelmiş bir İçtihadı Birleştirme Kararında, ya da Medeni
Kanunda eser niteliği bulunduğunun şüphesiz olduğu ifade edilmiştir85.
Buna karşılık, uygulamada bazı yargı kararlarının taraf isimleri, dosya numarası, esas-karar numarası ve tarihi gibi belli başlı
unsurlar dışında, tümüyle matbu olduğunun görüldüğü; yine aynı
şekilde bazı yüksek mahkeme kararlarının da gerekçesiz olarak,
taraf iddiaları, dosyadaki delil durumu ve yazılı belgeler doğrultusunda verildiği belirtilmek suretiyle kaleme alınabildiği ifade edilerek, bu nitelikteki kararların eser niteliği taşımasının imkânsız
olduğu belirtilmiştir86. Bununla birlikte çok sık rastlanmasa da
eser niteliği taşıyan kararların da bulunacağı tabidir.  
2.Mevzuat ve Yargı Kararları Üzerindeki Hakların Sınırlandırılması
FSEK’in “Mevzuat ve içtihatlar” başlıklı 31’nci maddesinde,
“Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik,
tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir”
hükmü yer almaktadır. Mevzuat ve yargı kararlarının kolaylıkla
bulunabilmesi için bunların hiçbir sınırlandırmaya tabi olmaksızın yayılabilmeleri gerekir87. Nitekim hukuki belirlilik ve güven
ortamı için de yargı kararlarının ulaşılabilir kılınması asıldır88.
FSEK madde 31 kapsamında mevzuat ve yargı kararlarından
yararlanma serbestisi sadece bu maddede sayılan mali hak türleri ile sınırlı değildir. Düzenlemede “…veya herhangi bir suretle
84 Mahkeme kararlarının işlenme eser sayılamayacağı yönündeki açıklama için bkz. Karataş/

Doğan, s. 890.
85 Ayiter, s. 157.
86 Karataş/Doğan, s. 891.
87 Ayiter, s. 157.
88 Güneş, İlhami, Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 2008, s. 98.
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bunlardan faydalanmak serbesttir” denildiğinden, maddede sayılmayan mali haklar bakımından da serbesti ilkesi geçerlidir89.
Buna karşılık, mevzuat veya yargı kararlarının yorumlanması
yazı ile ifade edilen bir ilim ve edebiyat eseri olup, eser sahibinin rızası dışında kullanılması hukuka aykırıdır90.   Bu noktada
FSEK’te eser sahibinin haklarına getirilen diğer sınırlandırmalara
ve özellikle iktibas serbestisine ilişkin FSEK madde 35 hükmüne
başvurulması söz konusu olabilir.
FSEK madde 31’de, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararlardan yararlanma hususunda getirilen serbestinin, söz konusu eserlerin, resmen yayımlanması veya ilan
olunmasına bağlı tutulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, alenileşmiş bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden FSEK madde 31
kapsamında serbest bir şekilde yararlanma, bunlar henüz Resmi
Gazetede yayımlanarak kanunlaşmamış bulunsalar bile mümkün
olmalıdır91. Bu açıdan, mevzuattan serbestçe yararlanabilmek için
bunların alenileşmiş olmalarını yeterli saymak daha doğrudur92.
FSEK madde 31’de belirtilen mevzuat dışında, yargı kararları da bu maddede düzenlenen serbest yararlanma kapsamındadır.
FSEK madde 31’de yer alan düzenlemeden her ne kadar yargı
kararlarından yararlanabilmek için de, bunların resmen yayımlanmış ya da ilan edilmiş olması gerekliliği gibi sonuç çıksa da,
yargı kararları zaten aleni nitelikte bulunduklarından, bu eserlerden yararlanmak için ayrıca bunların resmen yayımlanmış ya da
ilan edilmiş olması koşulu aranmamalıdır93. Hatta hiçbir yerde
89 Erel, s. 243; FSEK madde 31 ile getirilen sınırlandırmanın tüm mali hakları kapsayacak nitelik-

te olduğu yönünde, Kılıçoğlu, s. 321.
90 Kılıçoğlu, s. 321.
91 Erel, s. 244; Öztan, s. 431; serbestinin kapsamına mevzuatın kanunlaşma sürecindeki müzakerelerinin de gireceği yönünde, Tekinalp, s. 188, nr. 131; Suluk/Orhan, s. 532; kamuoyunda
tartışılmaya başlanmış veya bireylerin ulaşabildiği hazırlık çalışmalarının da serbest yararlanmaya
konu olması gerektiği yönünde, Karataş/Doğan, s. 899; buna karşılık, kanun, tüzük, yönetmeliklerin resmen yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce FSEK madde 31 kapsamına gireceğinin
savunulmasının, Kanunun açık ifadesi karşısında güç gözüktüğü yönünde, Ateş, Mustafa, Fikir
ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara, 2003, s. 277 (Sınırlandırma).   
92 Erel, s. 244; Karataş/Doğan, s. 899.
93 Erel, s. 244;Öztan, s. 432–433; Karataş/Doğan, s. 900, bununla birlikte Anayasa Mahkemesi
kararları bakımından bunların Resmi Gazetede yayımlanmadan önce serbest yararlanmaya konu
olamayacağı yönünde, Karataş/Doğan, s. 901.
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yayımlanmamış ve özel bir çaba sonucu bulunarak, yayımlanan
bir yargı kararından dahi FSEK madde 31 kapsamında serbestçe
yararlanılabilinir94. Kararlardaki karşı oy yazıları da FSEK madde 31 kapsamında değerlendirilmelidir95.
Mevzuat ve yargı kararları dışında, resmi makamlarca hazırlanan ve resmi nitelik taşıyan diğer düzenlemeler, karar ve belgeler için FSEK madde 31 kapsamında bir yararlanma serbestisi bulunmamaktadır. Örneğin, devlet istatistikleri, resmi görevlilerce
hazırlanan mütalaa ve raporlar, resmen yayımlanıp ilan edilseler
bile, başkaları tarafından FSEK madde 31 kapsamında serbestçe
yararlanılamazlar96.
Öğretide, FSEK madde 31’de getirilen sınırlandırmanın eser
sahibinin mali haklarına getirilen bir sınırlandırma olup, eser sahipliğinden doğan manevi hakların saklı olduğu ifade edilmiştir97. FSEK madde 31’de getirilen sınırlandırma esas olarak mali
haklara getirilmiş bir sınırlandırmadır. Nitekim madde metninde,
resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik,
tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir”
hükmü yer almaktadır. Buna karşılık FSEK madde 31’de, eser
sahibinin haklarına getirilen diğer bazı sınırlandırmalarda görüldüğü üzere, manevi haklara açıkça bir sınırlandırma getirilmemiştir. Örneğin, “söz ve nutuklar” dan yararlanma bakımından
bir serbesti getiren FSEK madde 32/f.2’de, hadisenin mahiyeti ve
vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin
adının belirtilmeyebileceğinden söz edilerek, eser sahibinin eser
sahibi olarak tanıtılma hususundaki manevi hakkı(FSEK madde
94 Erel, s. 244;Öztan, s. 433.
95 karş. Öztan, s. 433.
96 Erel, s. 244;Öztan, s. 431–432; Gökyayla, K. Emre, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Söz-

leşmesi, Ankara, 2000, s. 279; serbestçe yararlanılabilecek eserlerin Kanunda sayılanlarla sınırlı
olduğu yönünde, Yarsuvat, Duygun, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, İstanbul, 1984, s.
167; aksi görüşte, Arslanlı, s. 127; Yargıtay ise bir kararında, Bayındırlık Bakanlığının inşaat birim
fiyat tarifelerinin eser olduğunu, ancak bunlar mevzuat ve içtihat sayılmayacağından FSEK madde
31’de yer alan sınırlandırma kapsamında bulunmadıklarına karar vermiştir, 11. HD, 16.12.1999 T.,
E. 1999/5797, K. 1999/10400, Suluk/Orhan, s. 533.
97 Erel, s. 243; faydalanmanın sınırsızlığının sadece mali haklar yönünde olduğu şeklinde, Gökyayla, s. 279; FSEK madde 31 kapsamındaki düzenlemenin manevi hakları da içerecek şekilde
geniş yorumlanmasının mümkün olmadığı yönünde, Ateş,(Sınırlandırma) s. 276.
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15) bakımından da açık bir sınırlandırma getirilmiştir98. Buna karşılık FSEK madde 31’de eser sahibinin manevi hakkına açıkça
bir sınırlandırma getirilmemiştir. Bu açıdan kural olarak FSEK
madde 31’de yer alan düzenlemenin eser sahibinin sadece mali
haklarına sınırlandırma getiren bir düzenleme olduğu kabul edilmelidir.
Nitekim söz konusu düzenleme FSEK’de eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar altında düzenlenmiştir. Eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar ise kural olarak eser
sahibinin manevi haklarına değil, sadece mali haklarına sınırlandırma getirirler. Buna karşılık Alman hukukunda mevzuat ve
mahkeme kararlarından yararlanma serbestisi, eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar altında değil, “Eser-Das Werk”
başlıklı ikinci fasılda, “Resmi Eserler-Amtliche Werke” başlıklı §
5’de düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemenin birinci fıkrasında,
kanunların, yönetmelik ve yargı kararları gibi fıkrada sayılan bazı
eser türlerinin fikir ve sanat eserleri hukukunun koruması kapsamında yer almadığı düzenlenmiştir. Zira bu fıkrada düzenlenen
eserler üzerinde manevi hakların (Urheberpersönlichkeitsrecht)
bulunmadığı da öğretide ifade edilmiştir. Bundan dolayı ne resmi
kurumun kendisi ne de üçüncü kişiler, yazarın adını anmakla yükümlü değillerdir99. FSEK’te ise “mevzuat ve içtihatlardan”
yararlanma serbestisinin, Alman hukukunun aksine olarak eser
sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar kapsamında düzenlendiği dikkate alındığında, kural olarak manevi hakları kapsamadığının kabul edilmesi gerekmekle birlikte, özellikle “eser sahibi
olarak tanıtılma hakkı- FSEK madde 15” bakımından mevzuat ve
yargı kararları üzerinde de bazı durumlarda, bu eserlerin sahiplerinin manevi haklarının bulunmadığından söz edilebilecektir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, FSEK madde 8/f.1 gereğince, bir eserin sahibi onu meydana getirendir. FSEK kapsamında
eser sahibi sadece gerçek kişilerdir. Zira FSEK madde 8’de yer
98  Yine FSEK madde 40/f.4 hükmü de eser sahibinin manevi hakkına getirilen bir sınırlandırma-

ya örnek olarak gösterilebilir.
99 Dreier,Thomas, (Dreier, Thomas/Schulze, Gernot, Urheberrechtsgesetz, München, 2008), §
5, s. 146, nr. 1.
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alan düzenleme ile Kanun, eser sahibinin, yaratıcı gücünü ortaya
koyarak eseri yaratan kişi olması ilkesini benimsemiştir. Yaratıcı
gücü ortaya koyabilecek olan ise, ancak insan ruhu ve zekâsıdır.
Zira bir fikri ürünün eser niteliğini kazanabilmek için içermek zorunda olduğu “hususiyet” de, ancak bu yaratıcı güçten kaynaklanabilir. Bu açıdan temel kural, eser sahibinin, yaratıcı güce sahip
olan gerçek kişi olmasıdır100. Buna karşılık, FSEK madde 18/f.2
gereğince, aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden
aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Söz konusu düzenlemenin
mali hak sahipliği mi yoksa sadece mali hakların kullanılması
hakkını mı kapsadığı tartışmalı olmakla birlikte101, bu düzenleme,
eser sahibini belirleyen bir hüküm değildir102. Zira eser sahibi,
eseri yaratan gerçek kişidir103.
FSEK madde 18/f.2’de yer alan düzenlemenin, sadece mali
hakların değil, manevi hakların da, çalıştıranlar tarafından kullanılabileceği izlenimini vermekle birlikte, bu fıkrada geçen “haklar” sözcüğünün mali haklar olarak yorumlanması gerektiği de
ifade edilmiştir104.  Bu kapsamda eser üzerindeki manevi haklar

100 Okutan Nilsson, Gül, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Tüzel Kişinin Eser Sahipliği

Sorunu, Uğur Alacakaptan’a Armağan, C.2, İstanbul, 2008, s. 484; Ayan, Serkan, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununda Hak Sahipliği, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara, 2006,  s. 209.
101 FSEK madde 18/f.2 hükmünün, mali hakların kendisinin değil, sadece kullanma yetkisinin
verildiği şeklinde yorumlanması gerektiği yönünde, Baygın, Cem, Fikri Hukukta Yaratıcı Eser Sahibi ve Eser Üzerindeki Mali Hakları Kullanmaya Kanunen Yetkili Sayılan Kişiler, Prof.Dr. Ömer
Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.1, İstanbul, 2002, s. 149, 151; FSEK madde 18/f.2 hükmü ile
bir gerçek veya tüzel kişi olan işverene bağımlı olarak çalışan memur, hizmetli ve işçilerin meydana getirdikleri eserler üzerinde, çalıştırılan veya tayin edilen kişiler eser sahipliği statüsünü mali ve
manevi haklarla birlikte tüm olarak kazanmakla birlikte, özellikle mali hakları kullanma yetkisinin
işverende olduğu( Erel, s. 192), yine eser niteliği taşıyan mevzuat ve içtihatların, devletin tayin ve
istihdam ettiği, devlet tüzel kişiliğinin organı durumundaki şahıs ve kuruluşlar tarafından meydana
getirilmiş olduğundan, mali hakları kullanma yetkisinin devlette olduğu yönünde, Erel, s. 243;
aksi yönde görüş için bkz. Okutan Nilsson, s. 492–493.
102 Aynı yönde, Okutan Nilsson, s. 489, dipnot 92.
103 “… FSEK.nun 18/2 nci maddesi uyarınca mali hakları kullanmak yetkisi sahibi olan tüzel kişi
davacının eser sahibi olmasının mümkün bulunmamasına, asıl eser sahiplerinin mali haklarının bu
yolla devralınması sonucu buna bağlı olarak manevi hak kapsamındaki umuma arz yetkisinin de
devredilmiş sayılacağı hususunun; ihlal halinde davacıya manevi tazminat isteme hakkı vermeyeceğine, bu hakkın ancak eser sahibine ait olacağına ve davacının da bu sıfatla manevi tazminat
istemesinin mümkün bulunmamasına…”, 11. HD, 09.11.2005 T., E.2004/13182, K. 2005/10719,  
Legal FSHD, 2005, Y.1, S. 4, s. 1081.
104 Baygın, s. 149; FSEK madde 18’in asla Devlet’in eser sahibi sıfatıyla manevi hakların da sahibi olabileceği yorumunu bünyesinde barındıramayacağı ve eser üzerindeki manevi hakların her
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ve bunların kullanılması eser sahibine ait olacaktır105.
Eser niteliği taşıyan yargı kararları ile ilgili olarak manevi
haklar, onu meydana getiren kişilere yani fikri çalışma yaparak
karara hususiyet kazandıran hâkim ve/veya hâkimlere ait olacaktır106.
Bu doğrultuda, bu kişilerin meydana getirdikleri eserlerden
yararlanılması durumunda da, kural olarak“eserin sahibinin”
adının belirtilmesi gerekecektir(FSEK madde 15). Bu açıdan örneğin eser niteliği taşıyan bir yargı kararından yararlanılması durumunda, kural olarak eser sahibinin adının belirtilmesi gerektiği
söylenebilirse de, bu noktada eser sahibinin “eser sahibi olarak
tanıtılma” hususundaki manevi hakkı bakımından da bir takım istisnaların bulunabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu istisnaların
ana kaynağı olarak, “eserin mahiyeti” ve muamelattaki teamüller
gösterilmektedir. Eserin mahiyeti ve muamelattaki teamüller açısından, eser sahibinin isminin belirtilmesi yönünde herhangi bir
istek mevcut değilse, bu ismin yazılmasından da vazgeçilebilmelidir107.
Nitekim yargı kararlarının yayımlanmasında kararı oluşturan hâkimlerin isimlerinin yazılmaması mutat bir uygulamadır108. Bu açıdan söz konusu kararların üçüncü kişiler tarafından
kullanılması durumunda da eseri yaratan hâkimlerin isimlerinin
gösterilmesi gerekliliğinden söz edilemez. Burada özellikle dava
taraflarının kendilerine verilen orijinal kararların her ne kadar
halükarda onu meydana getiren kişinin şahsına bağlı kalmaya devam edeceği yönünde, Karataş/
Doğan, s. 893.
105 Bununla birlikte, öğretide, bu durumda, eseri yaratan işçi, hizmetli veya memura ait olduğunda
şüphe bulunmayan, manevi hakların kullanılmasının, bu şahısları çalıştıran şahıslara ait olan mali
hakları kullanma yetkisiyle çatışma yaratıp yaratmayacağı sorusunun ortaya çıkacağı; bu noktada,
eser sahibi işçi, hizmetli ya da memurun örneğin FSEK madde 14 kapsamındaki eseri umuma
arz hususundaki manevi hakkına dayanarak, eserin umuma arzını engellemesi durumunda FSEK
madde 18/f.2 hükmünün anlam ve önemini kaybedeceği ve bundan dolayı çalıştıranın kendisine
tanınan mali hakları kullanmasına FSEK madde 14’e dayanılarak engel olunamayacağı sonucunun
çıkarılabileceği ifade edilmiştir,  bkz. Öztan, s. 244; bkz. 11. HD, 09.11.2005 T., E.2004/13182, K.
2005/10719,  Legal FSHD, 2005, Y.1, S. 4, s. 1081.
106 Karataş/Doğan, s. 894.
107 Öztan, s. 310.
108 Örneğin, Yargıtay tarafından çıkartılan karar derlemesi olan Yargıtay Kararları Dergisinde kararı veren hakimlerin ismi gösterilmemektedir.
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hâkimlerin isimlerini de içerdiği düşünülebilirse de, söz konusu durum HUMK madde 388/1’den kaynaklanan bir zorunluluk
olup, böyle bir isim belirtmenin, FSEK madde 15/f.1’de düzenlenen ve eser sahibinin eseri, adı veya müstear adı ile yahut adsız
olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususunda karar vermek yetkisi kapsamında olmadığı kabul edilecektir. Zira bu durumda eseri adı ile veya adsız olarak umuma arz etme eser sahibinin kendi özgür kararına ait olmayıp, Kanuni bir düzenlemeden
doğmaktadır. Hâkimin, FSEK madde 15/f.1 gereğince eserin adı
ile veya adsız olarak umuma arz edilmesini belirleme yönünde bir
yetkisi yoktur109.
Bu açıdan hakimlerin meydana getirdikleri ve eser niteliği
taşıyan yargı kararları üzerinde FSEK madde 15’de yer alan eser
sahibi olarak tanıtılma hususunda bir manevi haklarının bulunduğundan da söz edilemeyecektir110. Zira Devletin de meydana
getirilen kararlar üzerinde eser sahipliği sıfatı bulunmadığından,
kararlardan yararlanırken ilgili yargı organının adının belirtilmemesi de bir manevi hak ihlali olarak ortaya çıkmayacaktır.
F. Mevzuat ve Yargı Kararı Derlemeleri
       Uygulamada mevzuat ve/veya yargı kararlarının bir araya
getirilerek yayımlanması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevzuat ve/veya yargı kararlarının bir araya getirilmesi, FSEK kapsamında “derleme eser” olarak nitelendirilebilecektir. Derleme
eserler FSEK madde 1/B-d’de, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası
seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı111
109 Arnold, Claudius, Amtliche Werke im Urheberrecht, Baden-Baden, 1994,  s. 84.
110  Aynı husus mevzuatı meydana getiren gerçek kişiler bakımından da geçerlidir.
111 Burada geçen “düşünce yaratıcılığı” ifadesinin isabetli olmadığı hususunda: Tekinalp’e göre,

bir edebiyat, müzik, güzel sanat, sinema eseri için eser sahibinin hususiyeti yeterli görülürken, bir
derleme için düşünce yaratıcılığını aramak hem derlemeye uygun ve elverişli olmayan bir ölçü
koymak çelişkisini doğurur hem de derlemeyi eser üzerinde yer alan bir düzeye çıkarabilir, Tekinalp, Ünal, Derleme Eser, Düşünce Yaratıcılığı ve Bunun “Hususiyet” Üzerindeki Etkisi, FMR
2005/1, s. 76 (Derleme eser). Kanımızca da FSEK madde 1/B-d’de yer alan düşünce yaratıcılığı
ibaresi isabetli değildir. Bu açıdan derleme eserin varlığından söz edebilmek için derleme eser
içerisindeki unsurların seçilmesi, toplanması ve düzenlenmesinde eser sahibinin hususiyetinin bulunması yeterli olmalıdır.
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sonucu  olan eser olarak tanımlanmıştır112. Derleme eserin içeriğini oluşturan unsurların eser niteliği taşıması gerekli değildir113.
Mevzuat ve/veya yargı kararlarından yapılan derlemelerin, derleme eser niteliğinde olduğundan söz edebilmek için, bunların
içeriğini oluşturan unsurların seçilmesi, toplanması ve bir araya
getirilmesinde bir hususiyet bulunması gerekir114.
Alman yargı kararlarında, özellikle salt kanun derlemelerinin
de eser niteliğine sahip olabileceği kabul edilmektedir115.  Ancak
bunun için derlemenin, içerdiği unsurların seçilmesi ve düzenlenmesi bakımından sahibinin hususiyetini taşıması gerekmektedir.  Bununla birlikte materyallerin, sadece, derlemenin ağırlıklı
noktası münferit materyallerde olup, bunların seçilmesi ve düzenlenmesinde bulunmayacak derecede gevşek bir şekilde bir araya
getirilmesi durumunda, bir derleme eserin varlığından söz edilemez116.
Belirtmek gerekir ki, FSEK madde 31’de mevzuat ve yargı
kararlarından yararlanma bakımından getirilen serbesti, mevzuat
ve/veya yargı kararı derlemesi niteliği taşıyan eserlerde, derleme
112 FSEK madde 6’nın başlığı da, “İşlenmeler ve Derlemeler”dir. Bu madde kapsamında düzenle-

nen, “Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması(FSEK
madde 6/f.1-b.6); “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler
tertibi(FSEK madde 6/f.1-b.7) ve “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve
materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları (FSEK madde 6/f.1-b.11), derleme eser niteliğinde olacaktır.
113 Seçme ve toplama eserlerde, seçilen ve toplanan fikri ürünlerin korunma sürelerini doldurmuş
olmaları ya da korunma konusu olmamaları önem taşımaz. Bunlarda hususiyet taşıyan yaratma,
seçme ve düzenlenme tarzında aranmalıdır, Ayiter, s. 70; Ateş de, gerçi derleme eserlerde de,
diğer bir eserden istifade edilme suretiyle meydana getirme mümkün olmakla birlikte, derleme
eserlerde, işlenme eserlerin aksine olarak, “diğer bir eserden istifade suretiyle meydana getirilme”
koşulu bulunmadığını ifade ederek, işlenme ve derleme eserler arasındaki farklılığa işaret etmiştir.
Zira eser niteliği taşımayan veri ve materyaller de, hususi bir plan dahilinde seçilip, belli bir amaca
göre düzenlenebilir. Tipik bir derleme olan veri tabanları ise bu gruba giren ürünlerin en önemli
örneğidir, zira veri tabanlarında her türlü veri ve materyal derlemenin içeriğini oluşturabilmektedir, Ateş, (Eser), s. 295.
114  bkz. Ayiter, s. 70; zira Yargıtay’ın çeşitli kurul ve dairelerinin verdiği kararlar içerisinden,
kendisince seçilen ve kronolojik sıra içerisinde yayımlanan içtihatlarda işlenme ve derleme eser
niteliği bulunmadığı yönünde, Öztan, s. 434.
115  bkz. OLG Frankfurt, 10.01.1985, “Gesetzessammlung”, GRUR 1986, Heft 3, s. 242.
116 Loewenheim, (Schricker, Urheberrecht), § 4, s. 161, nr. 12; OLG München, 26.09.1996, “Urheberrechtsschutz für Gesetzessammlung auf CD-ROM”, NJW 1997, Heft 29, s. 1931, kararda,
davacının bir CD-ROM’da 21 adet kanun ve yönetmeliklerden meydana getirdiği derlemenin,
daha üstün bir anlamı olmaksızın sadece basit bir şekilde arka arkaya sıralama içerdiği; seçim ve
bir araya getirmede özel bir bakış açısının görülmediği ifade edilmiştir.
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eser sahibinin hususiyetini taşıyan kısımlardan yararlanma bakımından geçerli değildir117. Diğer taraftan, mevzuat ve/veya yargı kararları derlemesi niteliğindeki bir eserde yer alan mevzuat
ve yargı kararının salt kendisinden, FSEK madde 31’de yer alan
düzenleme kapsamında yararlanmak ise serbesttir. Bu açıdan,
özellikle yargı kararları derlemesi niteliğindeki bir eserde, sadece
derleme eserde yer alan yargı kararlarından FSEK madde 31 kapsamında yararlanılabilir.
Hatta hiçbir yerde yayımlanmamış ve özel çaba sonucu bulunarak yayımlanan yargı kararlarından dahi serbestçe yararlanılabilir. Böyle bir karar üzerinde, onu bulan bir hak iddia edemeyeceği gibi bu kararın başkaları tarafından tekrar yayımlanmasına
da engel olamaz118. Zira derleme eser niteliği taşıyan bir mevzuat ve yargı kararları derlemesinde korunan husus, eserde yer
alan unsurların seçilmesi, toplanması ve bir araya getirilmesinde
var olan hususiyettir. Bu açıdan bu tür eserlerin sahiplerinin fikri
hakları da sadece seçme, toplama ve bir araya getirmede bulunan
hususiyetleri üzerindedir ve ancak bu hususiyet taşıyan kısımların kullanılması durumunda üçüncü kişilere karşı bir hak ileri
sürebilirler119. Bu açıdan örneğin bir yargı kararı derlemesinde,
bu derleme eserde bulunan münferit yargı kararlarından yararlanmak FSEK madde 31 gereğince serbest olmakla birlikte, derleme
eserin, derleyenin hususiyetini taşıyan bir kısmının kullanılması
ancak FSEK’de düzenlenen diğer sınırlandırmalar(örneğin iktibas serbestisine ilişkin FSEK madde 35) kapsamında serbest olabilir120.
Yine mevzuat ve yargı kararlarından yararlanma
serbestisi(FSEK madde 31), bunların asılları ile sınırlı olup, bunların işlenmiş kısımları serbest yararlanmanın konusunu oluşturmaz. Mevzuat ve yargı kararları, işlenmiş, örneğin yabancı dile
çevrilmiş veya şerh edi������������������������������������������117 bkz. Öztan, s. 434.
118 Ayiter, s. 158; Erel, s. 244.
119 bkz. BGH, 21.11.1991, “Leitsätze”, GRUR 1992, Heft 6, s. 384.
120 Mevzuat ve içtihatların özetlenmesi, bunlardan belli bir sistem içerisinde işlenmeler meydana

getirilmesi ile hususiyet taşıyan bir eser yaratılması durumunda, bu eserlerden iktibas sınırları
dışında yararlanılamayacağı yönünde, Ayiter, s. 158.
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len kısımlar üzerindeki hakları saklıdır121. Burada dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus, örneğin yargı kararlarının, derleyen tarafından özetlenerek kullanılması durumunda, söz konusu özetlerden üçüncü kişilerce yararlanılmasının fikri hak ihlali oluşturması
için, bu özetlerin de, sahibinin hususiyetini taşıması gerektiğidir.
Nitekim FSEK madde 6/f.1-b.9 gereğince, başkasına ait bir
eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması işlenme eser niteliğindedir. Başkasına ait bir eserin kısaltılmasında, yazarın öne sürdüğü
görüş ve düşüncelerin asıl eserdekinden farklı bir ifade ile daha
kısa ve toplu bir tarzda özetlenerek nakledilmesi söz konusudur122. Ancak bir kısaltmanın, “işlenme eser” sayılabilmesi için,
bu işlemin, kısaltmayı yapanın yaratıcı yönünün fikri bir ürünü
olma özelliğini göstermesi gerekir. Nitelikle ilgisi olmayan sadece nicelik açısından gerçekleştirilen kısaltmalar, işlenme eser
oluşturmaz. Zira yargı kararlarının sırf yayın kolaylığı sağlamak
amacıyla kısaltılması da işlenme eser niteliğinde olmayacaktır123.
Kısaltılmış eserin işlenme olarak korunabilmesi için kısaltma bir
hususiyet taşımalıdır. Eserden bazı kısımların gelişi güzel atılmasıyla yapılan kısaltmada ise hususiyet yoktur124. Nitekim kararların metninde kısaltma veya redaksiyonel bazı hazırlıklar yapmak,
tek başına işlenme eser niteliği kazandırmaz125. Bu açıdan hazırlanan yargı kararı özetlerinin çoğu kez, FSEK madde 6/f.1-b.9
kapsamında işlenme eser niteliğine sahip olmak için gereken hususiyeti taşımadıkları söylenebilir. Hazırlanan özetlerin hususiyet
taşıyan herhangi bir fikri faaliyet yürütülmeksizin, kararda geçen
bir paragrafın- özellikle de kararın son kısmının- aynen alınması
suretiyle oluşturulması durumunda, hususiyet taşıyan bir yaratım
olmadığından öncelikle söz edilecektir.
121 Arslanlı, s. 127; Erel, s. 245; Gökyayla, s. 280.
122 Erel, s. 83.
123 Öztan, s. 182; Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, Prof.Dr. Ali

Bozer’e Armağan, Ankara, 1998,   s. 241, (İşlenme Eserler). Belirtmek gerekir ki, bir işlenme
eserin varlığından söz edebilmek için ortada bir işlenecek eserin yani yaratıcısının ferdi hususiyetlerini taşıyan bir fikir ürününün bulunması gerekir. Buna karşılık bu eserin halen korunan bir eser
olması şart değildir, Öztan, (İşlenme Eserler), s. 223; Öztan, s. 160.
124 Ayiter, s. 71; Erel, s. 83; Erdil, Engin, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler,
İstanbul, 2003, s. 69.
125 Öztan, s. 434.
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Yargıtay ise 1972 tarihli bir kararında, Yargıtay kararlarının
kısaltılmasının da işlenme eser niteliği taşıyabileceğini belirtmiştir. Karara konu olan olayda, davacının yayımladığı ve içerik
olarak Türk Ticaret Kanunu’nun maddeleri altında, o maddelerin
Ticaret Kanunu ve diğer Kanunların ilgili maddeleri ile olan ilişkisini belirttiği ve hemen her madde için izahat verdiği ve bunun
altında da madde ile ilgili Yargıtay kararlarını tüm olarak veya
özetleyerek kullandığı eserinde yer alan 306 adet karar özetinin,
davalılar tarafından yayımlanan ve Ticaret Kanununun maddeleri altında, eski Ticaret Kanunu ve mevzuatın ilgili maddelerinin
gösterildiği ancak izahat verilmeden Yargıtay kararlarının konulduğu eserde kullanılması söz konusu olmuştur. Kararda ise özetle, davalıların kitaplarında, Yargıtay kararlarını olduğu gibi değil,
başkaları tarafından özetlenmiş, kısaltılmış ve bu suretle işlenmiş
eser niteliği kazanmış biçimlerini aldıkları ve bu nedenle davalıların eserinin FSEK madde 6/f.1-b.6 da yer alan külliyat niteliğinde değil, FSEK madde 6/f.1-b.7’de yer alan seçme ve toplama
eser niteliği taşıdığı ifade edilmiş;  davacının ise eserinde Yargıtay kararlarını bizzat kendisinin kısaltarak işlediğini ve her kazai
karar bağımsız bir eser olduğundan, bu kararların kısaltılarak işlenmesinin de bir işlenme eser meydana getireceği ve böylelikle
işlenme eser sahibinin üçüncü kişilere karşı eser sahibi haklarına
sahip olacağı ifade edilmiştir. Kararda ayrıca, FSEK madde 31
kapsamında yargı kararlarından yararlanma serbestisinin bu kararların aslı hakkında olduğu; bunlardan izah, şerh veya kısaltma
suretiyle meydana getirilmiş olan işlenmiş eserler hakkında aynı
serbestliğin söz konusu olmadığı ve işleyenin eser sahipliğinden
doğan haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir. Yargıtay söz konusu kararında, davalıların eserinin bilimsel nitelikte olmadığı gibi
eğitim öğretim amacına da yönelmiş bir eser olmadığı ifade ederek, burada FSEK madde 34’de yer alan eğitim ve öğretim için
seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi serbestisi ve 35’de
yer alan iktibas serbestisine ilişkin düzenlemelerin de uygulama
alanı bulamayacağını da ifade etmiştir126.
Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, FSEK madde 6/f.1-b.9
126 4. HD, 11.2.1972 T., E.1971/12331, K. 1080, İzmir Barosu Dergisi, Y.1973, S. 43, s. 28 vd.
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gereğince başkasına ait bir eserin kısaltılması işlenme eser niteliğinde olsa da, özetlerin işlenme eser niteliğinde kabul edilebilmesi için her bir özetin sahibinin hususiyetini taşıyan şekilde biçimlendirilmiş olması gerekir. Buna karşılık sahibinin hususiyetini
taşımayan özetlerden yararlanılması bir fikri hak ihlali oluşturmaz.
Bu konuda Yargıtay’ın 1970 tarihli bir başka kararı da ilgi
çekici niteliktedir. Karara konu olan olayda, davalıların kitabı,
1220 Yargıtay kararını kapsamakta olup, davacının kitabında bulunan 516 Yargıtay kararından 200 kadarının özetinin aynen davacıların kitabından, diğer özetlerin ise başka eserlerden alınması
söz konusu olmuştur. Yargıtay ise kararında özetle, “…kararların
bulundukları mahkeme evrak mahzeninden bir emekle çıkartılıp
toplanmış olsalar bile tekrar başkası tarafından basılması, fikri
haklara tecavüz değildir. Ancak, ilk önce kitap haline getirilirken
yapılan tasnif, koşulları kapsıyorsa, özetleme her halükarda bu
Yasanın 6. maddesinin 9. bendi uyarınca işlenmedir ve davacı
da … işlenme sahibidir… Davalı, “amacın haklı göstereceği bir
oran içinde ve yazılanları aydınlatma derecesinde” iktibasta bulunmuştur. İktibas hususunda yasanın koyduğu diğer koşullara
uyulduğunda bir uyuşmazlık yoktur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Yasası’nın 35/3. maddesi uyarınca, yayınlanmış bir eserden amacın haklı göstereceği bir oran içinde iktibas yapılması
caizdir… 200 kararın okunup özetlerinin çıkarılması fazla zamana ihtiyaç göstermeyeceği gibi uzun boylu bir fikri çalışmayı da
gerektirmemektedir. Davalıların bunları az bir emeğe katlanarak
kendilerine göre özetleyecekleri yerde aynen almış olmalarının
iyiniyet kurallarına aykırı ve tazminatı gerektirir bir eylem olduğu benimsenemez. Ülkemizde yayınlanan bu tür eserlerin çoğunda bu tür yolda iktibaslar yapılmaktadır. 903 sahifelik Kara
ve Deniz Ticareti Kanununun tümünü, ilgili mevzuatı ve 1220
Yargıtay kararı özetini kapsayan davalılar eserinin, davacıya ait
eserden 200 kadar karar özetini kapsaması, davacının eserinden haksız bir yararlanma sağlamak amacını güttüğünü kabule
imkân vermemekte, aksine yapılan atıflar davacıya ait eserin bir
nevi reklamı olmaktadır. Çünkü uygulamacılar ve ilmi inceleme
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yapacak olanlar çoğunlukla karar özetleri ile yetinmeyip karar
metnini okumak ihtiyacını duymaktadırlar…”127 kararını vermiştir.   
Yargıtay’ın yukarıdaki kararında, “… ilk önce kitap haline
getirilirken yapılan tasnif, koşulları kapsıyorsa, özetleme her halükarda bu yasanın 6. maddesinin 9. bendi uyarınca işlenmedir…”
denildiğinden, karardan anlaşılabildiği kadarı ile davacı eserinde
yapılan özetlemenin FSEK madde 6/f.1-b.9 kapsamında işlenme
eser niteliğine sahip olduğu kabul edilmiştir. Ancak söz konusu
özetleme işlemlerinin işlenme eser sayılabilme kıstaslarını yerine getirip getirmediği ve özellikle sahibinin hususiyetini taşıyıp
taşımadığı hususu hakkında kararda bir açıklama yer almamaktadır. Bununla birlikte davalı tarafından, davacının eserinden alınan
özetlerin, işlenme eser niteliğine sahip olduğu yani özetleyenin
hususiyetini taşıdığının kabul edilmesi durumunda ise, böyle bir
yararlanma kural olarak, işlenme eser sahibinin iznine bağlı olacaktır128. Nitekim kararda da belirtildiği üzere, davalılar, özetlenen kararların kendisini değil, bunların işlenmiş halini kullanmışlardır129.
Belirtmek gerekir ki, işlenme eser niteliği taşıyan özetlerin
kullanılması kural olarak işlenme eserin sahibinin iznine bağlı
olmakla birlikte, bu tür durumlarda da, bu tür özetlerden, genel
olarak eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalar ve bu
arada özellikle iktibas serbestisine ilişkin FSEK madde 35 hükmü
kapsamında, işlenme eser sahibinin iznine gerek olmaksızın yararlanılabilir. Ancak bunun için ilgili sınırlandırmalarda yer alan
koşulların yerine getirilmesi gerekir.
Söz konusu Yargıtay kararında da, davacıya ait işlenme eser
niteliği taşıyan özetlerden yararlanmanın hukuka uygunluğu hu127  4. HD, 17.04.1970T., E. 69-11792, K. 3350, Erdil, (Şerh), s. 779-780.
128 FSEK madde 6/son gereğince, istifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şar-

tıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu Kanuna göre eser sayılır. FSEK
madde 8/f.2 gereğince, bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz
kalmak şartıyla onu işleyendir.
129 Kazai içtihatlar hususunda, bu kararların resmi olmayan özetlerinin, FSEK madde 31’de yer
alan istisnanın dışında kaldığı yönünde, bkz. Öztan, s. 433.
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susunda, FSEK’in bilimsel eserlere (büyük)iktibası düzenleyen
35’nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi hükmüne dayanılmıştır. Ancak bu gerekçe isabetli değildir. Zira bilimsel bir
esere, başka bir eserden FSEK madde 35/f.1-b.3 kapsamında iktibas yapılabilmesi için kendisine iktibas yapılacak eserin bağımsız
nitelikte bir bilimsel eser olması gerekir. Her ne kadar FSEK’in
iktibas serbestisini düzenleyen 35’nci maddesinin birinci fıkrasının, birinci ve ikinci bentlerinde kendisine iktibas yapılabilecek
eserlerin bağımsız nitelikte olması gerektiği açıkça düzenlenirken, bilimsel eserlere yapılacak büyük iktibası düzenleyen üçüncü bentte kendisine iktibas yapılacak bilimsel eserin, bağımsız
nitelikte olması gerektiği açıkça belirtilmemiş olsa da, bu bent
bakımından da kendisine iktibas yapılacak eserin “bağımsız” nitelik taşıması gerektiğinden söz etmek gerekecektir. Nitekim Öztan da, kendisine iktibas yapılacak eserin bağımsız niteliğe sahip
olmaması durumunda, bir intihal durumu ya da bir işlenme eserin
ortaya çıkacağını ve FSEK madde 35’de yer alan düzenlemenin
amacının da, bu olmadığını ifade etmiştir130.
Bu sonuca FSEK’in eğitim ve öğretim için seçme ve toplama
eserler tertibini düzenleyen 34’ncü maddesinden de ulaşılabilir.
Zira bu düzenleme ile sadece eğitim ve öğretim amacıyla başka
eserlerden bu eser sahiplerinin iznine gerek olmaksızın seçme ve
toplama yapılarak bir derleme eser meydana getirilmesine izin
verilmiş(FSEK madde 34/f.1)131; buna karşılık, yayımlanmış müzik, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle eğitim ve öğretim gayesi
dışında seçme ve toplama eserler meydana getirilmesinin ancak
eser sahibinin izniyle mümkün olacağı düzenlenmiştir(FSEK
madde 34/f.3). Buna göre eğitim ve öğretim gayesi dışında seçme
ve toplama eserler yani derleme eser niteliğinde eserler meydana
getirmek ancak eserlerinden yararlanılan eser sahiplerinin izni ile
mümkündür.
130 Öztan, s. 450.
131 FSEK madde 34/f.1: Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel

sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktibaslar yapılmak suretiyle,
hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler
vücuda getirilmesi serbesttir.
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Yargıtay’ın yukarıda belirtilen kararından ise, davalıların
eserinin bilimsel nitelikte  bağımsız bir eser niteliği taşıdığı anlaşılamamaktadır. Zira karardan anlaşılabildiği kadarıyla,  davalı
eseri, Ticaret Kanununun tümünü, ilgili mevzuatı ve 1220 Yargıtay kararı özetini kapsamaktadır. Bu açıdan söz konusu eserin
salt burada belirtilen unsurlardan oluşması durumunda, bağımsız
nitelikte bir bilimsel eser değil, sadece mevzuat ve yargı kararı
derlemesi niteliğinde bir derleme eser niteliği taşıdığından söz
edilebilecektir. Böyle bir durumda da, FSEK madde 35/f.1-b.3
kapsamında kendisine iktibas yapılabilecek bağımsız bir eser niteliği taşıdığı kabul edilemeyecektir. Nitekim iktibasların, ilgili
kısa metinler eklenerek ya da hiç metin eklenmeyerek, hususiyet taşıyan bir şekilde seçilmesi, toplanması ve düzenlenmesi ile
(sadece) münferit iktibaslar karşısında bağımsız nitelik taşıyan
ve FSEK tarafından korunan derleme eserler oluşturulabilmekle
birlikte, burada eserin bütününde, yararlanılan iktibas unsurları
karşısında bağımsız bir nitelik taşıdığından söz edilemez132. Bu
açıdan sadece içerdiği unsurların(iktibasların) seçilip düzenlenmesinde hususiyet taşıyan ve bu niteliği ile FSEK kapsamında
derleme eser olarak nitelendirilebilecek bir eser, FSEK madde 35
kapsamında bağımsız bir eser niteliği taşımayacaktır.
Bu nedenle kararda FSEK’in iktibas serbestisini düzenleyen
35’nci maddesine dayanılması isabetli değildir. Burada davalı
eserinin FSEK madde 34 kapsamında meydana getirilen eğitim
ve öğretim amacına yönelmiş bir eser niteliği taşıdığından söz
edilemez. Zira FSEK madde 34 kapsamında tanınan serbestinin
uygulanabilmesi için, toplama eserin münhasıran eğitim ve öğretime yönelik olması gereklidir. Nitekim bu düzenleme ile getirilen
132 Schricker, (Schricker, Urheberrecht), §51, s. 1032, nr.22; Götting, Horst-Peter, (Loewen-

heim, Ulrich, Handbuch des Urheberrechts, München, 2003), s. 458, nr. 133; “… zira muhtelif
eserlerden alınan cümle ve fıkraların bir araya getirilmesinde de bir hususiyet bulunabilir. Kanun
nazarında bu nevi mahsüller de eser vasfını haizdir. Ancak fikir mahsülünün eser vasfını iktisap
etmesi iktibasa cevaz vermez…”Arslanlı, s. 137; BGH’de, başkaları tarafından meydana getirilen
metinlerin, hususiyet taşıyan bir şekilde seçilmesi ve düzenlenmesi ile fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından korunan bir derleme eser(UrHG § 4 anlamında Sammelwerk) ortaya çıkabilmekle
birlikte, bunun derleme eserin, iktibas serbestisini düzenleyen UrHG § 51 kapsamında kendisine
yapılan iktibaslarla olan ilişkisinde bağımsız bir eser olarak nitelendirileceği sonucunu doğurmayacağını ifade etmiştir, BGH, 22.9.1972, “Handbuch moderner Zitate”, GRUR, 1973, Heft 4, s.
217.
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“imtiyazlı toplama eser” nev’i sadece bu amaç için öngörülmüş
olup, toplamada başka amaçların da bulunması, mesela, toplama
eserin herkesçe satın alınmak üzere satışa arzı halinde, eğitim ve
öğretim amacının dışına çıkılmış olacağından söz etmek gerekecektir133.
Son olarak değinilmesi gereken bir husus da, mevzuat ve
yargı kararı derlemelerinin “derleme eser” olarak korunabilmelerinin dışında, FSEK Ek madde 8’de düzenlenen veri tabanı
korumasından yararlanmalarının da imkân dâhilinde olduğudur.
FSEK madde 6/f.1-b.11’de yer alan düzenleme ile belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin
seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir
veya diğer biçimdeki veri tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması
için genişletilemez) da derleme eser niteliğinde kabul edilmiştir.
Bu düzenlemede geçen veri tabanları, “derleme eser” niteliğine
sahip veri tabanlarıdır. Buna karşılık  FSEK Ek madde 8’de ise
eser niteliğine sahip olmayan veri tabanları bakımından bir düzenleme getirilmiştir.
Buna göre, bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına,
doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca, veri tabanının içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının;    
a) Herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici
olarak başka bir ortama aktarılması,    b) Herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi, hususlarında FSEK’de sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idarî ve
yargı işlemlerinin gerektirdiği istisnalar dışında izin vermek veya
yasaklamak hakkına sahiptir.
Bu kapsamda mevzuat ve yargı kararlarından oluşturulan bir
veri tabanı, FSEK madde 6/f.1-b.11 kapsamında derleme eser niteliği taşıyacak derecede bir hususiyet taşımasa bile, derleme eser
niteliğine sahip olmayan bu tür veri tabanları üzerinde veri tabanı
133 Öztan, s. 442.
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yapımcısına bir takım haklar tanınmış ve özellikle veri tabanının
içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının üçüncü kişilerce
kullanılmasını engelleme imkânı getirilmiştir. Zira bu korumanın
amacı, veri tabanındaki verilerin seçimi ve düzenlenmesinde derleyenin hususiyetini yansıtmayan, ancak, oluşturulmasında esaslı
nispet dâhilinde yatırım yapılan veri tabanlarına özel bir hukuki
koruma sağlanmak suretiyle, veri tabanı yapımcısının emek, mali
ve kültürel yatırımı ile gerçekleştirdiği edimi korumaktır134.
FSEK Ek madde 8’de tanınan veri tabanı koruması sadece
veri tabanının içeriğinin tamamının ya da önemli bir kısmının
kullanılması hakkındadır. Buna karşılık veri tabanının içeriğinin
önemli olmayan bir kısmının kullanılması koruma kapsamında
değildir. Bununla birlikte FSEK Ek madde 8’de, FSEK’de sayılan
“istisnalara” atıf yapılarak veri tabanı korumasına sınırlandırma
getirildiğinden, bir veri tabanının önemli bir kısmının ya da tamamının dahi FSEK’de eser sahibinin haklarına getirilen sınırlandırmalara giren hallerde, kullanılması, veri tabanı yapımcısının
haklarını ihlal eden bir durum olarak ortaya çıkmayacaktır. Bu
kapsamda örneğin bir veri tabanının içeriğinin önemli bir kısmını
oluştursa da burada yer alan yargı kararlarının başkaları tarafından FSEK madde 31 kapsamında kullanılması engellenemez.
SONUÇ
Fikir ve sanat eserleri hukukunun korumasından, kural olarak, “eser” niteliğine sahip fikri ürünler yararlanabilir. Bu açıdan,
hukuki içerikli metinlerin de, söz konusu korumadan yararlanabilmeleri, esasen, bu metinlerin “eser” niteliği taşımasına bağlıdır. FSEK’te düzenlenen eser türlerinden birine dâhil olan ve
sahibinin hususiyetini taşıyan fikri ürünler eser niteliği taşıyacaktır. Hukuki içerikli bir metnin de FSEK kapsamında eser niteliği
taşıyabilmesi için bu koşulları yerine getirmiş olması gerekir.
134 Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 123;Oğuz, Sefer, Veri Tabanı Hakkı ve Sui Generis Veri Tabanı

Hakkının Sınırları, Prof.Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara, 2006, s. 743.
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Bir fikri ürün, bütünü itibariyle eser niteliğine sahip olsa bile,
bu eserden alınan ve kullanılan parçaların da eserin bütününden
ayrı olarak koruma konusu olmaları için bu parçaların da eserin
bütününden ayrı olarak “eser” niteliğine sahip olması gerekir.
Kullanılan parça eserin bütününden ayrı olarak, başlı başına sahibinin hususiyetini yansıtmıyorsa, bu parçanın kullanılması bir
fikri hak ihlaline sebebiyet vermez.
Hukuki içerikli metinler, sahibinin hususiyetini taşımak koşuluyla, esas olarak, FSEK madde 2’de düzenlenen ilim ve edebiyat
eserleri kapsamında, “dil ve yazı” ile ifade edilen eserler olarak
nitelendirilebilirler. Uygulamada sıkça karşılaşıldığı üzere, mevzuat ve/veya yargı kararları derlemeleri de, “derleme eser”(FSEK
madde 1/B-d; 6) niteliğine sahip olabilir. Hukuki içeriğe sahip
olan ve FSEK madde 2/f.1-b.1 kapsamında ilim ve edebiyat eseri
olarak korunabilecek metinlerin, genellikle bilimsel eser niteliğine sahip olduğundan söz edilebilecektir. Bilimsel eserlerde ise
fikir ve sanat eserleri hukuku koruması, çeşitli açılardan sınırlı
bir şekilde kabul edilmektedir. Zira genel olarak, bilimsel bilgi,
öğreti ve teorilerden yararlanmanın serbest olduğu kabul edilmektedir. Diğer taraftan, özellikle ilgili alandaki mutat anlatım
biçimleri ve yapıların, fikirlerin ve öğretilerin şekillendirilmesi
hususundaki oynama alanını sınırlandırması, bilimsel nitelikte bir
eser olarak sınıflandırılabilecek hukuki içerikli metinlerin korunabilmesi imkânını da azaltacaktır.
Hukuki içerikteki makale ve monografilerin, özellikle avukat dilekçeleri ve bilirkişi raporlarına nazaran, hususiyet taşıyan
bir şekillendirme için var olması gereken oynama alanına daha
fazla sahip olduklarından söz edilebilecektir. Özellikle avukat
dilekçeleri bakımından ise önceden kesin bir sonuç verilmesi
mümkün olmayıp, burada daha ziyade her bir somut olaya göre
karar verilmelidir. Önemli olan, avukatın, dilekçesini hazırlarken
hususiyetini yansıtabileceği bir oynama alanına sahip olması ve
var olan oynama alanı içerisinde, fikri yaratımına, ilgili alandaki
sıradan ve sadece rutin nitelikteki faaliyetlerin ötesine geçecek
şekilde hususiyetini yansıtmış olmasıdır. Hususiyet ise ifade ediİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 113
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liş şekillerinde olduğu gibi, bilgilerin seçilmesinde, düzenlenmesinde, bölümlendirilmesinde ve düşünce silsilesinde, düşüncelerin gelişiminde de ortaya çıkabilir. Sözleşmelerde ise çoğunlukla
hukuk dışı çok sayıdaki faktörün de değerlendirilmesi söz konusu
olmakta ve bu da meydana gelen ürünün hususiyet taşıması olasılığını yükseltmektedir. Bununla birlikte, sözleşmelerin fikir ve
sanat eserleri hukuku tarafından korunması aracılığıyla, bir sözleşme tipinin sadece bir eser sahibinin tekeli altında olmasına izin
verilmemelidir.
Mevzuat ve yargı kararlarının da, hususiyet içeren bir fikir ürünü olması, yani eser niteliği taşıması mümkündür. Ancak mevzuat ve yargı kararlarından yararlanabilme bakımından
FSEK madde 31’de önemli bir sınırlandırma getirilmiştir. Bununla birlikte, FSEK madde 31’de mevzuat ve yargı kararlarından
yararlanma bakımından getirilen serbesti, mevzuat ve/veya yargı
kararı derlemesi niteliği taşıyan eserlerde, derleme eser sahibinin
hususiyetini taşıyan kısımlardan yararlanma bakımından geçerli
değildir. Diğer taraftan, mevzuat ve/veya yargı kararları derlemesi niteliğindeki bir eserde yer alan mevzuat ve yargı kararının salt
kendisinden, FSEK madde 31’de yer alan düzenleme kapsamında yararlanmak ise serbesttir. Zira derleme eser niteliği taşıyan
bir mevzuat ve/veya yargı kararları derlemesinde korunan husus,
eserde yer alan unsurların seçilmesi, toplanması ve bir araya getirilmesinde var olan hususiyettir. Bu açıdan bu tür eserlerin sahiplerinin fikri hakları da sadece seçme, toplama ve düzenlemede
bulunan hususiyetleri üzerindedir ve ancak bu hususiyet taşıyan
kısımların kullanılması durumunda üçüncü kişilere karşı bir hak
ileri sürebilirler.
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KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ
Tijen Dündar Sezer*
GİRİŞ
Eşitlik, yüzyıllardır uğruna mücadele verilen, insanların en
esaslı istemlerinden biridir. Çağdaş eşitlik anlayışının temellerini
atan doğal hukuk ve sosyal sözleşme teorilerinin etkisiyle, eşitlik için mücadele ilk resmî  ifadelerini, 18. yüzyılın sonlarından
itibaren kabul edilen insan hakları bildirgelerinde ve ilk anayasalarda bulmuştur. Önce 1776 tarihli Virginia Anayasasının başında yer alan Haklar Bildirisinde, ardından Amerikan Bağımsızlık
Bildirisi (1776) ve diğer Amerikan bildirilerinde tüm insanların
doğuştan eşit yaratıldığı belirtilmiştir.1 1789 Fransız Devrimi,
eşitlik, kardeşlik ve özgürlük sloganlarıyla gerçekleşmiş ve  1789
tarihli İnsan ve Vatandaş  Hakları Evrensel Bildirisinde  insanların kanun önünde eşit oldukları kabul edilmiştir.2 Bu bildirilerin
ardından Avrupa’da anayasacılık hareketleri çerçevesinde kabul
edilen Anayasalarda hukuki eşitlik anlayışı kabul edilmiştir.
Genel olarak kanun önünde eşitlik ya da ayrımcılık yasağı
şeklinde formüle edilen hukuki eşitlik ne yazık ki gerçek hayatta
etkisini yalnızca erkekler için -hatta ilk başta yalnızca varlıklı
erkekler için- göstermiştir.   Zeka ve ahlak bakımından kadını
erkeklerden aşağı gören Aristo’dan, kadının yaşamsal amacının
erkeğe hizmet etmek ve insan ırkının varlığını sürdürmek oldu* Yrd. Doç.Dr., 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı.

1 Öden M., Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yay., Ankara-2003, s. 66-69; Gören

Z., Anayasa Hukuku, Seçkin Yay., Ankara-2006, (Anayasa), s. 398.
2 Ünal Ş., Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin, Ankara -1997, s.70; 1789
tarihli İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisinin 1. maddesine göre “Kanun herkes için aynı
olmalıdır.  İnsanlar hukuken hür ve eşit doğarlar ve hür ve eşit kalmakta devam ederler.” 6. maddeye göre “Bütün vatandaşlar, kanun nazarında eşit olduklarından, yeterliklerine göre, fazilet ve
kabiliyetleri dışında bir ayrım yapılmaksızın, bütün kamu rütbe, mevki ve memurluklarına eşit bir
şekilde kabul edilirler”.
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ğunu ileri süren Rousseau’ya3 uzanan anlayış etkilerini sürdüre
gelmiştir. Öyle ki genel eşitlik ilkesi ile ilgili olarak “Özellikle
koşulların gücü her zaman eşitliği bozucu yönde olduğu içindir
ki yasama gücü onu sürdürücü yönde olmalıdır” diyen ünlü düşünür Rousseau’nun4 kadınlarla ilgili görüşleri insanı hayrete düşürmektedir. Rousseau,  kadınlara ilişkin kalıplaşmış önyargıları
pekiştiren pek çok argüman ileri sürmüştür. 1762 yılında yazdığı
eserde5 kadın erkek eşitliğini resmen reddetmiştir.6  Eserde,  kadınlar annelik  ve ev işleri fonksiyonu ile tanımlanarak, erkekleri
mutlu etmek için yaratılan, erkeklere itaat etmesi gereken, sadece
bazı şeyleri öğrenmesi yeterli olan ve korunması gerekli varlıklar
olarak değerlendirilmişlerdir.7
Kabul edilen ilk Anayasaların ve insan hakları belgelerinin
tanıdığı  haklardan  kadınlar yararlanamamışlardır. Hatta seçme
hakkı gibi siyasal haklar 19. yüzyıl  boyunca kadınlara tanınmamıştır ve bu yüzyılda siyasi eşitliğe doğru gelişme yalnız erkekler
için söz konusu olmuştur.8  Avrupa’da evrensel insan haklarının
ilk ilan edildiği ülke olan Fransa’da  1848’de erkekler için genel
oy hakkı tanınırken kadınlara bu hakkın tanınmaması   manidardır. 1789 Fransız Devriminin ardından kadın hakları için hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştır.9 Kişisel ve siyasal haklar
açısından   liberal özgürlük anlayışı en itibarlı döneminde iken
İngiltere’de 1832 yılında kadınların oy hakkını yasaklayan yasa
çıkarılmıştır.10 Seçme hakkının kadınlara tanınması ancak 20.
yüzyılda hatta pek çok ülkede 20. yüzyılın ikinci yarısında   ger3 Dinçkol B. V., “Kadının İnsan Hakları”, içinde: (Ed. B.V., Dinçkol ),  İnsan Hakları Hukuku ve

Kadın, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yayın No: 6, (İnsan Hakları),  s. 15.
4 Rousseau J. J., The Social Contract, Book 2:11, par.3, www.constitution.org/jjr.socon.htm; Bkz.
Şenel A., “Eşitlik Kavramı ve Tarihsel Gelişmesi”, Prof. Dr. Yavuz Abadan’a Armağan, AÜSBF
Yay., No: 280, Ankara-1969, s. 241.
5 Rousseau J. J., Emile, On Education, www. İlt. Colombia.edu/pedagogies/Rousseau/contents2.
html
6 J.J. Rousseau’nun görüşleri ve eleştrisi için bkz. Lenoir N., “The Representation of Women in
Politics: From Quotas to Parity in Elections”, International and Comparative Law Quarterly, V.
50, N. 2, Y. 2001, s. 221.
7 Rousseau J. J., Emile,  book 5, par. 1249 vd.
8 İba Ş., “Eşitlik ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Yönünden Dokuzuncu Anayasa Değişikliği”, Amme İdaresi Dergisi, C. 39, S. 1, Mart 2006, s. 3.
9 Lenoir N.,  s. 217.
10 Berktay F., “Kadınların İnsan Hakları:İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”, içinde:
İnsan Hakları, YKY, İstanbul-2000, s. 351.
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çekleşmiştir. Kadınlara seçme hakkı, İngiltere’de 191811, ABD’
de 1919, Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952,
Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında tanınmıştır. Seçilme
hakkı ise, seçme hakkına paralel olarak hukuken tanınsa dahi,
kadınların temsil edilme oranları son derece düşük olmuştur.
18. yüzyıldan  itibaren garanti altına alınan kişisel haklar ile
20. yüzyılda tanınan sosyal haklar açısından da durum iç açıcı
değildir.   Herkes için tanınan bu haklardan kadınlar eşit olarak
yararlanamamıştır. Tüm ülkelerde yasalar kadın aleyhine ayrım
yapan hükümler içermişlerdir. Açıkça ayrımcılık yapılmayan
alanlarda ise kadınların yüzyıllar boyunca ikinci plana itilişleri
var olan haklarından fiili olarak yararlanmalarını engellemiştir.
20. yüzyılın ikinci yarısının ardından uluslararası belgeler
ve sözleşmelerde    eşitlik veya ayrımcılık yasağı garanti altına
alınmış, yine özellikle bu tarihten sonra ulusal düzeyde Anayasa Mahkemeleri yasaların Anayasaya (dolayısıyla eşitlik ilkesine)  
uygunluğunu denetlemeye, uluslararası denetim mekanizmaları
da eşitlik ve insan haklarına saygının gerçekleşmesi için faaliyet
göstermeye başlamışlardır. Ancak, kanun önünde eşitlik, ayrımcılık yasağı  ya da eşit haklar gibi şekillerde formüle edilebilen
eşitlik ilkesinin mahkemeler tarafından yorumlanması uzun yıllar boyunca   kadını koruyacak içerikte gelişmemiştir.
Açıkça ortaya koymak gerekirse, batı eşitlik düşüncesi kadının erkek karşısındaki eşitsizliğini problem olarak çözmeye çalışmamıştır. Bu düşünce kadını farklı olarak tasavvur etmiştir,
erkek standardıyla karşılaştırıldığında bu durum ikinci sınıflık
olarak karşımıza çıkmıştır. Paradoks şudur ki bir yandan kadınların  uğradığı haksızlıklar giderilmezken diğer yandan kadınlar
farklılıkları nedeniyle özel olarak korunmuşlardır. Ancak  koruyucu hükümlerin bir kısmı kadını ikinci sınıf gören bir anlayışın
ürünü olduğu için kadının durumunu iyileştirmek yerine  ayrım11 İngiltere’de seçme hakkı erkeklerden farklı olarak kadınlara 30 yaşında olma koşulu ile tanınmış

daha sonra 1928 yılında erkeklerle aynı yaş grubu için de benimsenmiştir. Teziç E., Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul-1998, s. 238.
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cılığı derinleştirmiştir.12
Genel eşitlik ilkesinin çoğu kez kadın ve erkeğin eşit haklara
sahip olması konusunda yetersiz kalması, kadın ve erkeklerin eşit
haklara sahip olduğuna dair ilkenin ya da  farklı cinslerin eşitliği
ilkesinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu konuda Anayasasına ilk hüküm koyan ülke F.Almanya olmuş, diğer bazı ülkeler
de bu gelişmeyi izlemişlerdir. Son olarak 2004 Anayasa değişikliği kapsamında Türkiye’de Anayasa’nın 10. maddesine 2. fıkranın
1. cümlesi olarak  “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler”
hükmü eklenmiştir.  Bu gelişmelere ek olarak,  kadınların uzun
yıllar boyunca haklarını kullanamayıp, ikinci planda kalışlarını  
telafi etmek ve erkeklerle kadınlar arasında gerçek eşitliği  sağlamak amacıyla devletlerin olumlu edimlerde bulunmaları gereklilikleri açıkça Anayasalara ve uluslararası belgelere girmeye
başlamıştır ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları
da eşitlik çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde, 2004 tarihli Anayasa değişikliği ile 10. maddenin 2. fıkrasına
2. cümle olarak  eklenen “Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.“  ifadesi 2. fıkranın 1. cümlesi ile birlikte bu anlayışı yansıtmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle genel eşitlik ilkesinin anlamı, kapsamı ve önemi,  kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesi,   
kadın erkek eşitliğinin hukuk belgelerinde ele alınışı,  eşitlik ve
kadın erkek eşitliğinin yorumlanma biçimleri  ile  2004 Anayasa
değişikliği öncesi ve sonrasında olmak üzere Anayasamızda ve
Anayasa Mahkemesi kararlarında kadın erkek eşitliği  değerlendirilecektir.
I. GENEL OLARAK EŞİTLİK İLKESİ
Eşitlik, siyasal düşünce alanında üzerinde çok durulmuş, görüş ayrılıklarına neden olan, çok yönlü, engin ve somutlaştırılma12 Mac Kinnon C. A., “Sex Equality under the Constitution of India: Problems, Prospects and

Personal Laws”,  International Journal of Constitutional Law, V.4, N.2, April 2006, (Sex Equality), s.183.
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sı zor olan bir kavramdır.13 Sosyal alandaki eşitlik matematikteki
eşitlikten farklıdır.  Tarih boyunca çeşitli eşitlik türleri ileri
sürülmüştür14 ve farklı şekillerde yorumlanabilen eşitlik ilkesinin  
neyi gerektirdiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Günümüzde hemen hemen bütün ülkelerin anayasalarında ve uluslararası
belgelerde bu ilkeye yer verilmesi eşitliğin nasıl yorumlanacağına
dair tartışmayı yine de noktalamamıştır. Eşitliğin üzerinde bu kadar düşünülen bir kavram olması onun evrensel bir özlem olduğunu da göstermektedir.15
Eşitliğin tanımlanması ve açıklanması zor bir kavram olmasının    nedenini Kanadalı Yargıç Rosalie Abella    şöyle
açıklamıştır.16 “Eşitlik, içeriğinin yanı sıra yöntem açısından da
evrimseldir; çeşitlidir ve sürekliliği olan bir kavramdır. Eşitlik,
en azından, negatif ayrımcılığa uğramama özgürlüğüdür. Ancak
negatif ayrımcılığı neyin oluşturduğu zamana, bilgiye, tecrübeye
ve anlayışa göre değişmektedir. Yüz, elli hatta on yıl önce toplum
olarak tolere edilen şeyler artık tolere edilmemektedir. Eşitlik
bundan dolayı bir süreçtir:  Bu süreç, devamlı ve esnek inceleme,
ihtiyatlı bir iç gözlem ve girişken bir yeniliğe açıklık sürecidir.
Bu  süreç içinde, her zaman eşitliğin ne anlama geldiğinden emin
olamasak da, çoğumuz neyin adil  olduğunu anlama  gücüne sahiptir.”
Eşitlik kavramının anlamı soyut kurgulamalardan somut
yaklaşımlara doğru bir gelişim sergilemiştir.17 Çağdaş hukuk anlayışında, herkese araç muamelesi yapılmasından, herkesin bir
hukuk süjesi olarak kabul edilmesi kuralına varılmıştır. Çağdaş
ahlak teorisine de uygun olan, herkesin hukuk süjesi olması, herkesin hak sahibi olmada birbirine eşit olmasıdır ki buna “hukuki
eşitlik” ya da “yasa önünde eşitlik” denmektedir. Bazı alanlarda
13 Kapani M., Kamu Hürriyetleri, 7. B., Yetkin Yay., Ankara-1993, s. 8; Rehman J., Interna-

tional Human Rights Law, Longman, London-2002, s. 270.
14 Şenel A., s. 241.
15 Öden M., s. 13.
16 Aktaran Mahoney K.E., “Canadian Approaches to Equality Rights and Gender Equiy in the
Courts”,   in: (ed. J. Cook), Human Rights of Women National and International Perspectives,
University of Pennsylvania Press, Pennsylvania-1994, s. 437.
17 İba Ş., s. 1.

İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 124

Tijen Dündar Sezer

birtakım kişilere haklar tanınıp diğerlerine tanınmaması bu ilkeyi gölgeler. Eşit hak tanıma yani hukuki eşitlik, insanların insan
olma sıfatı ve onurunda eşitliği ilkesine dayanan, başka hiçbir
olağanüstü fiziki ve zihni yetenek önkoşulu aranmayan bir değer
yargısıdır.18
Hukuksal eşitlik, yasa önünde eşitlik anlamına gelmektedir.
18. yüzyıl liberal düşüncesinin ürünü olan, Fransız Devriminin
ünlü sloganında yer alan ”hürriyet, eşitlik, kardeşlik” üçlüsünde yer alan eşitlik, hukuksal eşitlik ya da yasa önünde eşitlik
ilkesidir.19
Yasa önünde eşitlik ilkesi ancak 20. yüzyılda gerçekten uygulanır bir ilke olmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemelerinin
yaygınlaşmasıyla ve uluslararası sözleşmelerin denetim mekanizmalarının işleyişiyle gerçek anlamda güvence altına alınmıştır.20
Eşitlik insan onurunun korunmasının doğal bir sonucudur.21
Eşitlik hem devlet yönetimine egemen bir ilke, hem de kendisinden yararlananlar bakımından bir haktır.22 Eşitlik,  hukuk devletinin ve demokrasinin zorunlu gereğidir.23 Eşitlik ilkesi, demokratik düşüncede merkezi rol oynamıştır. Bütün insanların eşit
olması demokrasi teorisinde bir postüla niteliğindedir.24
Eşitlik ile özgürlük arasında da bağ vardır; özgürlük herkese
eşit olarak tanınmalı ve herkes özgürlükten eşit olarak yararlanmalıdır. Özgürlükten herkes yararlanmadığında, bu yararlananlar
18 Şenel A., s. 255.
19 Uzeltürk-Tahmazoğlu S., “İHAM Kararları Işığında Türkiye’de Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık

Yasağı”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yargı Sempozyumu, 24-25 Ekim 2003, TBB
Yay.:97, Ankara-2006, s. 223.
20 İnceoğlu S., s. 47.
21 Gören Z., Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması, DEÜ, Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yay., No: 83, 2. B., İzmir 1998, (Eşit Haklar), s. 12, Hakyemez Y. Ş ., Hukuk ve
Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin
Yay., Ankara, 2009, s. 198, Kapani M., s.  8.
22 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku, 7. B., Yetkin Yay., Ankara-2002, s. 137.
23 Erdoğan M., Anayasa Hukuku, Orion Yay., Ankara-2005, s. 178 ; İnceoğlu S., “Türk Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa mahkemesi Kararlarında Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı”,
Çalışma ve Toplum, Y. 2006, C.11, S.4, s. 47.
24 Erdoğan M., s. 115, 116 .
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açısından bir ayrıcalık olacaktır.25 Buradan herkes için salt eşitlik
değil,  kişiler için fırsat ve olanak eşitliği sonucu çıkmaktadır.26
Bugün klasik demokrasilerde fırsat ve imkan   eşitliği kavramlarına yer verilmektedir.27 Hukuki eşitlik ilkesinin tanınmasının ardından ekonomik sefalet içindeki kişiler için bu ilkenin
anlam ifade etmemesi fırsat eşitliği kavramının benimsenmesine
yol açmıştır. Sosyal devletin bir ürünü olan fırsat eşitliği kanun
önünde eşitliği tamamlamaktadır.28 20. yüzyılda tanınan sosyal
haklar, eşitlik düşüncesinin hukuki eşitlikten sosyal eşitliğe yönelmesinin sonucudurlar.29
Eşitliğin, içerik ve kapsam itibariyle tartışmalı olması ve
farklı felsefi yorumlara maruz kalıp farklı yasal sistemlerde farklı
anlamlar yüklenen bir kavram olmasının yanı sıra ayrıca gerçek
ve anlamlı eşitliğin gerçekleştirilme yollarına ilişkin esaslı bir
tartışma bulunmaktadır. Örneğin pozitif ayrımcılık politikaları
onaylanacak mı ve geçmişten kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi için uygulanacak mıdır?30
Eşitliğin anayasal olarak formüle edilişi çeşitli biçimlerde
karşımıza çıkmaktadır: Kanun önünde eşitlik, kanunların eşit koruması, ayrım yapmama ve eşit haklar gibi.  Anayasalar ve uluslararası belgeler bu formüle ediliş biçimlerden birini, bir kaçını
ya da tümünü kullanabilmektedirler. Anayasalarda farklı özel
formüller de yer alabilir.31
II. KADIN VE ERKEKLERİN EŞİT HAKLARA
SAHİP OLMASI İLKESİ
Yıllar boyunca eşitliğin yukarıda sayılan formüle ediliş biçimleri ve bunların eşitlik teorileri ışığında yorumlanışları kadı25 Kapani M., s. 8.
26 Kaboğlu İ., Özgürlükler Hukuku, Afa, 4. B., İstanbul-1998, s. 16 .
27 Kapani M., s. 12.
28 Kaboğlu İ., 16; İnceoğlu S., s. 46.
29 Öden M., s. 83.
30 Rehman J., s. 270.
31 Öden M., s. 127.
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nın toplumun her biriminde ikinci planda kalışına bir çözüm üretememiştir. Genel  eşitlik ilkesi ya da ayrımcılık yasağı ve bunlara
ilişkin yorumlar kadınların erkeklerle eşitliğini sağlayamamıştır.
Kadınlara karşı çıkarılan ayrımcı yasalar haklı bulunmuş, kadın
politik yaşamda, ailede ve iş yaşamında ikincil konumda dezavantaj yaşamaya devam etmiştir. Kadın erkek arasında  eşitliğin
sağlanamadığı toplumlarda demokrasiden söz etmek mümkün
olmadığı gibi, demokratik değerlerin yerleşmesi de mümkün
olmadığından,32 cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasında yeni
yollar aranmıştır.  
Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesi ya da
farklı cinslerin eşit haklara sahip olması ilkesi, eşitliğin özel bir
formüle ediliş biçimi olarak değerlendirilebilir.  Eşit haklara sahip olma ilkesinin altında yatan gerçeklik, cinsiyetten ötürü ayrım yapılmasının öncelikle insan onuruyla bağdaşmamasıdır. İlkenin amacı eşitlik hakkının kusursuz biçimde gerçekleşmesini
sağlamak ve adalet adına eksik olanı tamamlamaktır. Bu ilke,
bugüne dek hukuksal açıdan mağdur bırakılmış olan kadınların
erkeklerin durumuna yükseltilmesi anlamını taşımakta, cinsiyet
farklılığına dayanan düzenlemeleri yasaklamaktadır.33
Cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağının ya da genel eşitlik ilkesinin olduğu bir anayasal metinde bu ilkenin gereksiz olduğu ve
aynı şeyin tekrar edildiği de bazı yazarlarca ileri sürülmüştür.34
Ancak, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesi ayrımcılık yasağından fazlasını ifade etmektedir.    Bu hükümler birbirlerini tamamlamaktadırlar.35  Farklı cinslerin eşit haklara sahip
olmaları, ayrımcılık yapılmamanın ötesinde, kadınlarla erkeklerin fiilen haklardan eşit yararlanmalarını zorunlu kılmaktadır.  
Söz  konusu ilkenin Anayasa metnine geçmesi ilk kez 1949
yılında F. Almanya’da gerçekleşmiştir.36 Aşağıda yer verilen bazı
32 Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 221.
33 Gören Z. Eşit Haklar, s. 8-12.
34 Bu konuda bilgi için bkz.  Gören Z. Eşit Haklar, s.  24.
35 Gören Z. Eşit Haklar, s. 25.
36 Gören Z. Eşit Haklar, s. 5.
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ülke Anayasaları bu akımı izlemiştir. Kadın erkek eşitliğinin
sağlanmasında devletlerin yükümlü olduğu da ayrıca ve açıkça  
-aşağıda yer verilen- Anayasalarda belirtilmeye başlamıştır.
III. ULUSLARARASI BELGELERDE VE
ANAYASALARDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİN
TANINMASI
Uluslararası belgelere baktığımızda, Birleşmiş Milletler
(BM) Şartının37 başlangıç bölümünde ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirisinin (İHEB)38 başlangıç bölümünde “erkeklerin ve kadınların eşit haklarına olan inanç” tan söz edilmiştir.  İHEB’nin 1.
maddesi “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar  bakımından eşit
doğar” hükmünü,   2. maddesi ise hiçbir ayrım gözetilmeksizin
herkesin bildirideki haklardan eşit olarak yararlanacağını ifade
etmektedir.   BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin39 2.
maddesinin 1. fıkrası ile BM Ekonomik Toplumsal ve Kültürel
Haklar Uluslararası Sözleşmesinin40 2. maddesinin 2. fıkrası taraf devletlerin    ayrım yapmaksızın bu Sözleşmeler ile tanınan
haklara saygılı olmayı taahhüt ettiklerini,   her iki Sözleşmenin
3. maddeleri ise,  taraf devletlerin Sözleşmede yer alan haklardan
erkeklerle kadınların eşit surette yararlanması hakkını taahhüt
ettiklerini belirtmektedir.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
(AİHS)41 14. maddesi,  Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin42
1. maddesi, Afrika İnsan ve Halkların Şartının43 2. maddesi bu
Sözleşmelerde yer alan hakların kullanılmasında cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağını, AİHS’ne ek 12 no’lu protokol44 ise genel olarak hakların kullanılmasında ayrımcılık yapılamayacağını düzenlemişlerdir.
37 24.10. 1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
38 Bildiri, BM Genel Kurulunda 10.12.1948 tarihinde kabul edilmiştir.
39 16.12.1966 tarihinde kabul edilmiş, 23.3.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4 .6.2003 tarihinde

Türkiye bu Sözleşmeyi onaylamıştır.
40 16.12.1966 tarihinde kabul edilmiş, 3.1.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4 .6.2003 tarihinde
Türkiye bu Sözleşmeyi onaylamıştır.
41 4.11.1950 tarihinde kabul edilmiş, 3.9.1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 10.3.1954 tarihinde
Türkiye tarafından onaylanmıştır.
42 Sözleşme, 22.10. 1969 tarihinde imzalanmış, 18.7. 1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
43 26.6.1981’de kabul edilmiş 21.10.1986’da yürürlüğe girmiştir.
44 26.6.2000 tarihinde kabul edilmiş, 1. 4. 2005’te yürürlüğe girmiştir.
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BM Sistemi içinde kadın haklarına ilişkin bazı spesifik belge ve Sözleşmeler de bulunmaktadır.45 İnsan Ticaretinin ve uhuş
Sömürüsünün Men’i Sözleşmesi46, Eşit Değerde İş İçin Erkek ve
Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliğine İlişkin 100 Sayılı ILO
Sözleşmesi47, Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme
gibi48.   Tüm bu belgelerin kadınlara karşı kapsamlı bir koruma
getirmemesi ve fiili eşitliğin sağlanmasının mümkün olmaması
üzerine 1979 tarihinde BM düzeyinde Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi49 (KKHAÖS) kabul edilmiştir. KKHAÖS, ayrımcılığı kadın perspektifinden geliştirmiştir.50
KKHAÖS’nin daha önceki sözleşmelerin önüne geçmesinin nedeni, kadına karşı yapılan sürekli ve sistematik ayrımcılığı ortaya
koyması ve kadının maruz kaldığı ayrımcılığın tüm çeşitlerine
işaret ederek kadın erkek eşitsizliğinin sosyal sebeplerine göğüs
germe ihtiyacını ortaya koymasıdır.51 Bu belge kadınlara karşı
ayrımcılığın önlenmesi ve kadınlarla erkeklerin eşit haklar kullanabilmeleri için devletlere yükümlülükler getirmekte ve fiili
eşitliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bireysel başvuru mekanizması öngören  Sözleşmeye ek ihtiyari  protokolün yürürlüğe
girmesiyle52,  Sözleşmenin önemi artmıştır.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı53, 20. maddesi ile kanun
önünde eşitlik, 21. maddesi ile ayırım yapmama yasağını garanti
altın alırken, 23. maddesi ile kadın erkek eşitliğine ilişkin özel
hüküm getirmiştir.   Maddeye göre “Kadın ve erkek arasındaki
eşitlik; istihdam, çalışma ve ücretleri de kapsayacak şekilde her
alanda sağlanmalıdır. Eşitlik ilkesi, eksik temsil edilen cinsiyet

45 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gemalmaz S., Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine
Giriş, Beta, 2003-İstanbul, s. 391
46 25.7.1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
47 29.6.1951’de kabul edilmiş, 23.5.1953’te yürürlüğe girmiştir.
48 7.7. 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
49 18.12.1979 tarihinde kabul edilmiş, 3.9.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
50 Cook J., “Women’s International Human Rights Law: The Way Forward”,  in: (ed. J. Cook),
Human Rights of Women National and International Perspectives, University of Pennsylvania
Press, Pennsylvania-1994, s. 11
51 Cook J., s. 11
52 İhtiyari Protokol, 6.11.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 22.12. 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye açısından, Protokol belgelerinin BM’e teslim edildiği tarihten üç ay sonrası olan
29.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
53 13-14.10. 2000 tarihinde Biarritz kentinde gerçekleşen AB zirvesinde kabul gördü ve 7-8.12
2000’de Nice Zirvesinde onaylandı.
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lehine olan tedbirlerin muhafazasını veya kabul edilmesini engellemez.”
Anayasalara baktığımızda, çoğu anayasada kadın erkek eşitliğine ilişkin özel hüküm bulunmaksızın   kanun önünde eşitlik
ya da ayrımcılık yasağı garantilerinin bulunduğunu görmekteyiz.
Örneğin, İspanya, Avusturya, Hollanda, Hindistan Anayasalarında olduğu gibi. Bu ülkelerde kadın erkek eşitliği sözü edilen hükümler çerçevesinde korunmaktadır.
Kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olmasına ilişkin garantinin ilk kez kabul edildiği  F. Alman Anayasası’nın 3. maddesinin 1. fıkrası herkesin kanun önünde eşit olduğunu, 2. fıkrası kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu 3. fıkra
ise ayrımcılık yasağını güvence altına almaktadır. 1994 yılında
yapılan Anayasa değişikliğiyle, devletin eşitliği gerçekleştirmek
konusundaki yükümlülüğüne ilişkin olarak   2. fıkraya şu cümle eklenmiştir “Devlet kadın ve erkeklerin eşit haklarının fiilen
gerçekleşmesini teşvik eder ve var  olan dezavantajların ortadan
kaldırılması için önlemler alır”.
İsviçre’de 14.6.1981 tarihinde İsviçre Federal Anayasasının
8. maddesinin  2. fıkrasına şu hüküm eklenmiştir. “Erkek ve kadın eşit hak sahibidir. Kanun bu eşitliği özellikle ailede, eğitimde
ve çalışma hayatında teminat altına alır. Erkek ve kadın eşit değerdeki iş için, eşit ücret talep etme yetkisine sahiptir.
Kanada’da 1982 yılında kabul edilen Temel Haklar Şartının
15. maddesi kanun önünde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağını
içermektedir. Şart’ın 28. maddesi uyarınca “bu şartta tanınan hak
ve özgürlükler kadın ve erkeklere eşit olarak tanınır”.
İsveç Anayasası’nın 54 1. bölümünün, 2. maddesinin 3. fıkrası kadın ve erkeğe eşit haklar tanınacağını hükme bağlar. 2. bölümün 16. maddesi, “yasa ve diğer düzenleyici işlemlerin cinsiyet
temelli bir ayrımcılığa neden olamayacağını, ancak kadın ve er54 İsveç Anayasası 1 Ocak 1975 tarihinde kabul edilmiştir.
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keğin eşit konuma getirilmesine ilişkin çabaların, zorunlu askerlik hizmetinin ve ilgili zorunlu ulusal hizmetin bunun istisnası
olduğunu” belirtmiştir.
İtalyan Anayasasının55 3. maddesi kanun önünde eşitlik ilkesini, 37. maddesi çalışan kadınlar için eşit hakları getirmektedir. 117. madde uyarınca “Bölgesel   kanunlar   sosyal kültürel
ve ekonomik yaşamda kadın ve erkek arasındaki eşitliği önleyen
engelleri kaldırır ve kadın ve erkeğin etkili görevlere eşit olarak
gelmesini teşvik ederler.”
1958 tarihli Fransız Anayasası’nda  1946   tarihli Fransız Anayasasının başlangıç bölümüne bağlı kalınacağı deklere edilmiştir
ve 1946 Anayasası’nın başlangıç bölümünde “Yasa her alanda kadına ve erkeğe eşit haklar sağlar” ifadesi yer almaktadır. Fransız
Anayasası’nda 1999 yılında Anayasa değişikliği yapılmıştır. Bu
değişiklik uyarınca, 1. maddenin 2. fıkrasına göre  “Kanunlar kadın ve erkeklerin etkili görevler ile sosyal ve mesleki pozisyonlara eşik olarak gelmelerini teşvik ederler.” 4. maddenin 2. fıkrası
uyarınca ise “siyasi partiler 1. maddenin 2. fıkrasındaki hükmün   
yerine getirilmesi için katkıda bulunurlar.” 56
Yunanistan Anayasası’nın57 4. maddesi uyarınca kadın ve erkekler eşit hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
Portekiz Anayasası’nın58 9. maddesi uyarınca kadın ve erkek
arasındaki eşitliğin sağlanmasını teşvik etme devletin görevleri
arasında sayılmıştır. Ayrıca Anayasasının “Yurttaşların politikaya katılımı” başlıklı 109. maddesi, kadın ve erkeklerin siyasete
55 İtalyan Anayasası 22 Kasım 1947 tarihinde kabul edilmiştir.
56 Öztan E., “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık”, Ankara Üniver-

sitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 5 9, S. 1., s. 217; 1999 tarihinde yapılan Anayasa
değişikliğinden sonra, Fransa’da, ülkedeki siyasal kurumlarda cinslerarası eşit temsili hedefleyen
Parite Yasası yürürlüğe girmiştir. Fransa’da daha önce yerel seçimler için yasa ile kadın kotası
getirilmeye çalışılmış ancak Anayasa Konseyi tarafından yasa iptal edilmiştir. Bunun üzerine 1999
Anayasa değişikliği gerçekleşmiştir. Bu konuda bkz. Ruiz B. R.- Rubio-Marin R., “The Gender
of Representation:On Democracy, Equality and Parity”, International Journal of Constitutional
Law, V. 6, N. 2, April 2008, s. 287 vd.
57  Yunanistan Anayasası 11 Haziran 1975 tarihinde kabul edilmiştir.
58 Portekiz Anayasası  2 .4.1976     tarihinde kabul edilmiştir. 2005 yılında 7. kez değiştirilmiştir.
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doğrudan ve aktif katılımının demokratik sistemin sağlamlaştırılmasında temel araç olduğunu  ve kişisel ve siyasal hakların
kullanımında kanunun eşitlik sağlayacağını hükme bağlamıştır.
Finlandiya Anayasası’nın59 6. maddesi kanun önünde eşitlik
ve ayrımcılık yasağını düzenlemekle birlikte, sosyal aktivite ve
çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin teşvik edileceğini hükme
bağlamıştır.
Rusya Anayasası’nın60  19. maddesi kanun önünde eşitlik ilkesi ile  haklardan yararlanmada ayrımcılık yapılamayacağı güvencesinin yanı sıra, kadın ve erkeklerin eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğunu ve bunların elde edilmesi  için eşit fırsatlara
sahip olduklarını güvence altına almıştır.
Güney Afrika Anayasasının61 9. maddesinin 1. fıkrası kanun
önünde eşitlik ilkesini güvence altına alırken, 2. fıkrası, eşitliğin
tüm hak ve özgürlüklerin eşit ve tam kullanımını içerdiğini belirtmektedir. Yine 2. fıkra uyarınca, eşitliğin gerçekleşmesinin
teşvik edilmesi için, haksız ayrımlarla dezavantaj yaşamış kişi
veya kişi gruplarının korunmasına ve ilerletilmesine yönelik olarak işlem yapılanabilir. 3. fıkra cinsiyet dahil olmak üzere çeşitli
sebeplerle ayrımcılık yapılamayacağını düzenlemektedir.
Hindistan Anayasasında62 kadın erkek eşitliğine ilişkin özel
hüküm bulunmamakla birlikte, ayrımcılık yasağının düzenlendiği 15. maddede, ayrımcılık yasağının kadın ve çocuklar için  özel
hükümler getirilmesini engellemeyeceği belirtilmiştir.

59 Finlandiya  Anayasası 11 .6.1999 tarihinde kabul edilmiştir.
60 Rusya Anayasası 12.12.1993  tarihinde kabul edilmiştir.
61 Güney Afrika Anayasası 8.5.1996  tarihinde kabul edilmiştir.
62 Hindistan  Anayasası 26.1.1950  tarihinde kabul edilmiştir. Kabul edilmesinden bu yana 94 kez

değişiklik yapılmıştır.
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IV. EŞİTLİK İLKESİ VE KADIN ERKEK
EŞİTLİĞİNİN YORUMLANIŞ BİÇİMLERİ
Kadın erkek eşitliği, yukarıda görüldüğü gibi, farklı hukuk
belgelerinde birbirlerinden farklı formüllerle   korunmaktadır.
Eğer kadın erkek eşitliğine ilişkin özel bir hüküm yoksa genel
eşitlik ilkesi ya da ayrımcılık yasağı kapsamında korunma sağlanmaktadır.   Eşitlik formüllerinin içeriğinin belirlenmesinde
farklı ilkelerden ya da yorum yöntemlerinden yararlanılmakta,
farklı zamanlarda veya farklı mahkemelerde eşitlik farklı yorumlanabilmektedir.
Kadın erkek eşitliği ister genel eşitlik ilkesi ya da ayrımcılık
yasağı çerçevesinde isterse kadın erkek eşitliğine ilişkin özel hükümle korunsun temel mesele kadın erkek eşitliğinin ne olduğuna ilişkin yorumdur. Kadın erkek eşitliği söz konusu olduğunda
karşımıza çıkabilen  eşitliğin yorumlanma biçimleri  aşağıda ele
alınmaktadır.
Eşitliğin başlıca iki yorumlanma biçimi,  şekli ve maddi eşitlik anlayışlarıdırlar. Ancak eşitlik kendi içinde nasıl farklı tanımlar barındıran    bir kavram ise bu eşitlik anlayışları da   farklı
yaklaşımlarla ele alınırlar. Örneğin, maddi eşitlik anlayışına ilişkin olarak yapılan bir ikili ayrımda, bu eşitlik anlayışı, maddi
“farklılık” yaklaşımı ve maddi “dezavantaj” yaklaşımı ışığında
ele alınmaktadır.63 Ayrıca söz konusu eşitlik modellerinin saf haline  herhangi bir yerde rastlamak oldukça zordur.64
Şekli eşitlik anlayışı aynı olanlara aynı, farklı olanlara farklı davranılmasını gerektiren bir anlayıştır.65 Söz konusu kavram,
63 Arnardottir O.M., Equality and Non Discrimination under the European Convention on Hu-

man Rights, Martinus Nijhoff Publishers, London-2003, s. 21 vd.; Dezavantaj yaklaşımı, teori ve
uygulamada en son ortaya çıkan yaklaşımdır. Ayrıca bkz. Kimber J.M., “Equality or Self Determination”, in: Gearty C. – Tomkins A. (eds), Understanding Human Rights, London: Mansell
Publishing, 1996, s.266 vd.
64 Kimber J.M., s. 266; Arnardottir O.M., s. 29.
65 Barnard C.-Hepple B., “Substantive Equality”, Cambridge Law Journal, V. 59, N. 3, Y. 2000,
s. 62; Mac Kinnon C. A., Sex Equality , s.  182; Aliefendioğlu Y., “Eşitlik İlkesi”, İlhan Akın’a
Armağan, İÜHF, İstanbul-1999, s. 81; Mac Kinnon C. A., “Reflections on Sex Equality Under
Law”, The Yale Journal, V.100, N.5, Y. 1991, (Reflections), s. 1286.
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mutlak eşitlik ya da yatay eşitlik olarak da adlandırılmakta66 ve
Aristoteles’in denkleştirici adalet kavramına denk düşmektedir.
Şekli eşitlik kanunların genel olmasını gerektirir.67 Bu eşitlik anlayışı, insanların özellik ve yetenekleri göz önünde tutulmadan
eşit işlem görmeleri demektir.68 Kişisel ve sübjektif durumlar
dikkate alınmamaktadır. Şekli eşitlik anlayışı yalnızca insanların
birbirlerine belirli özellikler bakımından eşit ve eşitsiz olabilirliğini ve eşit işlemin eşitlere eşit, eşitsizlere  ise farklı davranılmakla gerçekleşeceğini öngörmektedir.69
Kadın ve erkeklerin eşit olduklarına dair özel hüküm içermeyen hukuksal metinler söz konusu olduğunda, şekli eşitliğin
uygulanması temel olarak iki şekilde sonuç doğurur. Birinci ihtimal kadın ve erkeğin aynı kabul edilip  her durumda kendilerine
eşit davranılmasıdır. İkinci ihtimal ise, kadın ve erkeğin farklı
kabul edilerek farklı işlemlerin haklı bulunmasıdır.70
Şekli eşitlik anlayışı eşit ve eşitsiz olanların belirlenmesini sağlayacak uygunluk veya ilişki ölçütleri içermemektedir. 71
(İlişki ölçütleri maddi eşitlik kavramıyla ilgilidir) . Eşitlik ilkesi
yalnızca şekli hukuki eşitlik kavramı anlamında yorumlandığında, yasa koyucunun kanuni sınıflandırmalar konusundaki  takdir
yetkisi mutlak kabul edilerek, kanunların genel ve soyut nitelik
taşıyıp taşımadıkları konusunda araştırma yeterli olmaktadır. 72
Modelin uygulanması aşamasında kimlerin eşit, kimlerin
eşitsiz kabul edileceği belirsizdir.73 Mac Kinnon, bu yorumlanış
biçiminde, farklılıkların sosyal olarak nasıl oluşup tanımlandığının, farklılığı kimin neye göre belirlediğinin açıklanmadığını
66 Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 222.
67 Özbudun E.,  s. 137; Gözler K., Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 3. B., Ekin, Bursa-2005, s.

90; İnceoğlu S., s. 47.
68 Gören Z., Anayasa, s. 402.
69 Öden M., s. 26; Ayrıntılı bilgi için bkz. Arnardottir O.M., s. 21,23.
70 MacKinnon C. A., Sex Equality, s. 182,184; www.hku.hk/ccpl/events/training/2003/27032003/5.
doc , s. 2,3, 20.9.2009;   
71 Öden M., s.  26; Kimber J.M., s. 268; Arnardottir O.M., s. 23.
72 Öden M., s.196, 197.; Arnardottir O.M., s. 18.
73 Arnardottir O.M., s.28.

İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 134

Tijen Dündar Sezer

belirtmektedir.74 Geleneksel olarak kadınlar erkeklerle eşit kabul
edilmemişlerdir.75 Yazar, bu eşitlik anlayışının sistematik dezavantajlar ve avantajları göz önüne almadığını,  farklılıkları sosyal
eşitsizlikler yarattığı zaman bunların dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir.76 Şekli eşitlik anlayışı içinde, farklı hiyerarşik grup içindekilere farkı davranılarak, eşit olmayan statüler
devam ettirilip derinleştirilecektir. 77 Ayrıca şekli eşitlik anlayışının kadın erkek arasında gerçek eşitliğin sağlanmasında yetersiz
olacağı78 ve aynılara aynı, farklılara farklı davranılmasına ilişkin teorinin pozitif ayrımcılık politikaları ile de bağdaşmadığı
belirtilmektedir.79
Kanada Yüksek Mahkemesinin şekli eşitlik anlayışını uyguladığı eski tarihli kararlarında, hamile işçiler için –çalışmadıkları
süre boyunca işsizlik sigortası kanununun avantajlarından yararlanılmasına yönelik olarak- diğer işçilere göre daha ağır koşullar
aranması cinsiyet nedeniyle ayrımcılık sayılmamıştır; çünkü hamile çalışanlar, kadın ya da erkek diğer çalışanlardan farklı kabul
edilmişlerdir.80 İkinci örnek Yine Kanada Yüksek Mahkemesinin Aborjin Statüsü Kanunu ile ilgili olarak verdiği bir karara
ilişkindir.81 İlgili Kanun uyarınca, kendi ırkı dışında biri ile evlenen Aborjin kadınlar, Aborjin statülerini kaybetmelerine rağmen,
aynı durumdaki Aborjin erkekler başka ırktan biriyle evlendiklerinde   statülerini kaybetmemektedirler. Yüksek Mahkeme somut olayda, cinsiyet eşitliği haklarının ihlal edilmediğini çünkü
Aborjin kadınlarla Aborjin erkeklerin aynı olmadıklarını ve birbirleriyle karşılaştırılamayacaklarını belirtmiştir. Bütün Aborjin
kadınlara aynı davranıldığı sürece, kanun önünde eşitlik ilkesi
ihlal edilmemektedir. Mahkeme eşitliği sadece şekli anlamda yorumlamış, ortaya çıkan adaletsizliği görmezden gelmiş ve genel
olan yasa hükmünün  herhangi bir  denetim ölçütü ile haklı olup
74 MacKinnon C. A., Reflections, s. 1287.
75 MacKinnon C. A., Sex Equality, s. 183.
76 MacKinnon C. A., Reflections, s. 1287.
77 MacKinnon C. A., Sex Equality, s. 184; Kimber J.M., s. 269.
78 Ruiz B. R.- Rubio-Marin R.,  s. 288.
79 MacKinnon Catharina A., Sex Equality, s. 182.; Arnardottir O.M., s. 22
80 Bliss  v.Attorney General of Canada, (1979)1 S.C.R.183 (1978); Ayrıca bkz.  Mahoney K.E.,

s. 443.
81 Attorney General of Canada v. Lavell; Isac v. Bedard, (1974)cS.C.R. 1249.
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olmadığını belirlememiştir. Bu kararların Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olması işin vahametini arttırmaktadır. Yüksek
Mahkeme 1989’dan sonra, benzerlik testini uygulamaktan vazgeçmiştir. Bu testin Hitler dönemindeki Nuremberg kanunlarını
dahi haklı çıkarabileceğini de belirtmiştir. 82
Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu kabul eden
hukuksal metinler söz konusu olduğunda, şekli eşitlik anlayışının uygulanması açısından durum değişmektedir. Çünkü burada
şekli eşitlik anlayışı çerçevesinde kural olarak kadın ve erkeğin
aynı olduğu kabul edilmektedir. Farklı cinslerin eşit haklara sahip
olması ilkesinin mutlak bir eşitlik istediği belirtilmekle  birlikte
mutlak eşitlik anlayışının bir sınırlamaya tabi olması gerektiği de
kabul edilmektedir.83   Eşit haklara sahip olma ilkesinin mutlak
hukuksal eşitlik gerektirdiğini savunan kişilerden en uç noktada
olanlar dahi, biyolojik farklılıklar açısından kadın ve erkeğin karşılaştırılabilir olmadığını kabul etmektedirler.84 Cinsiyetler arasındaki farklılığın tamamen göz ardı edilmesi radikal bir sonuç
doğuracaktır. Bu bağlamda mutlak eşitlik yorumunun  istisnalarının anayasanın kendisinden kaynaklanan ayrımlar ve yoruma
dayalı ayrımlar olduğu belirtilmektedir.85
Anayasanın kendisinden kaynaklanan istisnalara bakıldığında F. Alman Anayasası ile İsviçre Anayasalarının askerlik hizmetini yalnızca erkekler için öngörmesi örnek olarak gösterebilir.86
Yoruma dayalı ayrımlar ise özellikle   objektif biyolojik cinsel
farklılıklar ile fonksiyonel ve  işbölümüne dayalı ayrımlardır.87
Alman Anayasa Mahkemesi şekli  eşitlik anlayışını uyguladığı kararlarında,  erkek ve kadın arasında objektif biyolojik ve
fonksiyonel farklılıklar bulunduğunu ve bu farklılıklar açısından
özel hukuksal düzenlemeler yapılabileceğini belirtmiştir.88 Yani
82 Mahoney K.E., s. 445.
83 Gören Z., Eşit Haklar, s. 33, Gören Z., Anayasa, s. 405.
84 Bu konuda bilgi için  bkz. Gören Z., Anayasa, s. 406.
85 Gören Z., Eşit Haklar, s. 33 vd.
86 Gören Z., Eşit Haklar, s. 33 -37.
87 Gören Z., Eşit Haklar, s. 42 vd.  
88 Gören Z., Anayasa s. 406.
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yoruma dayalı ayrımlardan89 yalnızca biyolojik ve fonksiyonel
olanlar kabul görmüştür. Her fonksiyonel farklılığın da ayrım nedeni olması haksız durumlar ortaya çıkarabilir.  F. Alman Anayasa Mahkemesi kararlarında bu ayrımlara ancak işlevsel farklılıkların düzenlenecek yaşam ilişkisini, ortak unsurlar kesinlikle
tanınmayacak ya da en azından tümden geri plana itilecek düzeyde temelden şekillendirmesi  durumunda izin verilmişti.90
Maddi eşitlik kavramı, şekli  eşitlikten farklıdır. Temelde
Aristoteles tarafından ortaya konan dağıtıcı adalet kavramına denk
düşer.91 Maddi eşitlik zaman içinde doktrin ve yargısal içtihatlarla
geliştirilmiş bir kavramdır; özellikle son on yıllarda feminist yazarlar tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınıp dönüştürülmüştür.
Şekli eşitlik anlayışı kanunların genel ve soyut nitelikte olmasını
öngörürken, maddi eşitlikte adaletli bir dağılımın yapılması için
kanunların içeriği önem taşımaktadır.92 Bu tür eşitlikte, kişilerin
subjektif durumları dikkate alınmaktadır ve birden fazla kişinin
birbirine oranla mutlak olarak değil, durumlarına göre, nispeten
eşit şekillerde işlem görmeleri söz konusudur.93  Maddi eşitlik anlayışında farklılıklar dikkate alınarak, özel önlemler yoluyla bazı
kişiler desteklenebilir ve devletin bu konuda yükümlülükleri bulunur. Maddi eşitliğe ulaşmak için birden çok yöntem vardır ve
farklı yargısal uygulamalar yoluyla maddi eşitliğe farklı derecelerde yaklaşılır.94 Feminist yazarlar uyarınca asıl amaç sonuçların
eşitliğinin sağlanmasıdır.

89 Gören Z., Eşit Haklar, s. 42 vd. Diğer yoruma dayalı ayrımlar,  istatistik yoluyla belirlenen

farklılıklara dayanan ayrımlar, tipik fizyolojik ve psikolojik özelliklere dayalı ayrımlar ile yönetsel
ekonomi ve kamu yararına yapılan ayrımlardır.
90 Gören Z., Eşit Haklar, s.   51, Objektif biyolojik cinsel farklılıklar, birbirleriyle kesinlikle
karşılaştırılamayan yaşam olguları ve bunların ortaya çıkardığı ya da yön verdiği fizyolojik veya
psikolojik durumladır. Fonksiyonel  farklılıklar ise çoğunlukla babaerkil  yapıdan kaynaklanan,
kişiden kişiye değişebilecek farklılıklardır. Fonksiyonel farklılıkların önemi biyolojik cinsel
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Biyolojik farklılıktan kaynaklanmayan fonksiyonel farklılıklar
ayrımcı sonuçlara yol açar.
91 Ünal Ş, s. 71;  Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 222.
92 Arnardottir O.M., s. 18.
93 Ünal Ş, s. 71;  Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 222.
94 Arnardottir O.M., s. 18- 29, 30.
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Maddi eşitlik yolunda en önemli iki yaklaşım farklılıkları
dikkate alan ve dezavantajı dikkate alan yaklaşımdır.95
Farklılıkları dikkate alan yaklaşım söz konusu olduğunda hangi farklılıkların eşitlikten ayrılmayı haklı kıldığı meselesi
karşımıza çıkmaktadır.96 Kanun yapma faaliyeti sırasında sınıflandırma yapmak kaçınılmazdır. Eşitlik ilkesi  maddi hukuki eşitlik
anlamında yorumlandığında, yasa koyucunun kanuni sınıflandırmalar konusundaki takdir  yetkisinin, her şeyden önce bazı maddi koşullara uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Somut eşitlik sorunlarının özelliklerine ve yasa koyucunun takdir alanının
genişliğine göre, farklı ilkeler veya denetim ölçütleri kullanılabilmektedir. Mahkemelerin kanunların eşitlik ilkesine uygunluğu değerlendirmede karşılaştıkları en büyük sorun hangi sınıflandırmaların eşitlik ilkesine uygun olduğu, hangilerinin aykırı
olduğudur. Maddi eşitlik anlayışı çerçevesinde hangi ayrımların
eşitlik ilkesine uygun olduğu sorununu çözmeye elverişli mutlak
ve kesin bir ölçüt belirlemek mümkün olmadığından bu konuda
en fazla bazı ilkelerden söz edilebilir.97
Mahkemeler öncelikle somut olayda karşılaştırılan durumların benzer mi yoksa farklı mı olduğunu belirleyebilirler.  
Kanunların maddi hükümleri herkes için aynı olmak zorunda
değildir. Ancak kişiler ve şeyler arasında fark gözetildiğinde  bu
farklılaştırmaları bazı nedenlerin haklı kılması gereklidir. Mahkemelerin bu konuda kullandıkları belli başlı formüller bulunmaktadır. Mahkemeler sınıflandırma ile kanunun amacı arasında ilişki
olup olmadığını, sınıflandırmanın akla uygun, makul, adil veya  
keyfi olup olmadığını değerlendirmektedirler.98
95 Arnardottir O.M., s. 24.vd; Bazı yazarlar yalnızca dezavantaj yaklaşımlı eşitlik modelini

maddi eşitlik olarak değerlendirmektedirler. Bu görüşe  göre, farklılık yaklaşımı, şekli ve maddi
yaklaşımın yanısıra bir 3. model olarak kabul edilmektedir. Bkz. Baines B.-Rubio-Marin R.,
“Introduction: Toward a Feminist Agenda”, in: (Ed. by B.Baines –R. Rubio-Marin), The Gender
Constitutional Jurisprudence, Cambridge Un. Pres, Cambridge-2005, s. 13.
96 Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 222; Arnardottir O.M., s. 26; Kimber J.M..,  s. 271.
97 Öden M., s. 197.
98 Öden M., s. 190, 191 ; Anayasalarda  ve uluslararası belgelerde genellikle  cinsiyet, ırk, din,
dil,mezhep inanç, siyasi düşünce gibi nedenlerle ayrım yapılamayacağı açıkça belirtilmektedir. Bu
nedenlere dayalı olarak   sınıflandırmalar yapıldığında, pek çok Mahkeme bunları kuşkulu sınıflandırmalar olarak değerlendirmektedir.  Kuşkulu sınıflandırmalar söz konusu olduğunda,   haksızlık
ve keyfilik olasılığı yüksektir ve  bu nedenlere dayalı sınıflandırmaları ancak çok ağır ve zorun-
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BM İnsan Hakları Komitesi, Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nde   yer alan ayrımcılık yasağı ile ilgili Genel Yorumlarında (General Comment) “aynılık ve farklılık” ölçütüne
dayanmıştır. Bu genel yorumlarda, “ayrımcılığın nedeni makul
ve nesnelse ve amaca ulaşmak için kullanılan araç Sözleşme kapsamında meşru ise her farklı davranışın ayrımcılık oluşturmayacağı” belirtilmiştir.99
AİHS içtihadıyla, 14. maddede yer alan ayrımcılık yasağının haklı ve nesnel bir neden olmadıkça aynı durumdakilere
farklı davranılmasını yasakladığı  belirlenmiştir. Nesnel ve haklı
sebep ise, meşru bir amacın olmasını ve güdülen amaçla kullanılan yollar arasında makul bir oranlılık ilişkisi olmasını gerektirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cinsiyete
dayalı ayrımcılık söz konusu olduğunda daha sıkı bir araştırma
yapmakta (higher degree of scrutiny), farklı davranışın haklı çıkarılabilmesi için çok önemli sebeplerin (very weighty reasons)
olmasını aramaktadır.100 AİHM, bir kuşkulu sınıflandırma nedeni olarak cinsiyet söz konusu olduğunda, daha sıkı bir araştırma
yapacağını belirtmiştir.101 Mahkemeye göre “Cinsiyetlerin eşitliği
AK üyesi ülkelerin en önemli amaçlarından birisidir ve cinsiyete
dayalı farklı davranışın Sözleşme ile uyumlu olabilmesi için çok
önemli sebeplerin ileri sürülmesi gereklidir”102
İspanyol Anayasa Mahkemesi, eşitliği eğer makul ve nesnel
bir sebep yoksa aynı olanlara aynı davranılması şeklinde yorumlamaktadır. Cinsiyet, Anayasanın 14. maddesi uyarınca ayrımcılık yapılamayacak bir neden olarak açıkça sayıldığı için,  cinsiyete
lu nedenler haklı kılabilir. Bu durumlarda yasama organının takdir yetkisi daha dar kabul edilir.
Mahkemeler genellikle ırk, din dil mezhep cinsiyete dayalı sınıflandırmalarda kanun koyucunun
takdir yetkisini daha sıkı biçimde denetlemekte, daha sıkı ölçütler kullanmaktadırlar. Öden M.,
s. 315, 316; 399.
99 U.N. Doc. CCPR/C/21Rev.1/Add.1 S.C.R. 143; Ayrıca bkz. Cook R., s.11
100 Radacic I., “Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, European Journal of International Law, V. 19, N. 4, Y.2008, s. 843.
101 Besson S., “Gender Discrimination under EU and ECHR Law: Never Shall the Twain Meet?”,
Human Rights Law Review, V. 8, N.4, Y. 2008, s. 665.
102 Radacic I., s.  844; Ancak, belirtmek gerekir ki cinsiyet ayrımcılığının söz konusu olduğu  pek
çok davada devletlere geniş takdir marjı bırakılması, “çok önemli sebepler” isteminin anlamını
yitirmesine neden olmuştur. Bkz. Besson S.,  s. 668.
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dayalı sınıflandırmalar sıkı bir oranlılık testine tabi tutulmaktadırlar. 103
Türk Anayasa Mahkemesi –ileride açıklanacağı gibi- eşitlikle ilgili kararlarında kural olarak eşitliği maddi hukuki eşitlik
olarak yorumlamakta ve  kanunların eşitlik ilkesine uygunluğunu
haklı neden kavramını kullanarak denetlemektedir.104 Anayasa
Mahkemesinin bu tutumu kadın erkek eşitliği ile ilgili kararlarda da karşımıza çıkmıştır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusu olduğunda, kararlarda tam bir istikrar söz konusu olmasa da,
özellikle 1990’lardan itibaren daha sıkı bir denetim yapıldığı söylenebilir.
      Farklılık yaklaşımlı maddi eşitlik anlayışı uyarınca, farklılıklar göz önüne alınarak, kadınlar lehine alınan özel önlemler haklı
bulunabilir. Ancak hangi farklılıkların özel önlemleri haklı kıldığının belirsiz olması ve bazı özel önlemlerin kadınların toplumsal
yapıdaki konumlarını negatif yönde etkilemesi modelin sorunlu
yönleridir.105
Mahkemelerin eşitlik sorununun çözümünde çağdaş gelişime uygun denetim ölçütleri ve teknikleri geliştirmeleri
mümkündür.106 Bu bağlamda özellikle dünyada yaygın olarak uygulanan aynılık/farklılık (similarity/ difference) testinin çoğu kez  
kadınlar aleyhine sonlandığı, haklı ve haksız ayrımlar arasında
çizginin nerede olduğunun belirlenmesinin her seferinde farklı yorumlara ve farklı sonuçlara yol açtığı ileri sürülerek kadın
erkek eşitliğine ilişkin meselelerde yeni teoriler ileri sürülmekte
ve bazı mahkemelerde bu teoriler olumlu sonuçlar vermektedir.107
Hem teorisyenler hem de uygulayıcılar  eşitliğe ilişkin yeni yaklaşımlar geliştirmektedirler.108
103 Rubio-Marin R., “Engendering the Constitution: The Spanish Experience”, in: (Ed. by B.

Baines .-R. Rubio-Marin), The Gender Constitutional Jurisprudence, Cambridge Un. Press-2005,
Cambridge, s. 259.
104 Öden M., s. 399; Özbudun E., s.138.
105 Kimber J.M., s.271, 272.
106 Öden M., s. 400.
107 Mahoney K.E., s. 442.
108 Grant E., “Dignity and Equality”, Human Rights Law Review, V.7, N.2, Y. 2007, s. 300.
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Maddi eşitlik çerçevesinde farklı yazarlarca   ileri sürülüp
geliştirilen ve Kanada Yüksek Mahkemesinin de 1989 yılından
itibaren uygulamış olduğu en önemli model, dezavantaj yaklaşımlı eşitlik anlayışıdır. Bu modeli savunan yazarlara göre,  
neyin ayrımcılık olduğunun belirlenmesinde   dezavantaj testi
kullanılmalıdır.109
Mahoney’e göre, dünyada yaygın olan eşitlik anlayışı aynılık
ve farklılığa dayanır. Bu kadınlar için problemdir çünkü kadın
güç kaynakları ve saygı bakımından erkeklere oranla yoksunluk
içindedir. Kadın toplumda erkeğe oranla ikinci plandadır. Erkekler kadınlar gibi, uzun vadeli yaygın bir ikinci planda kalış yaşamazlar. Bu durumda kadın ve erkeğin durumu “aynı” değildir.
Aynılık/farklılık testi, hukukun  kadının dezavantajlı durumunun
nasıl meydana getirdiğini sorgulamaya ve hukukun erkek bakış
açısıyla şekillendiğini ve erkeklerin kavramları üzerine kurulu
olduğunu incelemeye izin vermez. Ayrıca bu test, kadına özgü
koşullardan kaynaklanan  ihlal meydana geldiğinde eşitlik haklarının etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaz. 110
Dezavantaj testine göre eşitlik tanımlandığında, sistematik,
sürekli bir dezavantaj düşünülür. Herhangi bir karşılaştırıcıya gerek yoktur. Dezavantaj testi yargıçların kadınların gerçek dünyadaki konumlarını değerlendirmelerini ve cinsel hiyerarşideki
yerleri dolayısıyla kadınlara sistemli kötü   davranılması ve güç
yoksunlukları deneyimleri ile yüzleşmelerini gerektirir. 111
Dezavantaj yaklaşımı uyarınca Mac Kinnon’a göre, eşitliğin
karşıtı farklılık değil hiyerarşidir. Bu yüzden eşitlik, tarihsel olarak ikincil plana itilen grupların eşitlik statülerinin sağlanmasını
ve grup hiyerarşisinin  ve tabiiyetinin sökülüp atılmasını gerektirir. Bu model, somut tarihi ve sosyal bir hiyerarşinin bulunup
bulunmadığı sorularını sorar.112
109 Cook J.,  s. 12.
110 Mahoney K.E., s. 442.
111 Mahoney K.E., s. 445.
112 MacKinnon C. A., Sex Equality, s. 181 -187; Kimber C., s. 273 vd.; Bu yaklaşım biçimi

Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin bazı kararlarında benimsenmiştir. bkz. Nussbaum M.C., “India, Sex Equality and Constitutional Law”, in: Ed. By BainesB.-Rubio-M., The Gender Consti-
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Radacic’e göre, Mahkemeler, önlerine cinsiyet ayrımcılığıyla
ilgili bir mesele geldiğinde, farklı uygulamanın haklı olup olmadığını sormak yerine, kanunun ya da uygulamanın kadının tabiiyetini ve eşitsiz cinsiyet ilişkilerini yaratıp yaratmadığını ya da
sürdürüp sürdürmediğini araştırmalıdır.113
Kanada Yüksek Mahkemesinin 1989’dan bu yana uyguladığı dezavantaj testi  uyarınca mağduriyet göz önüne alınarak ayrımcılık belirlenmektedir. Mahoney’e göre, sadece hem cinsiyetin özelliklerini dikkate alan hem de nötr kanun ve politikalara
izin veren   sonuca yönelik böyle bir eşitlik anlayışı, fiili eşitliği
sağlayabilir.114
Brooks v. Canada Bafeway Ltd. kararında115 Kanada Yüksek
Mahkemesi hamile işçilere çalışma yaşamında dezavantaj getiren
yasayı iptal ederken, bu kez erkek karşılaştırıcı bulmayı gereksiz kabul etmiş, hamile kadının dezavantajının içinde bulunduğu durumdan yani farklılığından kaynaklandığını kabul etmiştir.
Hamile kadına yapılan farklı muamele cinsel sebebe dayanan ayrımcılıktır. Yalnızca kadınlar hamile kalmakta, erkekler hamile
kalamamaktadır. Çocuk doğurmanın   yükünü sadece nüfusun
yarısının omzuna yüklemek adil bulunmamıştır. Bir başka kararda Yüksek Mahkeme, cinsel tacizin kadınlara karşı ayrımcılık olmadığına dair bir alt mahkeme kararını bozmuştur. Yüksek Mahkeme cinsel taciz ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi, cinsel tacizin iş
dünyasındaki cinsel hiyerarşide kadına karşı ayrımcı ve negatif
etkisi olduğunu, ayrıca tacizin ekonomik ve cinsel gücün zımni
kötüye kullanımı olduğunu açıklamıştır.116
       Farklılık yaklaşımlı maddi eşitlik anlayışı sonuçların eşitliğine yönelen bir adım olarak değerlendirilmekle birlikte, dezavantaj
tutional Jurisprudence, Cambridge Un. Press-2005, Cambridge, s. 179; Ayrıca, Güney Afrika
Anayasa Mahkemesi insan onurunun korunmasına dayanan ve şekli eşiklik anlayışını reddeden
yeni bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşım insan onurunun insan haklarının temeli olmasından
kaynaklanmaktadır. Grant E., s. 299, 329.
113 Radadic I., s. 857
114 Mahoney K.E., s. 445,446.
115 Brooks v. Canada Bafeway Ltd. 1 S.C.R. 1219 (1992); Ayrıca bkz. Mahoney K.E., s. 446.
116 Janzer and Govereau v. Platy Enterprises (1989) 1 S.C.R. 1252 (1989); Ayrıca bkz. Mahoney
K.E., s. 446,447.
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yaklaşımlı maddi eşitlik anlayışı açıkça fiili eşitliğe ve sonuçların
eşitliğine yönelen bir eşitlik anlayışıdır.117   KKHAÖS uyarınca
öngörülmüş olan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin (Komite) genel tavsiye ve görüşlerinde de fiili eşitlik ve
sonuçların eşitliği hedeflenmektedir. 118
Maddi eşitlik kavramının geliştirilmesi için gösterilen çabalar kapsamında, Fredman farklı yaklaşımlar ileri sürmektedir.
Bunlar, sonuçların eşitliği, fırsat eşitliği, eşitliğin maddi hakların tamamlayıcısı olarak ele alınması  ve bazı değerlere dayanan
yaklaşımdır. Son metotta insan onuru, özerkliği ve insanın değeri
gibi kavramlara vurgu yapılmaktadır.119
Kadın erkek eşitliğinin yorumlanması söz konusu olduğunda, Mahkemelerce herhangi bir model saf biçimiyle uygulanmayabilir,   teorilerin limitleri farklı değerlendirilebilir ya da  birden
fazla anlayışın bir arada uygulanması  söz konusu olabilir. Mahkemeler farklı noktalardan yola çıkıp aynı sonuca da ulaşabilirler.
Örneğin, şekli eşitlik anlayışını uygulayan bir Mahkeme pozitif
ayrımcılığı eşitliğin bir istisnası olarak kabul ederken, dezavantaj
testini kullanarak maddi eşitlik anlayışını uygulayan bir Mahkeme pozitif ayrımcılığı, kadının geçmişten kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve fiili eşitliğin sağlanması için, eşitliğin
bir gereği ve doğal sonucu olarak kabul edecektir.120 Farklılık
yaklaşımlı maddi eşitlik anlayışını uygulayan ve   haklı/makul
neden testini uygulayan bir Mahkeme ise, kadının geri plana itilmesinin engellenmesini farklı uygulamanın haklı nedeni olarak
görebilir. Asıl olan şudur ki günümüzde kadın erkek eşitliği düşüncesi,  kanunların kadın ve erkekler için genel ve eşit hükümler getirmesinin yanısıra, kadınların erkeklerle fiili olarak aynı
düzeye getirilmesi olarak algılanıp yorumlanmaya başlanmıştır.  
Bu algının ortaya çıkmasında   doktrinde yapılan çalışmalar ile
117 Arnordottir O.M., s. 27. Kimber C., s. 273.
���������������������������������������������������������������������������������������������
Örneğin: bkz. KKHAÖS Komitesinin 25 no’lu genel tavsiyesi, par. 4,8. Bu tavsiye kararında
Sözleşme ile fiili ya da maddi eşitliğin benimsendiği belirtilmektedir.
119 Fredman S., A Critical Review of the Concept of Equality in UK  Anti Discrimination Law,
Independent Review of the Enforcement of UK Anti Discrimination Legislation, Working Paper
No:3, para 3.7-3.19’dan aktaran Barnard C.-Hepple B., s. 564-567.
120 Baines B.-Rubio-Marin R., s.  15, 16.
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KKHAÖS’nin yalnız yasal (de jure) değil   fiili (de facto) eşitliğin  sağlanmasına ilişkin istemi121 ve Komite’nin genel tavsiye122
ve görüşleri etkili olmuştur. Bu yaklaşım ulusal Anayasalar ile
ulusal mahkemeleri ve insan hakları denetim mekanizmalarını
etkilemektedir.  Bugün dünyadaki eğilime bakıldığında,  kadınların farklılıklarının ve mağduriyetlerinin göz önüne alındığı ve
fiili eşitliğin sağlanmasına yönelen bir yaklaşım bulunduğu  görülmektedir.
V. ANAYASAMIZDA EŞİTLİK VE KADIN ERKEK
EŞİTLİĞİ
1924 Anayasası’nda123 Türklerin kamu haklarına ilişkin 5.
bölümünde yer alan 69. madde uyarınca “Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü
grup sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.”
Ancak 10. ve 11. maddelerde güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkı her erkek Türk’e verilmiştir. 1934 yılında 10 ve 11.
maddelerde yapılan Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanınmıştır. Daha öncesinde ise 1930 tarihinde çıkarılan yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme
hakkı tanınmıştı. Böylece kadınlar Türkiye’de seçme ve seçilme
hakkına bu tarihten itibaren sahip olmuşlardır.
1961 Anayasası’nda eşitlik ilkesi “eşitlik” başlığı altında te121 Acar F., “Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi ve Ayrımcılığın Önlenmesinde

Uluslararası Standartlar”, Hukukta Kadın Sempozyumu, 30.9-1.10.1999, Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüğü, 2000-Ankara, (Kadınların), s. 59.
122 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin 25 no’ lu genel tavsiyesinde şekli hukuki
eşitliğin kadın ve erkeklerin fiili eşitliğini sağlamak konusunda yeterli olmadığı, fiili ya da maddi
eşitliğin sonuçların eşitliği anlamına geldiği belirtilmiştir. Bkz. Par. 8, 9.
123 1924 Anayasası öncesi Türk-Osmanlı anayasal gelişmelerine baktığımızda,  Osmanlı Devleti
döneminde kabul edilen 1876 Anayasa’sının 17. maddesi   tüm Osmanlıların kanun huzurunda
(önünde değil) hak ve ödevler bakımından eşit oldukları hükme bağlanmaktadır   ancak din ve
mezhep gereklerinden doğan halleri ayrık tutmuştur. Anayasa, İslam hukukundan kaynaklanan
ikiliği ortadan kaldırmamıştır; anayasada uyruklar açısından eşiklik ilkesine yönelik güvenceler
bulunmamaktadır. (Ör. 113. madde, padişahın eşitlik ilkesine tabi olmaması gibi). 1921 Anayasasıyla 1876 Anayasası yürürlükten kaldırılmamakla birlikte,   milli egemenlik ilkesi kabul edilmiş,
arkasından da devlet şeklinin cumhuriyet olduğuna dair Anayasa değişikliği yapılmıştır. Cumhuriyet rejimi uyrukluk kavramına değil vatandaşlığa dayanır ve tüm monarşilerde yer alan geçmişten
kalan ayrıcalıklara yer verilmez. Ayrıcalık rejiminden eşitlik rejimine geçiş cumhuriyetin kuruluşu
ile gerçekleşmiştir. Bilgi için bkz. Öden M., s. 101 vd.
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mel hak ve ödevlere  ilişkin 2. kısımda 12. maddede düzenlenmiştir. 12. madde uyarınca :
“Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din
ve mezhep ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. / Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
1961 Anayasasında kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerinin yanı sıra sosyal devlet prensibi doğrultusunda
sosyal eşitliğe yönelen   sosyal haklara yer verilmiştir.   Ayrıca
kurulan Anayasa Mahkemesi ile eşitlik ilkesine ilişkin güvence
getirilmiştir.
1982 Anayasasında eşitlik ilkesi, “kanun önünde eşitlik”
başlığı altında, Anayasanın genel esaslarını düzenleyen 1. kısımda 10. maddede düzenlenmiştir.124
Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmaları ilkesinin 10.
maddeye ek 2. fıkra ile eklendiği 2004 Anayasa değişikliği öncesinde eşitlik, kanun önünde eşitlik, ayrımcılık yasağı  ve imtiyaz
yasağı şeklinde formüle edilmişti. Değişiklik öncesi 10. madde
metni şöyleydi:
Madde 10: Kanun önünde eşitlik “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir./Hiçbir kişiye,
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz./ Devlet organları
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.125”
Kanun önünde eşitliğe ilişkin olarak   Türk Anayasa Mahkemesi, söz konusu eşitliğin hukuksal eşitlik olduğunu eylemli
eşitliğin kastedilmediğini kararlarında vurgulamıştır.
124 Aliefendioğlu Y.,  s. 86.
125 9/2/2008 tarih ve 5735 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, 10. maddenin son fıkrasının  “bütün

işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında”
ibaresi eklenmiştir. Ancak daha sonra aynı ibare, Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve
E.2008/16, K. 2008/16 sayılı Kararı ile iptal edimleştir. (RG, 22.10.2008, S. 27032)
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Ayrımcılık yasağı, eşitliğin dinamik ve farklı şekillerde (renk,
ırk, cinsiyet, din gibi) uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Eşitlik ve ayrımcılık yasağının (non discrimination) aynı ilkenin
pozitif ve negatif ifadeleri olduğu da belirtilmektedir.126 Ayrımcılık yasağına konu olan sebepler eşitlik ilkesinin çekirdek alanıdırlar. Anayasa, ayrımcılık yasağına ilişkin vurgu ile, söz konusu  
özelliklere dayalı bir sınıflandırmanın diğer özelliklere dayalı
sınıflandırmalara göre çok daha sıkı bir denetim altında tutulacağını vurgulamaktadır.127 Bu özelliklere dayanan sınıflandırmalar
kuşkulu sınıflandırmalar olarak da adlandırılmaktadır.128
İmtiyaz, aynı durumda olan benzerlerine tanınmayan bir hak
veya avantajın münhasıran belli kişi veya kişilere   tanınması anlamına gelmektedir.129 İmtiyaz tanınmama kuralı, birinci fıkradaki ilkenin başka bir biçimde açıklanmasıdır ve birlikte bir bütün
oluşturmaktadırlar.130
1982 Anayasasının başlangıç bölümünde “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve
sosyal adalet gereklerince yararlanarak….” ifadesine yer verilmiştir ve bu ifade eşitlik ilkesinin “eşit haklar” şeklinde formüle
edilmesini çağrıştırmaktadır.131
Anayasamızın 10. maddesinin son fıkrasıyla devletin eşitlik ilkesi karşısındaki yükümlülüğü pekiştirilmek istenmiştir.132
10. maddenin son fıkrası, devletin tüm organlarını eşitliğe uygun
davranmaya zorlar. Bu durum, eşitlik yükümlülüğü olarak da
adlandırılmaktadır.133
126 Besson S.,  s. 652, Yazara göre, bir kişi ayrımcılığa uğratılmadığında kendisine eşit davranıl-

makta, birisine eşit davranılmadığında ise ayrımcılığa uğratılmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren
uluslararası sözleşmeler ayrımcılık yasağı ilkesini artan oranda güvence altında almıştır; şu anda
ayrımcılık yasağı ilkesi uluslararası insan hakları hukukunun en sık korunan  normlarından birisidir.  Kanun önünde eşitlik ilkesine ilişkin yasal garantilere rastlamak daha enderdir.
127 İnceoğlu S., s. 49
128 Kuşkulu sınıflandırmalar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Öden M., s.315 vd.
129 Erdoğan M., s. 180
130 Aliefendioğlu Y., s.86.
131 Öden M., s. 130-131
132 Aliefendioğlu Y., s. 86  
133 Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, 6. B., 2004İstanbul, s. 105
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Günümüzde soyut bir eşitlik anlayışı ve “cinsiyet ayrımı
olmaksızın” şeklinde ifade edilen genel düzenlemeler kadın ve
erkeğin eşit haklara sahip olmasında yetersiz kalmaktadır. Hatta kadın erkek eşitliğine ilişkin açık düzenleme dahi yeterli görülmemekte, KKHAÖS’nin kapsamlı ayrımcılık tanımını açıkça
entegre eden134 ve bu bağlamda devletlere olumlu yükümlülük
yükleyen düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  Kadınlara ilişkin uluslararası standarttan ortaya çıkan sonuç yalnızca yasal (de
jure)  değil, gerçek (de facto-fiili)  eşitliğin olmazsa olmaz koşul
kabul edildiğidir.135
Bu bağlamda dünyadaki gelişmeler ile özellikle kadın yazarların ve kadın örgütlerinin önemli desteği ve çabası sonucunda
2004 Anayasa değişikliği ile 10. maddeye ek 2. fıkra  eklenmiştir.
7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunla Anayasanın 10. maddesine
ikinci fıkra olarak eklenen hüküm şöyledir:
”Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür”.
136

Öncelikle yeni 2. fıkranın ilk cümlesini ele alacak olursak,
bu cümlenin genel eşitlik ilkesinin gereksiz bir tekrarı olduğu
ve 10. maddenin normatif etkisinde bir değişiklik yapmadığı da  
ileri sürülmüştür. Bu görüş uyarınca kadın erkek eşitliği cinsiyet ayrımı yapılmasını yasaklayan 1. fıkranın anlamından zaten
çıkarılabilir.137 Kanaatimizce, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesinin gerekleri  kanun önünde eşitlik ya da ayrımcılık yasağının gereklerini aşmaktadır. Bu hüküm kadın erkek
134 Acar F., Kadınların , s. 55.
135 Acar F., Kadınların, s. 59.
136 Eşit haklara sahip olma ilkesinin Anayasamızda   kanun önünde eşitlik genel ilkesinin yanı

sıra yer alması gerektiği   konusunda bkz. Gören Z., Eşit Haklar, s. 9;  Gören Z.-İzgi Ö.,Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara-2002, s. 154; Kantarcıoğlu F.,
“Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Farklı Cinslerin Eşitliği”,  Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17-18 Mayıs İzmir, DEÜ, Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yay., No:86, s. 4;
Dinçkol B. V.,   İnsan Hakları, s. 17;  Çelikel A., “Sunuş Konuşması”,  içinde: (Ed.V.B.Dinçkol)  
İnsan Hakları Hukuk ve Kadın, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yayın No: 6, s.7; Gören Z., “Genel
Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Hali Olarak Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olmaları”, İzmir
Barosu Dergisi, Y. 56, Ekim 1991, s. 39; Kutlu Gürsel M., “Kamu Görevine Girişte Kadın-Erkek
Eşitliği İlkesi Konusunda Bir Değerlendirme”, DEÜ., Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2002,
s. 30.
137 Bu konuda bkz. Erdoğan M., s. 180.
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eşitliğinin de facto gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Üstelik
1. cümle, 2. cümle ile birlikte ele alındığında de facto eşitliğin
amaçlandığı daha somut biçimde görülmektedir.
İkinci fıkranın 2. cümlesi ile kadın erkek arasındaki fiili
eşitsizlikler açıkça kabul edilmekte, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.138 Bu noktada, kadın erkek eşitsizliklerinin yadsındığı salt nötr bir yaklaşımın139 bundan böyle benimsenmesi mümkün değildir. 10. maddenin 2. fıkrası, yasal eşitliğin
ötesinde fiili eşitliğinin sağlanması için devlete eşit hakları gerçekleştirmek konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirmektedir140  Devlet eşit fırsatların yaratılması için gerekli tedbirleri almak durumundadır.
Anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrası,  KKHAÖS’nin Türk
hukukuna anayasal düzeyde yansıması olarak da değerlendirilebilir. KKHAÖS, eşitlik konusunda diğer pozitif hukuk belgelerinden farklı olarak  kadın erkek eşitsizliğinin toplumsal, kültürel ve
geleneksel nedenlerinin dikkate alınması gerekliliğini içeren ve
kadınların karşılaştıkları ayrımcılığın özel niteliğine ve farklılığına çözüm getirmek isteyen bir belgedir.141 Yeni eklenen hüküm
ile  sadece cinsiyet ayrımı yapmamak yetmeyecektir,  bunun yanı
sıra kadınla erkeği her alanda eşit haklara, eşit olanaklara kavuşturmak için düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
devlet organlarının görevi  olacaktır.142
10. maddenin 2. fıkrası gerçek eşitliğin sağlanması konusun-

138 Kadın ve erkek arasında yalnız hukuken değil, fiilen de eşitlik sağlanmasının anayasal dayanağı

aynı zamanda Anayasamızın 2. maddesinde güvence altına alınan sosyal devlet ilkesidir. Gören
Z., Anayasa, s. 404.
139 KKHAÖS’nin nötr bir yaklaşımın ötesine geçmesine ilişkin olarak bkz. Berktay F., s. 358;
Acar F., “Kadının İnsan Hakları” içinde: (Ed.Vural Dinçkol B.)  İnsan Hakları Hukuku ve Kadın,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yayın No: 6, (İnsan Hakları), s. 23.
140 Çelikel A., s. 7
141 Berktay F., s.  358; Acar F., “Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Yükümlülükler” içinde:
(ed. Çiftçi O.,) 20. Yüzyılın Sonuda kadınlar ve Gelecek Konferansı, 19-21 Kasım 1997, TODAİE
Yay No. 185, s.26 vd.
142 Üzeltürk’e göre, 10. maddede yapılan değişiklik, birinci fıkranın tekrarı gibi görünse de, devletin kadın erkek eşitliğinin fiilen sağlaması konusunda dikkatinin bir kez daha çekilmesi, ülkenin
toplumsal şartarı göz önünne alındığında yararlıdır ve bu durum hukuk tekniği açısından sakıncalı
değildir. Yapılan değişiklik, devletin kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda pozitif bir
yükümlülüğünü vurgulayan bir anlam taşımaktadır.   Uzeltürk-Tahmazoğlu S., s. 230
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da devlete olumlu yükümlülükler yüklemekle birlikte acaba pozitif ayrımcılık yapılmasına da cevaz vermekte midir?
Kadın örgütleri 10. maddeye ilişkin değişiklik yapılmasını
isterlerken, ileride yoruma ilişkin problemlerin ortaya çıkmaması
için pozitif ayrımcılık yapılabileceğine dair açık bir hükmün konmasını istemişlerdi. Bu bağlamda, ana muhalefet partisi milletvekilleri, Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda, “Bu amaçla alınacak geçici önlemler ve yapılacak düzenlemeler ayrım ve
imtiyaz sayılamaz” ifadelerini içeren iki değişiklik önerisi verdi
ancak bu değişiklik önerileri reddedildi.
Son değişikliğin kadınlar lehine gerçek anlamda pozitif ayrımcılık için yeterli olmadığı endişeleri  sivil toplum örgütleri ve
özellikle kadın kuruluşları tarafından dile getirilmiştir.
10. maddeye ilişkin değişikliğin gerekçesine baktığımızda,
yapılan değişikle pozitif ayrımcılığın amaçlandığının belirtildiğini görmekteyiz. Maddenin gerekçesinde “Yeterli ölçüde temsil
edilemeyen cinsiyetin lehine belirli avantajlar sağlayan önlemlerin sürdürülmesinin veya kabul edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı
olamayacağı” ifadesi yer almaktadır. Pozitif ayrımcılık gerekçede
övülmüş  ancak ilginç şekilde açıkça madde metnine taşınmamıştır. 143
Belirtmek gerekir ki 2004 Anayasa değişikliğinden önce dahi
dezavantajlı olan cinsiyet lehine pozitif ayrımcılık yapılabileceği,
bunun genel eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına aykırı olmadığı
çeşitli yazarlar tarafından ileri sürülmekteydi.144 Pozitif  ayırımcılık eşitlik ilkesine aykırılık olarak anlaşılmamalıdır, çünkü tersi
bir durum fiili eşitsizliği korumak anlamına gelebilir.
Pozitif   ayrımcılık, geleneksel eşitlik ilkesinin eksiklikle143 İba Ş., s. 11.
144 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gören Z., “Genel Olarak Kota ve Kota Modelleri”, Anayasa

Yargısı, C.16, Y.1999, (Kota), s.378 vd. ; Araslı O., “Siyasal Katılma ve Kadın”, Hukukta Kadın
Sempozyumu, 30.9-1.10.1999, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 2000-Ankara, s.
69, İnceoğlu S., s. 49.
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rine bağlı olarak toplumda ortaya çıkan fiili adaletsizlikleri gidermenin bir yoludur.145   Pozitif ayrımcılık, kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla kadınlar lehine toplumsal yaşamda bazı
ayrıcalıklar tanımak anlamına gelmektedir. Burada amaç eşitliği
sağlamak olduğundan, kadınları erkekler karşısında üstün duruma getirme amacı bulunmamaktadır.146 Toplumdaki eşitsizlikleri
gidermek ya da dengelemek için toplumda mağdur olan gruplara
farklı statülerin uygulanması gerçekte eşitlik ilkesine aykırı değildir ve ayrımcılık olarak değerlendirilmez. Bu bağlamda kadınlara seçim kotalarının tanınması fiili eşitsizlikleri gideren pozitif
ayrımcılıktır ve eşitlik ilkesine aykırı değildir.147
Gören’e göre, getirilen kotalarla   kadınların ayrıcalıklı kılınması değil, onlar için var olan engellerin ve dezavantajların
ortadan kaldırılması söz konusudur. Başka bir deyimle bu uygulama “ayırımcı” değil, “dengeleyici” niteliktedir.148 Araslı’ya
göre,  kalıcı olmamak, belli bir süreyle sınırlı olmamak koşuluyla kota sistemi kadınların erkeklerle eşit duruma gelmesini sağlar. Parlamentoda kadın temsil oranının yüksek olduğu ülkelerde kotanın uygulanması, böyle bir destek uygulamanın etkisini
göstermektedir.149
İba‘ya göre son değişiklikle pozitif ayrımcılık ilkesi anayasal
norm durumuna getirilmiştir.   Anayasa değişikliğinin kabulünden önce mecliste gerçekleşen tartışmalar, pozitif ayrımcılık kavramıyla ilgili değil, bu kavramın nasıl daha iyi düzenleneceği ile
ilgilidir. İba’ya göre, uluslararası sözleşmelerle birlikte değerlendirildiğinde pozitif ayrımcılık açısından son değişiklik bir sorun
içermemektedir.150
145 Öztan E., s. 204 vd.
146 Özdamar D., “Pozitif Ayrımcılık Yönü ile Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Kadının Hukuki

Konumuna İlişkin Son Gelişmeler”, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, Y.
2006, s. 14.
147 Tanör B.-N. Yüzbaşıoğlu, s. 105.
148 Gören Z., Kota, s. 381,  Gören, ayrıca pozitif ayrımcılığın dayanağını Anayasamızın 10. maddesinin yanı sıra, fiilen şans eşitliğine sahip olmayı sağlayan 2. maddede yer alan sosyal devlet
ilkesi olarak görmektedir. s. 408.
149 Araslı O., s. 69 Yazara göre, bugün bir hak ve özgürlükten yararlanma konusunda ortaya çıkan
cinsler arasındaki eşitsizliği gidermek için cinslerden birisi lehine tanınan ayrıcalıklar yani pozitif  
ayrımcılık eşitliğe aykırı değildir ve uluslararası sözleşmelerde de ifadesini bulmaktadır.
150 İba Ş., s. 12.
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Kanaatimizce de Anayasamızda açıkça bir cinsiyet lehine
pozitif ayrımcılık yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı yer almamakla birlikte, pozitif ayrımcılık 10. maddeye  aykırı
değildir.151 Kadın ve  erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesi
kadınların erkeklerle eşit konuma gelmesini amaçlamaktadır.  Pozitif ayrımcılığın amacı fiili eşitsizlikleri gidermek olduğu için,
bu yolla  klasik eşitliğin ya da ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi
söz konusu olmaz.
Kadın henüz gelenek ya da toplumsal engelleri aşarak
sosyal, siyasi ya da ekonomik yaşamın eşit bir parçası haline
gelmediğinden,152 geleneklerin, kültürel yapının kadın aleyhine
bakış açısının değişmesi on yılları alabilir ve fiili eşitliğin gerçekleşmesi bir hayal olarak kalabilir. Yasalar bu yapının değişmesinde öncü rol oynamalıdırlar. Nitekim KKHAÖS, erkeklerle
kadınlar arasında eşitliği sağlamak için geçici ve özel önlemler
alınmasının Sözleşmede tanımlandığı biçimiyle ayrımcılık sayılmayacağını belirtmektedir.153 Sözleşmeye taraf ülkeler kadın
erkek eşitliğini gerçekleştirecek yansız uygulamalarla yetinemezler ve dezavantajlı durumda bulunan kadınların olumsuz durumlarının düzeltilmesi için geçici etkin ve amaca yönelik önlemler
almak durumundadırlar. Sözleşmenin kabulü kadınlar için başlı
başına özel destek ve önlem politikalarının uygulanmasını mümkün kılmaktadır.154 Sözleşmeye taraf devletler kadınlara karşı ayrımcılığı hem yasal düzlemde hem de toplumsal gerçeklik düzleminde yok etmeyi vaat etmişlerdir. Fiili (de facto) eşitlik kavramı
sözleşmenin bir hedefidir.155
1982 Anayasasında eşitlikle ilgili bazı özel hükümler de bulunmaktadır156 ve bu hükümler de konumuz açısından önem taşımaktadır.

151 Bkz. Gözler K., s. 91.
152 Akkaya R., “İnsan Hakları Bağlamında Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığının Önlenmesine

İlişkin Bazı Düzenlemeler”, Terazi, Y. 2, S.7, Mart 2007, s. 131.
153 KKHAÖS  md. 4.
154 Acar F., Uluslararası, s. 28.
155 Acar F., Uluslararası, s.  29.
156 Özdamar D., Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)
ve Ek İhtiyari Protokol’ün İç Hukukumuza, Özellikle Yeni Aile Hukukumuza Etkisi, Seçkin Yayınevi, Ankara-2009, s.104.
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2001 Anayasa değişikliğiyle 41. maddeye eklenen ek cümle ile aile içinde eşler arası eşitlik düzenlenmiştir. 41. maddenin
değişik ilk fıkrası uyarınca “Aile Türk toplumunun temelidir ve
eşler arasında eşitliğe dayanır.“157 Maddenin 2. fıkrası uyarınca
“Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
koruması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” 41. maddenin 2.
fıkrası,   ana ve çocukların korunmasına yöneliktir ve biyolojik
farklılıktan dolayı kadının anne olmasından dolayı korunmasını
amaçlamaktadır.158
50. madde uyarınca, ”Kimse, yaşına, cinsiyetine ve cinsiyetine uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz./ Küçükler ve kadınlar
ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunurlar” Gören’e göre 50. maddedeki kural farklı
cinslerin eşit haklara sahip olması kuralının Anayasanın özel bir
normu ile konulmuş açık bir istisnası olarak değerlendirilebilir.159
Bakırcı’ya göre, 50. maddenin 2. fıkrasıyla kadınlar, çocuklar
ve   ruhi yetersizliği olanlarla aynı düzenlemeye tabi kılınarak,
eşit bireyler olarak değil, korunmaya muhtaç varlıklar konumuna
sokulmuştur.160
70. maddede yer alan” Her Türk, kamu hizmetlerine girme
hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” kuralı kamu hizmetine
157 1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan Anayasa değişiklikleriyle 10. maddede kadın erkek

eşitliğine ilişkin bir ekleme yapılmamış; yalnızca 41.  maddede eşler arasında eşitlik bulunduğuna
dair değişiklik yapılmıştır. 2000 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünce
hazırlanmış olan ve tüm kadın kuruluşlarınca desteklenen Anayasa’nın 10. maddesinde yapılması
gereken değişiklik taslağı   göz ardı edilmiştir. Bu hüküm sadece aile ilişkilerinde kadın erkek
eşitliğini açıkça somutlaştırmaktadır ve    çalışma yaşamı ve toplumun diğer alanlarına ilişkin
ilişkilere etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden 2001 Anayasa değişiklikleri kadın   örgütlerinin
beklentilerini karşılayamamış ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Elver H., “Gender Equality
from a Constitutional Perspective- The Case of Turkey”, in :(ed. Baines B.- Rubio M.), The Gender of Constitutional Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge-2004, s. 283.
158 Kantarcıoğlu F., s. 55.
159 Gören Z., Eşit Haklar, s. 37 Elver’e göre Anayasamızın 50. maddesinde yer alan “Kimse
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz” hükmü yorumlandığında
kadınların durumunun güçsüz ve küçüklerle karşılaştırıldığı gibi ayrıca kadınların geleneksel
olarak erkeklere özgü mesleklerden dışlanarak, geleneksel kadın meslekleriyle sınırlandırıldığı ve
kadınlara ayrımcılık yapıldığı görülmektedir.  Elver H., s. 289
160 Bakırcı K., “İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda
Yapılması Gereken Değişiklikler”, Sicil, Aralık-2007, s. 23.
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alınmada kadınların ikinci plana itilmesini engelleyen ek bir kural olarak ele alınabilir.
Ayrıca, 2001 Anayasa değişiklikleri ile, 66. maddede yer
alan “Yabancı babadan olan Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir” hükmü Anayasadan çıkarılmış ve vatandaşlığın kazanılması ile ilgili olarak Türk ana ve babanın durumu  
eşit konuma  getirilmiştir.
VI. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ VE KADIN
ERKEK EŞİTLİĞİ
A. ANAYASA MAHKEMESİNİN EŞİTLİK
İLKESİNE GENEL BAKIŞI
Eşitlik konusundaki düzenlemelere anlam verip, onu somutlaştıran yargı kararlarıdır.161  Ülkemizde eşitlik ilkesinin korunmasında Türk Anayasa Mahkemesi çok önemli  bir rol oynamaktadır.
Yasa koyucu yasa yaparken kişilerin veya durumların belirli
özelliklerine dayanan bir takım  sınıflandırmalar yapar. Yapılan
bu sınıflandırmaların eşitlik ilkesine uygun olup olmadığının denetlenmesinde yargı organları çeşitli kriterler, farklı ölçüt ve teknikler  kullanabilirler.162 Türk Anayasa Mahkemesi yapılan sınıflandırmaların eşitlik ilkesine uygun olup olmadığını denetlerken,
şu bakış açısı ön plana çıkmaktadır:
Anayasa Mahkemesi öncelikle, aynı hukuksal durumda
olan kişilerin aynı kurallara bağlı tutulacağını, farklı hukuksal
durumda olanların ise, farklı kurallara bağlı tutulmasının Anayasaya aykırılık oluşturmayacağını belirtmektedir. İkinci olarak,
Anayasa Mahkemesi aynı hukuksal durumda bulunan kişiler arasında hukuken geçerli, haklı bir nedene dayanmayan ayrımların
Anayasanın 10. maddesinde öngörülen ve Anayasada yer alan en
161 Tanör B. -Yüzbaşıoğlu N.,  s. 105, Kantarcıoğlu F., s. 62.
162 Öden M., s. 13
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önemli kavramlardan biri olan yasa önünde eşitlik ilkesine aykırı
düşeceğini  kabul etmektedir.163
Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına göre, eşitliği
bozduğu iddia edilen kural haklı bir nedene dayanmakta veya
kamu yararı amacıyla yürürlüğe konulmuş ise bu kuralın eşitlik
ilkesini zedelediğinden söz edilemez.164
Türk Anayasa Mahkemesi, haklı neden testini somutlaştırmak için “gereklilik”, “zorunluluk”, “işin özelliklerine ve amaçlarına uygunluk”, “adaletli ve eşit ölçüler” gibi değişik ölçüler
kullanmışsa da, haklı neden kavramının bir tanımını vermek
mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi, kanuni sınıflandırmanın
haklı bir nedeni olup olmadığını, kanunun somut içeriğini göz
önüne alarak belirler.165
Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesini, eylemli değil hukuki eşitlik olarak yorumlamıştır.   Bu yorum tarzı Anayasa
Mahkemesi’nin eşitlik ilkesini maddi hukuki eşitlik olarak kabul
ettiği ve eşitliği gerçek eşitliğe yönelen bir ilke olarak yorumlamadığı izlenimi vermektedir. Ancak maddi eşitlik ilkesinin hukuki ve sosyal yönleri sıkı bir ilişki içindedirler.166 Esen’e göre
klasik anlamda eşitlik kanun önünde eşitlik olmakla birlikte,
1961 Anayasasının 41. maddesinde yer alan  “herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesinin sağlanması amacı”
163 İnceoğlu S., s. 53,54; Gören Z., Anayasa, s. 402; E., s. 138; Gözler K., s. 91; Aliefendioğlu

Y., s. 81; Anayasa Mahkemesine göre “Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin
yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını
ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara
aynı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Konumlarındaki
farklılıklar, kimi kişiler yada topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerekli kılabilir.
Özelliklere ve ayrılıklara dayandığı için haklı olan nedenler ayrı düzenlemeyi eşitlik ilkesine
aykırı değil, uygun kılar. Anayasanın amaçladığı eylemli değil, hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasanın öngördüğü
eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanlar için yasalarla değişik
kurallar konulamaz. Ancak, durumlarındaki değişikliğin doğurduğu zorunluluklara, kamu yararı
ya da başka haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı uygulamalar getirilmesiyle, eşitlik ilkesinin çiğnendiği sonucu çıkarılamaz.” Anayasa Mahkemesi, 22.10.1996 tarih ve E. 1996/10,   K
.1996/40   sayılı karar.
164 Anayasa Mahkemesi, 12.1 .1988 tarih ve E. 1988/4,  K .1989/3   sayılı karar.
165 Özbudun E., s. 139
166 Öden M., s. 198 ,199.

İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 154

Tijen Dündar Sezer

(1961 An. md. 41) ferdin fiilen eşitliğini mümkün kılacak iktisadi
ve sosyal şartların sağlanmasını gerektirmektedir.167 Bu bağlamda 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer alan “Her Türk
vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak .......onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme
hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” hükmü, maddi eşitlik  
kavramının hukuki ve sosyal yönleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır.168
Anayasamızda sosyal devlet ilkesine ve sosyal haklara ayrıca yer verilmesi, eşitliğin sosyal eşitliği içeren bir kavram olarak
yorumlanmamasının bir nedeni olarak değerlendirilebilir.  Anayasa Mahkemesi, sosyal amaçlı kanunlar söz konusu olduğunda
kanunların eşitlik ilkesine uygunluğunu, sosyal devlet ilkesi ve
gerekleriyle birlikte değerlendirmektedir.169 Nitekim Türk Anayasa Mahkemesi’ne göre, :” …..hukuk devletinde, devlet yönetimi,
nesnel hukuk kurallarıyla olur ve hukuk devletinde bu tür düzenlemelerin bütün yurttaşlara olabildiğince fırsat eşitliği sağlayacak
biçimde olması… gerekir. “170
Anayasaya Mahkemesinin bazı kararlarında eşitlik ilkesi yanında, eşitlik hakkından söz edilmesi171   eşitliğin bir temel ilke
olmasının yanında bir temel hak olarak kabul edildiğini göstermektedir.

167 Esen B. N., Anayasa Mahkemesine Göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, Ankara Üniversitesi

Basımevi, Ankara-1966,  s. 69.
168 Öden M., s. 199.
169 Öden M., s. 198 ,199.
170 Anayasa Mahkemesi, 23.6.1998 tarih ve  E.1987/18, K.1988/23 sayılı karar.
171 Öden M., s. 133.
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B. KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
1. 2004 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ
KARARLAR
Kantarcıoğlu’na göre, farklı cinslerin eşit haklara sahip olması Anayasa Mahkemesinin kimi kararlarda tartışılmış ancak
Anayasada özel bir norm bulunmadığından genel eşitlik ilkesi
içinde değerlendirilmiştir.172  Mahkeme, eşit haklara sahip olma
ilkesine genel eşitlik ilkesinin somut bir uygulaması olarak ölçü
norm niteliği kazandırarak bu ilkeyi yaşama geçirmiştir.173
Belirtmemiz gerekir ki, 26. 6. 1963 tarihinde, kadın erkek
eşitliğine ilişkin ilk kararında Anayasa Mahkemesi, erkeklerle
kadınların eşit haklara sahip olduğunu belirtmesine rağmen bu
tarihten sonra vermiş olduğu pek çok karar kadın erkek eşitliği
açısından eleştirilebilecek niteliktedir.
a. Kadın Erkek Eşitliğini Sağlamakta Etkin
Olmayan Kararlar
aa.  Bu doğrultuda ilk karar Anayasa Mahkemesinin 1961
Anayasası döneminde vermiş olduğu 25. 10 1963 günlü karardır.174
Söz konusu kararda Anayasa Mahkemesi,   788 sayılı Memurin
Kanununun175 “Kadınların müstahdem ve memur olmaları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri her
vekaletin memurlarına ait kanunlarında tespit olunur” hükmünü
taşıyan 6. maddesini   eşitlik ilkesi açısından Anayasaya uygun
bulmuştur. Anayasa Mahkemesinin, 6. maddenin 1. cümlesine
ilişkin  gerekçesine göre, “Anayasanın 58.176 ve 12.177 maddeleri

172 Kantarcıoğlu F., s. 55 .
173 Kantarcıoğlu F., s.  62 .
174 Anayasa Mahkemesi, 25.10.1963 tarih ve E. 1963/148,  K .1963/256   sayılı karar.
175 Bu kanun bugün yürürlükte değildir.
176 1961 An. Md. 58: “Her Türk, kamu hizmetlerine girmek hakkına sahiptir. Hizmete alınmada,

ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım gözetilemez.”
177 1961 An. Md. 12: “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.”
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uyarınca, kamu hizmetlerine girmede ödevin gerektirdiği niteliklerden başka kadın ve erkek Türk vatandaşları için bir ayrım
yapmağa imkân olmadığı gibi, cinsiyet, kanun önünde eşitliği engelleyen bir sebep de değildir. 1. cümledeki hükmün  Anayasa’nın
kamu hizmetlerine girme hakkını ve kanunî eşitliği düzenleyen
kurallarına aykırı bir yönü yoktur.”
İkinci   cümleye ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin gerekçesi şöyledir. “… ilk bakışta eşitlik prensibine aykırı gibi görünürse de kadınların vücut yapıları ve işlerin niteliği bakımından
bazı kamu hizmetlerine alınmamaları, bu prensibi zedeleyecek
nitelikte değildir. Kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi gerektiğinden kadınların vücut yapılarının elverişli olmadığı hizmetlerin her vekâletin memurlarına ait kanunlarda gösterilmesinin Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır.”
Bu kararda yasa koyucu tarafından kadınlara ilişkin fizyolojik ve psikolojik nedene dayanarak yapılan sınıflandırmanın haklı
bulunduğunu görmekteyiz. 178
Kanaatimizce 788 sayılı Kanunun 6. maddesi, 1961 Anayasasının 12. maddesine aykırı görülerek iptal edilmeliydi. Çünkü
kadınların memur ve müstahdem olmalarının caiz olduğunu ayrıca belirten hüküm, kadını 2. sınıf gören bir anlayışın ürünüdür. Kadınların memur olduğunun caiz olduğunun ayrıca yasayla doğrulanması kadınlar açısından onur kırıcıdır.  Bu cümlenin
devamındaki hüküm ise, karşı oy yazılarında179  belirtildiği gibi,
Anayasanın 58. maddesinin yazılış tarzı ve amacının aksine hizmet etmiştir ve kanunla açık düzenleme yapılmadıkça, kadınların kamu hizmetine girme hakkından yararlanmaları mümkün
olmayabilecektir.   İptali istenen 6. maddenin 2. cümlesinde sırf
kadın olmak açısından bir ayrım yapılmıştır ki 12. maddeye açık
olarak aykırılık vardır. Bazı erkekler de vücut yapıları nedeniyle
bazı görevleri göremeyebilirler. Oysa yasa koyucu ayrımı bünye
zayıflığına değil, doğrudan doğruya cinsiyete dayandırdığı için,
178 Gören Z., Eşit Haklar, s.  54
179 Bkz. Rıfat Göksu, Muhittin Gürün, İhsan Keçecioğlu ve Ekrem Tüzemen, Hakkı Ülmen ile

İbrahim Senil’in karşıoy yazıları.
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eşit haklara sahip olma ilkesine  aykırılık bulunmaktadır.180
Öden’e göre, Anayasa Mahkemesi bu kararında, iptali istenen hükmün 1. cümlesine ilişkin olarak,  kadınlara karşı ayrım
kavramını kadınlara karşı ayrımcı bir anlayışı   da içerecek şekilde geniş anlamda yorumlamamış, ayrımcılığı kadınları açıkça
bir takım haklardan yoksun bırakmak anlamında dar bir anlamda değerlendirmiştir. 2. cümleye ilişkin hüküm ise, genel olarak
bir görevin gerektirdiği nitelikten söz etmeyip yalnızca kadınlar
aleyhine fark gözeterek eşitlik ilkesini ihlal etmektedir.   Burada Anayasa Mahkemesi, kamu hizmetine girme hakkı bağlamında cinsiyet ayrımı gözetme yasağını mutlak bir yasak olarak
yorumlamamıştır.181
Elver’e göre bu kararla Anayasa Mahkemesi, belirli mesleklerin kadınlar için uygun olmadığına ilişkin geleneksel anlayışı
desteklemiştir.182 Kadının toplumdaki rolüne ilişkin tutucu   anlayış, kadınların geleneksel olmayan iş kollarından dışlanmasına
fırsat tanımaktadır.
bb. Kadın ve erkek için zina suçunun oluşmasını birbirinden
farklı koşullara bağlayan eski Türk Ceza Kanununun (TCK) 440.
ve 441. maddeleri, 1960’lı yıllarda Anayasa Mahkemesi’nin önüne somut norm denetimi yoluyla götürülmüştür. Ancak Anayasa
Mahkemesi, hükümlerden her biri için yapılan başvuruda, bunun
eşitlik ilkesine aykırılığını kanıtlamak için dayanılacak diğer
hükmün davada uygulanacak kanun hükmü olmadığını ve eşitlik
açısından karşılaştırma yapılamayacağını belirtmiştir.183 Oysa ki
davaya bakmakta olan mahkemenin belli bir veya birkaç hükmün
iptalini isteyebilmesi ile, bir hükmün eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kanıtlamak için bir başka hükme dayanması birbirlerinden
tamamen farklı durumlardır. Anayasa Mahkemesinin bu kararları suç ve cezalara ilişkin kanun hükümlerinin kadınlar aleyhine
180 Gören Z., Eşit Haklar, s. 55; Kutlu M., s. 34.
181 Öden M., s. 326-328.
182 Elver H., s. 289.
183 Anayasa Mahkemesi, 2.3.1967 tarih ve E. 1966/30,  K .1967/9 sayılı karar  ve Anayasa Mah-

kemesi, 28.11.1968 tarih ve E. 1968/13,  K .1968/56   sayılı karar.
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doğurduğu eşitsizlikleri  tartışmaktan kaçınmak için kendi kendini sınırlamasıyla açıklanabilir. 184
cc. Eski TCK’da yer alan “Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri
fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir” hükmünü içeren 438. maddenin Anayasaya ve eşitlik
ilkesine uygun bulunduğu 1988 tarihli karar,185 ilk bakışta, doğrudan doğruya kadın erkek eşitliğiyle ilgili bir mesele olarak görünmese de  bu karar kadına karşı geleneksel bakış açısını ortaya
çıkaran herkesin insan onuruna sahip ve eşit olduğu anlayışını
tersyüz eden bir karardır. Bu kararda fuhuşu meslek edinen kadınlarla iffetli   olarak nitelendirilen kadınlar karşılaştırılmış ve
iffetli olan kadınların söz konusu fiillerden daha fazla zarar görecek olmaları, fahişelere  karşı suç işlendiğinde yapılacak cezai indirimin haklı nedeni olarak görülmüştür. Karar, iffetli kadınları
yüceltirmiş gibi görünmekte, aslında  fahişelik yapan kadınların  
insan onurunu zedelemektedir. Fahişelere karşı işlenen suçlarda
ceza indirimi uygulanması   kadınlara uygulanan bir ayrımcılıktır. Çünkü fahişelik yaygın olarak kadınların maruz kaldıkları
toplum içindeki ve eğitim alanındaki dezavantajlar sonucunda
ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu kanun hükmü bir başka açıdan incelendiğinde
maddede “kadın” denilmekle yetinildiği, böylece suçun fuhuş
alanında çalışan transseksüel ya da eşcinsel bir erkeğe karşı işlenmiş olması durumunda 438. maddedeki ceza indiriminin uygulanmayacak olmasıdır. Karşı oy yazısında186 haklı olarak belirtildiği gibi, bu durum  fuhuşu kendine meslek edinen kadınlarla
erkekler arasında ayrım yaratmaktadır.
Elver’e göre, bu karar Anayasa Mahkemesinin kadın seksüalitesiyle ilgili konularda ne kadar tutucu olduğunu göstermiştir.187
184 Öden M., s. 330.
185 Anayasa Mahkemesi, 12.1 .1988 tarih ve E. 1988/4,  K .1989/3   sayılı karar.
186 Bkz. Necdet Darıoğlu ve Servet Tüzün’ün karşı oy yazısı.
187 Elver H., s. 299.
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Mahkeme’nin kararı sonrasında kamuoyunda oluşan tepki
üzerine yasama organı 438. maddeyi 21.11.1990 tarih ve 3679 s.
kanun ile yürürlükten kaldırmıştır.188
Anayasa Mahkemesi bu kararda uyguladığı eşitlik anlayışını
ve haklı neden kriterine yer verişini ayrıntılı olarak anlatmıştır.
dd. Anayasa Mahkemesinin  2.12.1993 günlü kararı189 eski
Türk Medeni Kanununun  (TMK) “Kocanın ikametgâhının karının ikametgâhı addolunacağına” dair hüküm içeren   21. maddesine ilişkindir. Bu  kararda da fahişelere ceza indiriminin konu
olduğu kararda olduğu gibi, uygulanan eşitlik anlayışı ile haklı
neden kriteri önce açıkça ortaya konmuş daha sonra ortaya konan
bu ilkeler somut olarak olaya uygulanmıştır. Bu bağlamda Mahkeme kararında, öncelikle kanun önünde eşitliğin aynı durumda olanlara aynı, farklı durumda olanlara farklı davranılmasını
gerektirdiğini, ancak haklı sebeplerin aynı durumda olanlar için
farklı  düzenlemeleri geçerli kılabileceği belirlenmiştir.190
Mahkemeye göre “Kocanın ikametgâhının karının
ikametgâhı addolunacağına ilişkin itiraz konusu kural, aile birliğinin tek ikametgâh edinmesini temin amacına yöneliktir. Birliğin tek ikametgâhının bulunması, evlilik birliğinin devamlılığının
ve düzeninin sağlanmasındaki kamu yararı amacını gerçekleştirmesi nedeniyle Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı görülmemiştir.
Bir başka anlatımla, evlilik birliğinin iyi işlemesinin ve düzeninin sağlanmasındaki kamu yararı itiraz konusu düzenlemeyi haklı kılmaktadır.”
188 Dinçkol B. V., “Kadının Hukuksal Statüsünün Tarihsel Gelişimi”,   20. Yüzyılın Sonunda

Kadınlar ve Gelecek Konferansı, TODAİE Yay., No: 285, s. 49.
189 Anayasa Mahkemesi, 2.12.1993 tarih ve E. 1993/23,  K .1993/55   sayılı karar.  Bu karar on bir
erkek üye tarafından oybirliğiyle alınmıştır.
190 Mahkemeye göre “Kanun önünde eşitlik” ilkesi, hukuksal durumları benzer olanlar için söz
konusudur. Bu ilke ile hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesiyle güdülen amaç, aynı
durumda bulunan kişilerin aynı kurallara bağlı tutulmalarını sağlamak ve aynı durumda olan
kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle aynı
hukuksal durumda bulunan kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmıştır. Durum ve konumlarındaki özellikler ise, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik
kuralları gerekli kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı değil, geçerli kılar.”
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Bu kararda evlilik birliliğinin devamlılığı ve düzeninin  sağlanması haklı neden olarak belirlenip kamu düzeni yararına yapılan ayrım 10. maddeye uygun görülmüştür. Bu karar cinsiyetler
arasındaki geleneksel rol dağılımının, kadının ikinci planda kabul edilişinin bir kanıtıdır. Kararda aslında evlilikte eşler arasında karı yönünden eşitsiz bir durumu kabul eden anlayış benimsenmiştir.
ee. Kamu yararına yapılan ayrımın haklı görüldüğü bir diğer
karar kadının soyadı ile ilgili 29.9.1998 günlü karardır.191 Karara konu olan Eski TMK’nın 153. maddesi, “Kadın, evlenmekle
kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha
sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı
kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”
hükmünü içermekteydi.
Anayasa Mahkemesine göre itiraz konusu “Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır” kuralı kimi sosyal gerçeklerin
doğurduğu zorunluluklardan ve yasa koyucunun yıllar boyu kökleşmiş bir geleneği kurumsallaştırmasından kaynaklanmaktadır.”
”Kamu yararı, kamu düzeni ve kimi zorunluluklar soyadının kocadan geçmesinin tercih nedeni olduğunu göstermektedir.“
Anayasa Mahkemesi, kadının evlenmekle kocasının soyadını almasının cinsiyet ayırımına dayanan bir farklılaşma yarattığı
savının  yerinde olmadığını ve kocanın soyadına öncelik verilmesinin haklı nedenleri bulunduğunu belirterek söz konusu hükmü
Anayasanın 10. maddesine uygun bulmuştur.
Tamamen katıldığımız karşı oy yazısında192 yalnız kadın yönünden zorlama getirdiği anlaşılan “Kadın evlenmekle kocasının
soyadını alır” biçimindeki itiraz konusu kuralın evlilik birliği
içinde hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda bulunan taraflardan kocayı kadın karşısında üstün duruma ge191 Anayasa Mahkemesi, 29.9.1998 tarih ve E. 1997/61,  K .1998/59   sayılı karar.
192 Mustafa Bumin, Yalçın Acargün ve Fulya Kantarcıoğlu’nun karşı oy yazısı.
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tirdiği tespit edilmektedir. Karşı oy yazısında KKHAÖS’ne atıf
yapılmış ayrıca bu konuda daha önce verilmiş Alman Anayasa
Mahkemesi kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına
yer verilmiştir.
Belirtmemiz gerekir ki Eski TMK hükmünü yeni TMK’nın
187. maddesi  aynen korumaktadır. Yani Yeni TMK uyarınca da
kadın ya yalnızca kocasının soyadını kullanacak ya da dilerse kocasının soyadının önünde kendi soyadını kullanabilecektir.
Bu düzenleme doktrinde bazı yazarlarca savunulmaktadır.
Bu görüşe göre,  evlenmeden önce eşlerin anlaşarak birisinin soyadını   aile adı olarak seçmeleri kabul edilemez bir durumdur.
Çünkü aile hukukunda düzenleme serbestliğinin bulunmaması
ilkesi geçerlidir. Eşler oturup kendi isteklerine göre düzenleme
yapamazlar. Böyle bir ayrılık ülkemizdeki nüfus sicil sistemi ile
de bağdaşmaz. Evlenmiş olan kadının yalnızca kendi soyadını taşıması uygulamada kargaşa yaratacak, ana babaları farklı soyadı
taşıyan çocukları zor durumda bırakabilecektir. 193
Karşı görüşe göre, soyadı üzerindeki hak kişilik haklarındandır. Bir kimsenin soyadı, o kişinin kimliğini belirleyen en
önemli unsurlardandır, erkek eş doğumla kazandığı soyadını yaşamı boyunca taşıma hakkına sahip olmakla birlikte, kadın eşin
evlenmekle soyadını değiştirmek zorunda kalması veya soyadının arkasına yeni bir soyadı eklemek zorunda kalması 10. maddedeki eşitlik ilkesine, eşler arasında eşitliği öngören 41. maddeye,  
kişinin medeni durumundaki değişiklikler soyadı değişiklikleri
ile aleni hale geldiği için özel yaşamın gizliliğine aykırıdır.  Ayrıca insan hakları belgeleri ile KKHAÖS md. 16’ya aykırıdır.194
Kanaatimizce, söz konusu düzenleme, erkeği kadından üstün  gören  bir anlayışın ürünü olup, ayrımcılık yasağını ve kadın
ve erkeklerin eşit haklara sahip olması ilkesini ihlal etmektedir.
193 Akıntürk T., “Anayasa ve Türk Medeni Kanununa Göre Ailede Kadın Erkek Eşitliği”, TBMM

Anayasa Hukuku 1. Uluslar arası Sempozyumu, TBMM Basımevi, Ankara-2003, s. 103.
194 Demir P.Ö., “Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu ile İlgili Yenilik ve
Değişiklikler”, Ergun Özsunay’a Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2004, s. 524.
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Düzenleme, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına
ve özel yaşam üzerindeki hakka da aykırıdır.  Bugün AB  ülkelerinin tamamında kadının soyadı evlenmekle değişmemektedir.
Eşler, isterlerse birisinin soyadını aile soyadı olarak seçebilirler.
Ülkemiz için de eşler taşıyacakları aile adını anlaşarak seçebilmelidirler. Eğer böyle bir anlaşma yok ise, her iki eşin soyadı da
aile adı olarak kullanılabilir.195
Kadının sadece kendi soyadını evlendikten sonra kullanamamasına ilişkin olarak Türkiye’den AİHM’ne yapılan bir başvuru sonucunda, AİHM  eski Medeni Kanun hükmünden kaynaklanan  farklı muamelenin, özel yaşam üzerinde hakkı düzenleyen
8. madde ile birlikte değerlendirildiğinde   ayrımcılık yasağını
düzenleyen 14.   maddeyi ihlal ettiğini tespit ederek Türkiye’yi
mahkum etmiştir.196 AİHM, evli kadınların aile birliği adına kocalarının soyadını taşımak zorunda bırakılmalarının -önüne kendi kızlık soyadlarını ekleyebilseler de- nesnel ve makul bir nedeni
olmadığı kanısındadır. AİHM’nin kararlarının bağlayıcılığı göz
önüne alındığında, eski Medeni Kanun hükmünü koruyan Yeni  
Medeni Kanun’un 187. maddesinde değişiklik yapılarak, evlilik
sonrasında kadına yalnız kendi soyadını kullanma hakkının verilmesi gereklidir.
b. Kadın Erkek Eşitliğini Sağlayan Kararlar
aa. Anayasa Mahkemesinin kadın erkek eşitliğiyle ilgili olarak 1961 Anayasası döneminde vermiş olduğu 26. 6.1963 tarihli
karar197 kadınların açık duruşmada bulunmalarının yasaklanabileceğini hükme bağlayan  AMUK’nın 165.198  maddesine ilişkindi.  Cinsiyete dayalı ayrım getiren bu norma ilişkin kararda, “Erkeklerle eşit haklara sahip olan kadınların, böyle bir kayda tabi
tutulabilmelerinin haklı bir sebebe dayanmadığını izaha hacet
yoktur” denilerek, eşitlikle ilgili daha geniş bir inceleme yapıl195 Özdamar D., s. 34
196 AİHM, Tekeli v. Türkiye, 16.11.2004 t. karar (Başvuru no: 29865/96)
197 Anayasa Mahkemesi, 25.10.1963 tarih ve E. 1963/148,  K .1963/256   sayılı karar.
198 “Kadınların, on beş yaşını bitirmemiş olan çocukların ve hukuku âmmeden memnuiyete mah-

kûm olanların ve askerî mahkemenin haysiyetiyle mütenasip olmayan şahısların alenî duruşmada
bulunmaları men edilebilir.”
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maksızın ilgili bentteki “kadınların” sözcüğü iptal edilmiştir.199
Henüz 1963 tarihli üstelik kadın erkek eşitliğinin ilk kez
söz konusu olduğu bir kararda, açıkça “erkeklerle kadınların eşit
haklara sahip olduğunun” belirtilmesi,  haklı sebep aranmaması,
ayrıca İHEB’ndeki eşitlik ilkesine  atıfta bulunularak  uluslararası
belgelere olan bağlılığın belirtilmesi200  gelecek için umut verici
olmuşsa da yukarıda aktarıldığı gibi, Mahkeme kararlarındaki  
süreç çoğu kez bu kararda belirtilen eşit hakların somutlaşmasını
sağlamamıştır.
bb. Bu ilk karardan sonra, kadın erkek eşitliği konusunda
umut verici bir kararın verilmesi için 1990 yılını beklemek gerekmiştir. 1990 yılında, “Karı koca mallarını idare için hangi usulü
kabul etmiş olursa olsun karı, kocanın sarahaten veya zımnen
müsaadesi ile bir iş veya sanatla iştigal edebilir” hükmünü içeren
eski TMK’nın 159. maddesi son derece doyurucu bir gerekçeyle
iptal edilmiştir.201
Bu kararda Anayasanın 10. maddesinin, Alman Anayasası’nın
ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki: “Kadın ve erkek eşittir”
tümcesi kadar açıklık taşımadığı ancak eşitlik ilkesinin çeşitli kararlarla soyuttan somuta indirgendiği ve Mahkemenin 25.10.1963
günlü kararındaki  “Cinsiyet yasa önünde eşitliği engelleyen bir
neden değildir” açıklamasıyla, kadın erkek eşitliğinin belirgin
duruma getirildiği öncelikle belirtilmiştir.
Mahkemeye göre “Kadın erkek eşitliği, kadının erkekle eşit
konuma getirilmesi olarak yorumlanmalıdır.“ “Kadınla erkeğin
eşitliği, iki cins arasındaki eşitsizliği yaratan değer yargılarının
değiştirilmesini gerektirir.” “Medeni Yasa’nın 159. maddesi bugün modern aile hukukunun dayanağı sayılan “eşlerin eşit haklara sahip olmaları” ilkesi ve Anayasa’nın 10. maddesindeki kadın
erkek eşitliği kuralıyla bağdaşmamaktadır.”
199 Anayasa Mahkemesi, 26.6.1963 tarih ve E. 1963/143,  K .1963/167  sayılı karar.
200 Elver H., s. 291.
201 Anayasa Mahkemesi, 28.11.1990 tarih ve E. 1990/30,  K .1990/31  sayılı karar.
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Kararda İsviçre hukukundaki gelişme ile uluslararası sözleşmelere yer verilmiş, iptali istenen hükmün KKHAÖS’ne olan
aykırılığı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Anayasa Mahkemesi, bu kararda açıkça 10. maddede yer
almamasına rağmen   kadın erkek eşitliği kuralından bahsetmiş
ve  kanunun kadın ve erkeğin tipik toplumsal rollerine dayanarak
yaptığı ayrımı haklı bulmamıştır. Ayrıca kadın erkek eşitliğinin,
kadının erkekle eşit konuma getirilmesi şeklinde yorumlanması
son derece ilerici bir yorumdur.
cc. Anayasa Mahkemesinin 23.9.1996 günlü kararıyla202 koca
için zina suçuna ilişkin  şartların belirlendiği eski TCK’nın  441.
maddesi203 iptal edilmiştir. Kararın temel gerekçesi 440. maddede204 yer alan karının zinası için belirlenen şartların 441. maddeden daha ağır olması  ve bunun da kadın erkek eşitliğine aykırı
olmasıdır.
Anayasa Mahkemesine göre, “Eşitlik ilkesi, aynı konumda
bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer. Cinsiyet, yasa
önünde eşitliği engelleyen bir neden olamaz. Ancak cinsiyete dayalı ayırımlarda, bunun, kadınları korumak mı yoksa erkeklere
ayrıcalık tanımak amacıyla mı yapıldığı önemlidir. Çünkü, ilk
durumda objektif olarak yaratılış ve işlevsel özelliklerin gerektirdiği bir ayırım, ikincisinde ise öbür koşullar aynı olmasına karşın
sadece cinsiyetin neden olduğu bir ayrıcalık söz konusudur.”
Anayasa Mahkemesi bu kararıyla yalnızca yaradılıştan ve
işlevsel farklılıklardan kaynaklanan nedenlerin farklı uygulama
için haklı neden sayılabileceğini, cinsiyetten başka bir nedene
202  Anayasa Mahkemesi, 23.9.1996 tarih ve E. 1996/15,  K .1996/34   sayılı karar.
203 Madde 441: “Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette

başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkası ile evli olmayan bir kadını tutmakta olan koca
hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur./ Erkeğin evli olduğunu bilerek bu
fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza verilir.”
204 Madde 440: “Zina eden karı hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası tertip olunur./
Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur.”
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dayanmayan ayırımların eşitlik ilkesine açık bir aykırılık oluşturduğunu hükme bağlamıştır. Kararda ayrımcılık yasağına yer
veren uluslararası sözleşmelere geniş olarak  yer verilmiş, bu sözleşme hükümleriyle Anayasanın 10. maddesi arasında özde bir
fark bulunmadığı ve kocaya karı karşısında üstünlük tanıyan 441.
maddenin kadın erkek eşitliğine aykırı olduğu tespit edilmiştir.
dd. Anayasa Mahkemesinin erkeğin zinası ile ilgili bu kararının ardından kadın için eşitsiz olan durum sürmüştür. Çünkü
bu kez, yasama organı yasal düzenleme yapıp durumu eşit hale
getirmediği için, zina erkekler için suç olmaktan çıkmış, kadınlar için ise suç olmaya devam etmiştir. Bu bağlamda daha sonra
kadının zinasına ilişkin 440. madde de Anayasa Mahkemesinin
önüne getirilmiş ve madde 23.6. 1998 tarihli kararla,205 441. maddeye ilişkin aynı gerekçelerle  iptal edilmiştir.
ee. 25.3.2004 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında206 eski
TCK’nın 434.207 maddesinin birinci fıkrası, 430. maddenin ikinci fıkrası yönünden iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesine göre
“(eski) TCK’nın 434. maddesinin birinci fıkrası, TCK’nın 430.
maddesinin ikinci fıkrası208 yönünden incelendiğinde; maddenin
birinci fıkrasındaki, kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile
maznun veya mahkumlardan biri arasında evlenme vukuunda
koca hakkında kamu davasının ve hüküm verilmiş ise hükmün
infazının erteleneceğine ilişkin düzenleme karşısında, failin kadın olması halinde davanın veya cezanın ertelenmesi söz konusu
olamayacaktır. Oysa, kaçırma veya alıkoyma suçu erkekler tarafından olduğu gibi kadınlar tarafından da işlenebilir. Bu durumda
aynı suçu işleyen iki ayrı suç faili hakkında sırf cinsiyetlerinden
dolayı ayırım yapılarak, maddede yer alan erteleme kurumundan
erkek sanıkların yararlandırılmaları eşitlik ilkesine aykırıdır. Ku205 Anayasa Mahkemesi, 23.6.1998 tarih ve E. 1998/3,  K .1998/28   sayılı karar.
206 Anayasa Mahkemesi, 25.3.2004  tarih ve E. 2001/478,  K .2004/38  sayılı karar.
207  Md. 434/1 : “Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya mahkumlardan birisi

arasında evlenme vuku bulduğunda koca hakkında hukuk amme davası ve hüküm verilmişse
cezanın çektirilmesi tecil olunur.”
208  Md. 430/2 : “Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi
rızası ile şehvet hissi veya evlenmek maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza
altı  aydan üç seneye kadar hapistir.
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ralın iptali gerekir.”209
ff. Eski TCK’nın 421. maddesinin “Kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar üç aydan bir seneye ve sarkıntılık edenler altı aydan iki seneye kadar hapsolunur.” hükmünde yer alan “genç” ibaresinin anayasaya aykırılığı savıyla yapılan başvuruda, 20.3.2002
günlü kararıyla Anayasa Mahkemesi “genç” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğunu belirlemiştir.210 Mahkemeye göre “yasalar
önünde aynı hukuksal konumda bulunan yaşlı ile gencin kadın ile
erkeğin cinsiyet farkı gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması ve
yasalar tarafından eşit olarak korunmaları gerekir.” “421. maddede belirtilen eylemlerin suç sayılmasıyla korunan hukuki değerler
bakımından genç olmayan erkeklerle kadınlar ve erkeklerin de
gençleriyle yaşlıları arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu durumda, bunlar arasında bir ayırım yapılmaksızın aynı kurallara
bağlı tutulmaları eşitlik ilkesinin gereğidir.”
Kanaatimizce, her yaştan kadın söz konusu suçlara karşı korunurken  sadece genç erkeklerin korunması kadın erkek eşitliğine aykırıdır ve Anayasa Mahkemesinin kararı yerindedir.
c. Kadınların Yasal Hükümlerle Korunmasına
İlişkin Kararlar
aa. Askerlik hizmeti yükümlülüğü ile ilgili olarak,  1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nun, yabancı kız ve kadınlarla evli olanların yedek subaylıktan çıkarılmasını
öngören 23/e maddesi hakkındaki Anayasaya aykırılık itirazında,
madde hükmünün askerlik hizmeti yükümlülüğü dışında tutuldukları için kadınlar hakkında uygulanmayacak olmasının da
eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
209 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanununun 434. maddesinin 1. fıkrasının ve 3. fıkrasının, 416. mad-

denin 3. fıkrası yönünden eşitlik ilkesine aykırı bulunmaması, karşı oy yazılarında eleştirilmiştir.
Md. 416/3 :” Reşit olmayan bir kimse ile rızasıyla cinsi münasebette bulunanlar fiil daha ağır
cezayı müstelzim bulmadığı takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Md. 434/3: “Bu madde hükümleri 414, 415 ve 416. maddeler hakkında da caridir.”
210 Anayasa Mahkemesi, 20.3.2002 tarih ve E. 2000/39,  K .2002/35   sayılı karar.
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Anayasa Mahkemesinin 1964 tarihli kararına   göre211
”Anayasa’nın 60.  maddesinde (1961 Anayasası): “Yurt savunmasına katılma, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir.” denilmektedir. Bu hükme göre
Anayasa’mız askerlik yükümünü düzenleme işini, herhangi bir
kayıt ve şart koymaksızın, kanun koyucunun takdirine bırakmıştır.” “Görülüyor ki, askerlik yükümü konusunda, “Cinsiyet” esasına dayanması bakımından ilk nazarda Anayasa’nın 12. maddesine aykırı sanısını verebilecek bir ayrımın, askerlik yükümünün
bir gereği olmak üzere, yapılabileceği, Anayasa koyucu tarafından da öngörülmüş ve böylece buna ilişkin kanun hükümlerinin,
12.  maddedeki eşitlik ilkesini zedeleyecek nitelikte olduğunu düşünmeğe yer bırakılmamıştır.”
F. Alman Anayasası md.12/3, md. 73/1  ve İsviçre Anayasası
Md.18 açıkça askerlik hizmetini yalnızca erkek vatandaşlar için
öngörmektedirler. Alman ve İsviçre Anayasaları askerlik hizmeti
konusunda eşit haklara sahip olma ilkesine   doğrudan doğruya
Anayasa ile istisna getirmişlerdir. 1961 ve 1982 Anayasaları ise
bu konudaki takdir yetkisini yasama organına bırakmışlardır  ve
yasakoyucu objektif ve fonksiyonel farklılıklara dayanarak askerlik hizmetini yalnızca erkekler için öngörmüştür.212   Burada
aslında  doğrudan doğruya kadını koruyan bir kanun maddesi bulunmamakla birlikte, askerlik hizmeti konusunda sadece erkekler  
yükümlü kılındıkları için, kadınlar dolaylı olarak korunmaktadırlar.
Öden’e göre “Anayasa Mahkemesinin 25.12.1964 günlü bu
kararı, Anayasa koyucunun belli bir kamu ödevinin kadınlara da
yüklenip yüklenmemesini yasama organının takdirine bırakması
halinde, kadınları söz konusu ödevden kurtaran, yani kadınların
lehine yapılan kanuni sınıflandırma ve ayrımların eşitlik ilkesine
aykırı görülmeyeceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi isabetli olarak
zorunlu askerlik hizmeti yapılmasına ilişkin getirilen ayrımın,
211 Anayasa Mahkemesi, 25.12.1964 tarih ve E. 1964/16,  K. 1964/77   sayılı karar.
212 Gören Z., Eşit Haklar, s. 33,34.
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kişilerin kendi istekleriyle kamu hizmetine girmesine ilişkin 58.
madde ile ilgisinin bulunmadığını belirtmiştir.”213
Türk Anayasa Mahkemesinin askerlik hizmeti konusundaki yorumu Esen tarafından eleştirilmiştir. Esen’e göre, Anayasa
Mahkemesi, kanun yoluyla düzenlemeye dair 60. madde hükmünü cinsiyet bakımından farklılık yapılabileceği şeklinde yorumlamıştır ancak 60. madde temel haklara ilişkin bir düzenlemedir
ve yasanın kadın vatandaşları yurt savunması hakkından yoksun
bırakması temel hakkın özüne dokunulmaktadır. Temel haklar
Anayasada sayılan sınırlama sebepleri dışında, kararın gerekçesinde gösterilmiş olan  “askerlik yükümünün gereği” gibi bir sebeple sınırlandırılamazlar.214 Gören’e göre de burada Anayasanın
özel bir sınırlama nedeni bulunmamaktadır ve yasa koyucu olsa
olsa objektif biyolojik farklılıklara ya da ailenin korunmasına
ilişkin kurallara dayanarak böyle bir ayrım yapabilmelidir. Kimse yaşına, cinsiyetine, ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz
kuralı ise, vatan hizmeti bir iş olarak tanımlanamayacağı için,
uygulama alanı bulamaz.215
Kanaatimizce Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde temel
dayanak olan Anayasanın 60. maddesiyle kanun koyucuya düzenleme yetkisi verilmesi, kanun hükmünün Anayasaya uygun
bulunması açısında yeterli bir gerekçe değildir. Çünkü kanun
koyucu düzenleme yaparken ya da özgürlükleri sınırlandırırken
Anayasaya uygun davranmakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi burada temel hakkın  sınırlandırılıp sınırlandırılmaması sorununa ya da yapılan düzenlemenin eşitliğe aykırı olup olmadığı
konusuna hiç değinmeyerek bu hassas meseleyi tartışmaktan kaçınmıştır.
bb. 442 Sayılı Köy Kanununun 15. maddesi, köy işlerinin bir
çoğunun bütün köylünün birleşerek imece yoluyla yapılacağını
emrettiği,  bu hükmün hiç bir istisna kabul etmemeksizin, küçük,
kadın, erkek, hasta ve sağlam bütün köy halkını hizmet mükelle213 Öden M., s. 332.
214 Esen B. N.,   s. 70.
215 Gören Z., Eşit Haklar,  s. 34.
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fiyeti altına soktuğu için Anayasa’nın (1961 Anayasası) 43. üncü
maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. (43. madde :“Kimse,
yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler ve kadınlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunur”)
Anayasa Mahkemesi, 1965 tarihli kararında, 43. maddeyi
imece gibi kamu ödevlerinden çok, çalışma ve iş hukuku alanıyla ilgili sayarak dar yorumlamış ve bu maddeye aykırılık
görmemiştir.216 Anayasa Mahkemesinin çoğunluktaki üyeleri,
kadınların imece ödevinde korunmayacağı görüşünde değildir,
sadece Anayasa’nın 43. maddesinin  imece ödevi ile ilgili olmadığı kanısına varmıştır. Öden’e  göre Anayasa Mahkemesinin, kadınların imece görevinde korunacağından, daha doğrusu korunması gerektiğinden söz etmiş olması, aynı zamanda Mahkemenin
kamu ödevlerinde kadınların korunmasını amaçlayan kanuni sınıflandırma veya ayrımları eşitlik ilkesine aykırı görmeyeceğinin
bir işaretidir.217 Elver’e göre ise, Anayasa Mahkemesi bu kararında
kadının korunması konusundaki geleneksel tavrını sürdürmeyerek, kamu hizmetinin görülmesinden yana tavrını koymuştur.218
Karşı oy yazısı uyarınca219 söz konusu hüküm, hiç bir istisna kabul etmemeksizin ve hiçbir   kayıt ve şart aranmaksızın büyük,
küçük, kadın, erkek, hasta ve sağlam bütün köy halkını hizmet
mükellefiyeti altına soktuğu için Anayasanın 43 üncü maddesine
aykırıdır.
cc. Anayasa Mahkemesinin 22.10.1996 günlü kararına    konu olan kanun hükmü 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanunu’nun 74. maddesidir. 74. madde erkek çocuklarının yetim
aylığı almasının koşullarını düzenlemekteydi.  Erkek çocuklarına  
yetim aylığı bağlanabilmesi için 18 yaşını doldurmamış olmaları, yükseköğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurmamış olmaları
gerekliydi. Maddenin 7. fıkrası uyarınca,  iyileştirilmesi olanak220

216 Anayasa Mahkemesi, 5.1.1965 tarih ve E. 1963/198,  K .1965/1   sayılı karar.
217 Öden M., s. 333
218 Elver H., s. 290
219 Rıfat Göksu ve Celalettin Kuralmen ile İhsan Keçecioğlu ve İbrahim Senil’in karşıoy

yazıları.
220 Anayasa Mahkemesi, 22.10.1996 tarih ve E. 1996/10,  K .1996/40   sayılı karar.
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sız hastalıkları ve sakatlıkları nedeniyle çalışamayacak durumda
olan erkek çocuklara muhtaç olmaları koşuluyla yetim aylığı bağlanabileceği öngörülmüştü. Emekli Sandığı Kanununun 75. maddesinde ise kız çocuklarının yetim aylığı almalarının koşulları
düzenlenmekteydi ve kız çocuklarının yetim aylığı almasının tek
koşulu evli olmamalarıydı. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme 74.
maddenin221  eşitlik ilkesine aykırılığı savıyla iptalini istemiştir.
Anayasa Mahkemesi öncelikle, 74. maddenin 7. fıkrası  dışındaki   diğer fıkraların   itiraz yoluna başvuran mahkemenin
bakmakta olduğu davada uygulanacak kurallar olmadığını belirlemiş ve 74. maddenin 7. fıkrasının Anayasaya aykırılığı ile
ilgili olarak  şu sonuca varmıştır:  “Başta Anayasa olmak üzere
tüm yasalarda kadın erkek eşitliği   temel kabul edilmiştir. Ancak, toplumda tarihsel, ekonomik ve sosyal nedenlerle eşitlik tam
anlamıyla gerçekleştirilememektedir. Ekonomik güçsüzlük, eğitimsizlik ve gelenekler, kadının toplumda zaman zaman yasalarla özel olarak korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür koruma
önlemleri, kadınlar için bir ayrıcalık amacına değil, tam tersine,
uzun yılların eşitsizlik yaratan olumsuz birikimlerini azaltmak
ve önlemek amacına yöneliktir. İtiraz konusu kuralla erkek çocuklar için getirilen koşulların kız çocuklar için aranmaması bu
toplumsal gerçeğin sonucudur. Kız ve erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmasındaki yasal farklılıklar, yukarıda açıklanan haklı
nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenlerle, dava konusu kural Anayasanın 10. maddesine aykırı değildir.”
			
Karşı oy yazısında karara muhalif kalan üyeler farklı bir sonuca ulaşmışlardır. Buna göre “Emekli Sandığı mensubu bir iştirakçinin ölümü halinde yetim kalan kız çocuğu ile erkek çocuğu
arasında hukuksal bir farklılık olamaz. Cinsiyet dışında farklılığı
olmayan aynı durumdaki erkek -kız çocuğu arasında ayrım gözetilmesi eşitlik ilkesiyle bağdaşmaz  Hasta ya da sakat olan erkek
çocuklara aylık bağlanırken sağlık kurulu raporu ile muhtaç olma
221 74. ve 75. maddeler, 5510 sayılı , 31. 5. 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 34. maddesinde de kız ve erkek çocuklar açısından  kız çocuk lehine farklı düzenleme
getirilmektedir.  
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koşulu öngörülerek kız çocuklarına nazaran daha ağır kurallar
getirilmesinin Anayasanın 61. maddesinde devlete verilen sakatların korunması göreviyle de bağdaşması olanaksızdır. Ekonomik
güçsüzlük, eğitimsizlik ve sosyal nedenlerle kimi zaman kadının  
yasalarla özel olarak korunma gerekçesi erkek çocuklar için de
aynen geçerlidir.” Muhalif üyeler 7. fıkranın eşitlik ilkesine aykırı
olduğunu ve iptalinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
Karşı oy yazısındaki vurgu kadınların kendilerine tanınan
haklarını kaybetmesi değil, sosyal devlet ilkesi gereğince erkek
çocukların özellikle de sakat erkek çocukların da aynı hakları
kullanabilmesidir.
Kanaatimizce Anayasa Mahkemesinin kadınlar hakkında
koruyucu önlemler alınmasına dair gerekçesi son derece haklı
olmakla birlikte vardığı sonuç doğru değildir. Çünkü eşitlik ilkesi ile Anayasamızın 61. maddesi ve sosyal devlet ilkeleri birlikte
değerlendirildiğinde sakat ve malul olan erkek çocukların da en
az kız çocuklar gibi yetim aylığı almaya hakları olmalıdır. Kız
çocukları muhtaçlık şartı aranmaksızın evli olmamak koşuluyla
yetim aylığına hak kazanabilmelerine rağmen sakat olan erkek
çocuklar için dahi muhtaçlık şartı aranması eşitlik ilkesine uygun
değildir.
dd. 28.12. 1999 günlü Anayasa Mahkemesi kararı222 ile,  
koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçları sulh hakiminin onayı koşuluna bağlayan Eski
TMK’nın 169. madde hükmü,   10. maddeye uygun bulunmuştur.  
Son derece kısa223 ve yüzeysel bulduğumuz bu kararda, Anayasa
Mahkemesi, bazılarının Anayasa’nın 13. maddesinde öngörülen
nedenlerle değişik kurallara bağlı tutulmalarının eşitlik ilkesine
aykırılık oluşturmadığı, itiraz konusu kuralın amacının, kapsam
ve sonuçlarını bilmeden karının borç altına girmesini önleyerek
onu ve aile birliğini korumak olduğu ve söz konusu kuralın aile
birliğini koruyarak kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik olup,
222  Anayasa Mahkemesi, 28.12.1999 tarih ve E. 1999/47,  K .1999/46   sayılı karar.
223 Turhan M., “Değişen Egemenlik Anlayışının Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkileri ve

Türk Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Yargısı, S. 20, s. 237.
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demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de çelişmediğinden
Anayasa’ya aykırı olmadığı sonucuna varmıştır.
Tamamen katıldığımız karşı oy yazısında224 söz konusu düzenlemenin cinsiyete dayalı ayrımın tipik bir örneği olduğu belirtilmiştir. Ayrıca  KKHAÖS’ne atıfta bulunularak, kadının,  zeka
ve kavrayışının erkekten daha az olduğu varsayımına dayanarak,
üçüncü kişilerle kocası yararına yaptığı kimi hukukî işlemlerde
ehliyetini sınırlamanın hiç bir haklı nedeni bulunmadığı vurgulanmaktadır.
Bu kararda Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemenin
amacının kadının ve ailenin birliğinin korunması olduğunu  belirlemiştir. Kanaatimizce,  söz konusu düzenleme kadını koruyor
gibi görünse de, aslında kadını zayıf, karar vermekten aciz, etki
altında kalmaya uygun olarak kabul eden bir anlayışın ürünüdür.
Bu anlayışın kadının toplumdaki mağduriyetlerini derinleştireceği tespit edilerek, kadınlara karşı ayrımcı hüküm içeren ilgili
normun iptal edilmesi gerekirdi.
d. Kotayla İlgili Bir Karar
Söz konusu karar, ihtar isteminin reddine ilişkin  22.1.2003
tarihli karardır.225 İhtar isteminin temel dayanağı, Anavatan Partisi parti tüzüğünün 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 10 asil 5 yedek
üyesinin Büyük Kongrede yeni Genel Başkan tarafından gösterilen 20 aday arasından seçileceğine” dair hükümdür.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca,  söz konusu  hükmün
Siyasi Partiler Kanununun (SPK) çeşitli hükümlerinde yer alan
“parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına aykırı olması ilkesi”
ne aykırılığı iddia edilmiştir. Ayrıca, SPK’nın 93. maddesinde,
parti organları için yapılacak seçimlerin “parti üyeleri arasında224 Bkz. Yalçın Acargün, Mustafa Bumin, Mustafa Yakupoğlu ve Fulya Kantarcıoğlu’nun karşı

oy yazısı.
225 Anayasa Mahkemesi, 22.1.2003 tarih ve E. 2002/3,   K.2003/1    (Siyasi parti-İhtar), Resmi
Gazete tarih/ sayı: 12.7.2003/25166.
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ki eşitlik ilkesine” aykırı olamayacağı vurgulanmıştır. Yargıtay   
Cumhuriyet Başsavcılığına göre,   parti tüzüğünde yer alan hüküm, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçiminde, bir “Genel
Başkan kotası” yaratmakta ve parti içi demokratik yarışı Genel
Başkana yakın olan veya onun tarafından tercih edilen üyeler lehine sınırlamaktadır;   bu türden bir kota “parti üyeleri arasındaki
eşitlik” ilkesine aykırıdır.
Davalı parti ihtar istemiyle  ilgili görüşünde, Tüzüğün anılan
hükmünün, normal parti-içi süreçlerde uzman kişilerin ve özellikle kadınların, parti merkez ve karar yönetim organında daha büyük ölçüde temsilini amaçladığını ileri sürmüştür. Merkez Karar
ve Yönetim Kurulunda görev yapan beş kadın üyenin tümünün
Tüzüğün bu hükmü uyarınca seçildiği, “Olumlu ayrımcılık” veya
“olumlu eylem” (affirmative action) adı verilen bu tür uygulamaların Batı partilerinde pek çok örneğinin bulunduğu, bu niteliği
itibariyle ilgili hükmün, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkelerine
ve demokrasi esaslarına aykırı olmayıp, ayrıca katılımcılığı kısıtlayıcı değil, teşvik edici mahiyette olduğu belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararına   göre “Ekonomik ve sosyal
nedenlerle siyasî hayata aktif olarak katılamayan belirli sınıf ya
da meslekten olanların seçilmesini sağlamak amacıyla Genel
Başkan’ın isteği doğrultusunda Büyük Kongre tarafından seçilmek üzere sınırlı sayıda aday gösterilmesi eşitlik ve demokrasi ilkelerine aykırılık oluşturmaz. Böylece Mahkeme ihtar isteminin
reddine karar vermiştir.
Bu karar pozitif ayrımcılığın bir aracı olan ve fiili eşitliğin
sağlanmasına katkıda bulunabilecek kota düzenlemelerine Anayasa Mahkemesi’nin sıcak baktığını göstermektedir.
2. 2004 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI
KARARLAR
a. 2004 Anayasa değişiklikleri sonrasında verilen ilk karar
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17.4.2007 günlü karardır.226 Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, 2926 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”nun tarımsal faaliyette çalışanlarda
zorunlu  sigortalı olmak için,  diğer aranan koşulların yanında,  
kadınlar söz konusu olduğunda  ayrıca aile reisi olmalarını da öngören, 2. maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendindeki “aile reisi”
ibaresinin iptali istenmiştir.
Anayasa Mahkemesi “erkeklerle aynı koşullardaki kadınlar  
için ayrıca aile reisi olmanın da aranması, bu koşulu taşımayan
kadınlara zorunlu sigortalılıkta sosyal güvenlik hakkını sağlamaması nedeniyle Anayasa’nın 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki  
“Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmüyle de bağdaşmamaktadır.” diyerek 10. maddeye ilişkin bu çok kısa gerekçeyle
haklı olarak normu iptal etmiştir.
Bu kararda ilk kez somut olarak 2004 Anayasa değişikliği ile
Anayasamıza giren “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir”
ibaresi uygulanma olanağına kavuşmuştur. Anayasa Mahkemesi,
kanun önünde eşitlik veya ayrımcılık yasağına değil doğrudan
doğruya 2. fıkrada yer alan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir” ilkesine başvurmuştur.
b. Erkekleri kadınlara nazaran daha az koruyan  bir  hüküm
olan Pasaport Kanununun 14. maddesinin a bendinin beşinci paragrafı   Anayasa Mahkemesinin önüne götürülmüştür. Söz konusu fıkra uyarınca hususi damgalı pasaport sahibi kişilerin kız
çocuklarının bu pasaporttan yararlanabilmeleri için hususi damgalı pasaport sahibi ile birlikte yaşamaları, evli olmamaları ve
çalışmamaları gerekirken, erkek çocuklar için birlikte yaşama
ve reşit olmama koşulları öngörülmüştür ve bu fıkrada yer alan
“yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da“
ibaresinin iptali istenmektedir.
Anayasa Mahkemesine göre227 “Durum ve konumlarındaki
226 Anayasa Mahkemesi, 14.4.2007 tarih ve E. 2003/81,  K .2007/56   sayılı karar.
227 Anayasa Mahkemesi, 7.2.2008 tarih ve E. 2004/30,  K .2008/55   sayılı karar.
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özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Ancak kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanların, farklı kurallara tabi tutulmaları Anayasa’nın eşitlik ilkesine
aykırılık oluşturur.  Hususi damgalı pasaport sahibi olan kişilerin
kız ve erkek çocukları aynı hukuki durumdadırlar. Aynı durumda bulunan kişilerin yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara
göre yararlandırılmaları ya da yararlandırılmamaları eşitlik ilkesinin gereğidir.” Hususi damgalı pasaporttan yararlanma konusunda kız ve erkek çocuklar için farklı koşullar getirilmesinin
ayrımcılığa yol açtığı ve yasa önünde eşitlik ilkesini ihlal ettiği
belirlenmiştir.
Bu kararda, bir önceki kararın aksine, İptali istenen ibarenin kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağına aykırılığı belirlenirken, 2004 Anayasa değişikliği ile açıkça getirilen “Kadın ve
erkeğin eşit haklara sahip olması“ ilkesine yer verilmemiştir. Kararda,  hususi damgalı pasaport sahibi olan kişilerin kız ve erkek
çocuklarının   aynı hukuki durumda bulundukları haklı olarak
tespit edilmiştir.  
Anayasa Mahkemesinin bu kararı erkekleri etkileyecek nitelikte olup, kız çocukları haklarını kullanmaya devam edecektir.
Kanun koyucu,  erkek çocukların durumunu kız çocuklarla eşit
duruma getirmelidir.
c.  Anayasa Mahkemesi’nin 19. 6. 2008 tarihli kararı228 1475
sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin229 birinci fıkrasının “... kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu
ile sona erdirmesi ...” bölümünün iptal istemine ilişkindir. İlgili
hüküm,   evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu
ile iş akdini feshetmesi  halinde, kadın işçinin kıdem tazminatına
hak kazanacağını hükme bağlanmıştır. Oysa ki erkek işçiye böyle
bir hak tanınmamaktadır.
228 Anayasa Mahkemesi, 19.6.2008 tarih ve E. 2006/156,  K .2008/125  sayılı karar.
229 İş Hukukunda kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinde düzenlenmiştir. 4857 sayılı

Yeni İş Yasası yürürlüğe girmesine rağmen, bu yasada kıdem tazminatı yeniden düzenlenmeyerek
1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin uygulaması korunmuş ve bu suretle kıdem tazminatına ilişkin
14. madde, 1475 sayılı Yasanın yürürlüğünü sürdüren tek maddesi olarak kalmıştır.
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Anayasa Mahkemesi kararına göre: “Kadının toplum ve aile
yaşamında üstlendiği sorumluluk, görev ve paylaşım gibi toplumsal gerçekler kadın çalışanlar yararına değişik kural ve uygulamaları gerekli kılabileceğinden, kadın çalışanların durum
ve konumlarındaki özellikleri gözetilerek getirilmiş bulunan
kural Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır./ Anayasa’nın 41. maddesinde ailenin toplumun temeli olduğu
ve Devletin ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri alacağı
vurgulanırken, 50. maddesinde de “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile
bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunurlar. …” kuralıyla kadınların çalışma koşulları
bakımından küçüklerle birlikte özel olarak korunacağı belirtilmiştir. Kimi sosyal gerçeklerin doğurduğu zorunluluktan kaynaklanan ve aile birliği içerisinde yüklenilen görevlerin  boyut ve
önemi gözetilerek evlenmesi nedeniyle hizmet akdini kendi arzusu ile sona erdiren kadın çalışanı ve aile birliğini korumaya yönelik  düzenlemenin, Anayasa’ya  aykırılığından söz edilemez.”
Kararda ayrıca kadın işçilerin korunmasına dair uluslararası belgelere atıfta bulunulmuştur.
İptali istenen kanun hükmüyle, yasa koyucu tarafından tipik
toplumsal nedenlerle yapılan bir ayrım söz konusudur. Anayasa
Mahkemesi kadın ve erkek arasındaki farklı düzenlemenin haklı
nedenini, kadının toplum ve aile yaşamında üstlendiği sorumluluk, görev ve paylaşım gibi toplumsal gerçekler, aile birliği içerisinde yüklenilen görevler, çalışan kadının  ve aile birliğinin korunması olarak değerlendirmektedir.
Karşı oy gerekçesinde230 Anayasa Mahkemesinin iki kadın
üyesi şu sonuçlara varmışlardır.” 10. maddede 7.5.2004 günlü
5170 sayılı Yasa ile eklenen ikinci fıkrada, kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu; devletin, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunduğu vurgulanmıştır. Böylece
kadınların da erkeklerin sahip oldukları hakları elde edebilmeleri
için Devletin alacağı önlemlerle kadınlar lehine pozitif ayırımcı230 Bkz. Fulya Kantarcıoğlu ve Zehra Ayla Perktaş’ın karşı oy yazısı.
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lık yapılmasına olur verilmiştir. Bu kural kuşkusuz, siyasi, sosyal ve ekonomik hakların uygulamaya geçirilmesi bakımından
erkeğe göre daha geride bulunan kadının aradaki mesafeyi kapatabilmesi için getirilmiş olup, erkeğin hak kaybına uğramasının
Anayasal dayanağı olarak değerlendirilemez. Pozitif ayrımcılık
kadının, cinsiyeti nedeniyle hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi amacına yöneliktir. “
Karşı oy yazısında söz konusu hüküm, kadın lehine dayanağını Anayasa’dan alan pozitif ayırımcılık değil erkeğe ve kadına verilen geleneksel rolün erkek yönünden doğurduğu negatif
yansıma olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, çağımızda kadının,
geleneksel yaklaşımlarla değil, toplumun eşit haklara sahip bireyi
olarak erkeklerle aynı hukuksal konuma getirilebilmesi amacıyla
Anayasal korumadan yararlandırılması gerektiği, bu tür korumaya gereksinim duyulmadığı durumlarda ise erkeklerin kadınların
yararlandığı olanaklardan yoksun bırakılmalarının  onlar yönünden açık bir eşitsizlik yaratacağı ve Anayasa’nın 10. maddesine
aykırılık oluştuğu sonucuna varılmıştır.
Bu kararın belki de en ilginç yönlerinden biri, karşı oy yazısında farklı cinslerin eşit haklara sahip olma ilkesine açıkça yer
vererek erkekler yönünden eşitsizlik bulunduğunu tespit  edenlerin iki bayan üye olmasıdır. Bu husus, kadınların çalışma hayatı
dışına itilerek, aile içinde para kazanmadan işleri görmesine ve
ikincil plana itilmesine karşı gösterilen haklı hassasiyetten kaynaklanmaktadır.
Anayasa Mahkemesi kararının bir başka dikkat çekici yönü,
kadınların korunması ile ilgili bu kararda, çoğunluk görüşünde,  
2004 Anayasa değişikliği ile eklenen 2. fıkranın maddeye kattığı
yeni anlamın tartışılmamış olmasıdır.
Kanaatimizce kadın ve erkek arasında bu konuda bir ayrım
yapılması uzun vadede kadınların korunmasına değil aile içinde
ezilmelerinin devamına yol açacaktır ve kadınların evlendikten
sonra çalışmamalarına yönelik uygulamalar ve baskılar devam
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edecektir.231   Eğer evlilik iş akdinin feshedilmesi için haklı bir
neden ise bu her iki cinsiyet için de geçerli olmalıdır. Böylelikle evlilik sebebiyle şehir değiştirme zorunluluğu var ise erkeğin
çalıştığı şehir değil, evlilik birliğinin devamı için en uygun şehir
seçilecektir. Eğer kanun koyucu kadının çocuk doğurup ona bakacağını ve işten ayrılma ile kolaylık sağladığını düşünmekte ise,
kadınlara kolaylık sağlamanın yolu işi bırakmaya özendirmek
değil, çocukların bakımını kolaylaştıracak doğum izinlerini arttırmak, gerekirse alınacak ek izinleri emeklilik süresine eklemek
ve kreş olanakları sağlamaktır. Söz konusu kanunun Anayasaya
uygunluğunu Anayasanın 50. maddesi yoluyla gerekçelendirmek
de kanaatimizce uygun değildir çünkü iptali istenen hüküm  kadının çalışma yaşamında korunmasından çok, kadının çalışma
yaşamından uzaklaşmasını ve iş yaşamında 2. plana itilmesini
sağlamaktadır.
İptali istenen hükümle yaratılan ayırımın sadece kadından
kaynaklanan  -kalıplaşmış önyargılar dışında- geçerli bir nedeni
bulunmamaktadır.   Anayasamızın 10. maddesinin 2. fıkrasında
yer alan ”kadın ve erkek eşit haklara sahiptir” hükmü kadının
erkekle fiilen eşit konuma getirilmesini amaçlamaktadır. Oysa ki
bu kanun hükmü, kadını koruyucu nitelikte görünmekte ise de
aslında kadının geçmişten kaynaklanan mağduriyetlerini giderip,
kadını erkekle fiilen eşit düzeye getirme amacı olan bir düzenleme değildir. Düzenleme, kadın istihdamını teşvik etmekten çok,
istihdam edilen kadınları çalışmaktan caydırıcı ve eş olmalarını
ödüllendirici nitelik taşımaktadır.232 Dolayısıyla 10. maddenin birinci ve  ikinci fıkralarına aykırıdır.
231 Ertürk’e göre,   kanunun ruhu kadının çalışma hayatından uzaklaşmasına veya uzaklaştırıl-

masına yol açmamalıdır. Ancak ilgili kanun hükmü bu niteliktedir. Kadınlar, evlendikleri zaman,
çoğunlukla toplumsal baskılar veya eşlerinin baskıları sonucunda çalışma hayatının dışına itilerek,
geleneksel rollerini yerine getirmek üzere istihdamda 2. sınıf işgücü durumuna getirilmektedirler.
Kanunların amacı bu olmamalıdır. Ertürk Ş., Uluslararası Belgeler ve Direktifler Işığında Çalışma Hayatımızda Kadın Erkek Eşitliği, Belediye-İş, Ankara-2008, s.188.
232 Centel T., “Kıdem Tazminatında Pozitif Ayrımcılık”, Sicil, Eylül 2009, S.15, s. 9; Bakırcı’ya
göre, söz konusu düzenleme, kadınların eşleri tarafından işten çıkarılmasını teşvik etmesine rağmen, kadınlar çocuk doğurduklarında çocuk bakım hizmetlerinden yararlanma olanakları yoksa
işten ayrılabildiklerinden, bu düzenleme kadınların bakım ve aile yükümlülüklerini hafifleten mekanizmalar oluşturuluncaya kadar korunmalıdır. Bakırcı K., s. 35, 36.
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Bu karar kadının korunmasına ilişkin bir başka karar olan
Emekli Sandığı Kanununun 74. maddesi ile ilgili kararla karşılaştırıldığında, Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili kararda, Anayasa
Mahkemesi kadının korunmasının amacının, kadının geçmişten
kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu belirlemişti. Oysa bu  kararda kadının aile birliği içinde üstlendiği görevler
gibi klişelere yer verilmiştir.
1475 sayılı Kanunun 14. maddesi ile kadına verilip erkeğe
verilmeyen hak, kadının geçmişte yaşadığı dezavantajlardan kaynaklanan,  kadının toplum içindeki rolünü ileriye götürebilecek,
kadının durumunu düzeltici nitelikte bir hak değildir. Aynı hakkın erkeklere tanınmamış olması kadının aile içindeki ikincil konumunu pekiştirecektir.  İptali istenen hüküm 10. maddenin yanı
sıra eşler arasında eşitliği öngören 41. maddeye de aykırıdır. Kanun koyucunun bu konuda kadın ve erkek için aynı düzenlemeyi
getirmesi uygun olacaktır.
Kadınların geleneksel rollerini arttıracak ve eşitsizliği pekiştirecek yaklaşımlar 10. madde bağlamında devlete verilen görevle
bağdaşmamaktadır.
SONUÇ
İnsanların en güçlü istemlerinden biri olan eşitlik, 18. yüzyıldan bu yana farklı hukuk belgelerinde güvence altına alınmaktadır. Eşitlik başlıca hukuk metinlerinde, kanun önünde eşitlik,
ayrımcılık yasağı ya da eşit haklar gibi formüllerle ifade edilmiştir. Genel eşitlik ilkesinin güvence altına alınması ve eşitlik
ilkesinin yorumlanışı kadınların toplumun her kesiminde yaşadıkları ikinci planda kalışı, üzerlerindeki baskıyı ve uğradıkları
mağduriyetleri gidermemiştir.
Kadınların erkeklerle eşit konuma gelebilmelerine yönelik
olarak karşımıza çıkan en önemli gelişmelerden biri kadınlarla
erkeklerin eşit haklara sahip olmalarının yazılı metinlere   geçmeye başlamasıdır. Bu konuda düzenleme yapılan  ilk Anayasa
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1949 tarihli F. Alman Anayasası olmuştur. Ardından, uluslararası
planda   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin  kabul edilmesi  çok önemli bir itici güç olmuştur. Bu
Sözleşme toplumda kadının durumunun erkeklerle fiili olarak eşit
konuma getirilmesini amaçlamakta  ve bu amacın gerçekleştirilmesi için  devletlere yükümlülükler getirmektedir. Bu gelişmelere
paralel olarak farklı ülkeler anayasalarına kadın erkek eşitliğine
veya devletin bu eşitliği sağlamak konusunda yükümlü olduğuna
ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir. Ülkemizde  kadın erkek eşitliği 2004 yılına dek Anayasamızın 10. maddesinin 1. fıkrasında
yer alan kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağı uyarınca korunmuştur. 2004 Anayasa değişikliğiyle 10. maddeye eklenen 2.
fıkra,  kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduklarını  ve devletin bu eşitliği yaşama geçirmek konusunda yükümlü olduğunu
öngörmektedir.
Eşitlik, farklı şekillerde tanımlanabilen, farklı metodlarla
somutlaştırılabilen bir kavramdır. Kadın erkek eşitliği de, hukuksal metinlerde ister eşitlik veya ayrımcılık yasağı çerçevesinde korunsun, isterse kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip
olmasına dair açık bir düzenleme yer alsın,   farklı yaklaşımlarla
tanımlanır. Eşitliğe ilişkin iki ana yaklaşım, şekli ve maddi eşitlik
anlayışlarıdır. Şekli eşitlik anlayışı eşitlere eşit farklılara farklı
davranılması anlayışı üzerine kuruludur. Bu anlayışta kişisel ve
sübjektif özellikler göz önüne alınmamaktadır. Maddi eşitlik anlayışında kişilere, sübjektif durumları gözetilerek  farklı  davranılabilinmektedir. Bu eşitlik anlayışında adaletli bir dağılımın yapılması için kanunların içeriği önem taşımaktadır. Kişilere farklı
muamelenin haklı kılınması gereklidir ve bu konuda Mahkemeler
belli başlı formüller geliştirmişlerdir. Farklılıkları dikkate alarak
maddi eşitlik anlayışını benimseyen Mahkemeler, kanun koyucunun yaptığı cinsiyete dayalı sınıflandırmaların, akla uygun  makul
ve  amaçla ilişkili olup olmadığını farklı  formüllerle değerlendirirler.
Maddi eşitlik anlayışı çerçevesinde son yıllarda ileri sürülen bir başka yaklaşım kadın erkek eşitliği söz konusu olduğunda  
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farklılıkların değil kadının toplumsal yaşam içinde karşı karşıya olduğu dezavantajların göz önüne alınmasına yöneliktir. Bu
yaklaşım uyarınca mahkemeler farklı uygulamanın haklı olup olmadığını sormak yerine, kanun ya da uygulamanın kadının geçmişten bu yana kaynaklanan dezavantajlarını, 2. planda kalışını
sürdürüp sürdürmediğini göz önüne almalıdırlar. Bu yaklaşım
biçimi,  kadınların toplumdaki konumlarının değerlendirmesini,  
cinsel hiyerarşideki yerlerinin dikkate alınarak mağduriyetlerinin
giderilmesini öngörür. Dezavantaj yaklaşımlı maddi eşitlik anlayışı açıkca fiili eşitliği ve sonuçların eşitliğini öngörmektedir.
Kadın erkek eşitliğine ilişkin yaklaşım biçimlerinin   Mahkemelerde saf haliyle uygulanması enderdir.  Mahkemelerce, bu
eşitlik anlayışlarından  birine ilişkin bir varyasyon uygulanacağı gibi, bu anlayışların  bir arada uygulanması da mümkündür.
Hangi yaklaşım uygulanırsa uygulansın günümüzde kadın ve
erkeklerin fiilen erkeklerle eşit konuma getirilmesi, bu amaçla
devletlerin yükümlülüklerinin bulunduğu ve pozitif ayrımcılık
yapılabileceği yönünde yorumlar ağırlık kazanmıştır.  Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın  Önlenmesi Komitesi de genel tavsiye ve görüşlerinde kadın erkek arasında fiili eşitliğin amaçlandığını belirtmektedir.
Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yargının ve yargıçların rolü yaşamsaldır. Türk Anayasa Mahkemesi kadın erkek
eşitliğine ilişkin meselelerde kural olarak -diğer eşitlikle ilgili kararlarında olduğu gibi- farklılık yaklaşımlı maddi hukuki eşitlik
anlayışını uygulamış, farklı uygulamaların haklı nedeni var ise
ya da kamu yararı gözetilmişse, düzenlemeler 10. maddeye uygun bulunmuştur. Kadın erkek eşitliğine ilişkin konularda Türk
Anayasa Mahkemesinin kararlarına genel olarak baktığımızda
bu eşitliğin korunması konusunda istikrarlı bir çizgi görmemiz
mümkün değildir; kararlarda   farklı bakış açıları    söz konusu
olmuştur.
Belirtmemiz gerekir ki aslında Türk Anayasa Mahkemesi
daha 1963 tarihli kadın erkek eşitliği ile ilgili ilk kararından itiİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 182

Tijen Dündar Sezer

baren kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu belirtmiş
ancak uygulama bu ilkenin gereklerinin yaşama geçmesini sağlamamıştır. Haklı neden ölçütü ne yazık ki pek çok kararda kadın
erkek eşitliği aleyhine sonuç vermiştir. Anayasa Mahkemesinin
kadını ikinci planda gören kanunları Anayasaya uygun bulurken
haklı neden gördüğü bazı sebepler: kadının vücut yapısı, görülecek işlerin niteliği, evlilik birliğinin devamının ve düzeninin
korunması, kamu yararı, kamu düzeni ya da kadının kendisinin
korunmasıdır. Bu “haklı nedenlere” dayanılarak, kadınların memur olabileceklerinin caiz olduğunu belirtip, hangi  memuriyet ve
hizmetlerde istihdam edileceklerinin ilgili kanunda belirtileceğine dair kanun hükmü, kocanın ikametgâhının karının ikametgâhı
addolunacağına dair hüküm, kadının mutlaka kocasının soyadını
almasını gerektiren ve kocanın soyadına üstünlük tanıyan düzenleme, fahişelere karşı işlenen belirli suçlarda ceza indirimi öngören  hükümler vd. 10. maddeye uygun bulunmuştur. Bu kararlar
kadını erkeğe göre ikinci planda gören anlayışın,  yüzyıllardan bu
yana kabul edilen klişelerin etkisiyle verilen kararlardır.
Türk Anayasa Mahkemesi’nin kadın erkek eşitliğini sağlayan son derece olumlu kararları da bulunmaktadır. Kadının çalışabilmesi için kocasının iznini gerektiren hükmün, zina suçunun
oluşmasında farklı koşullar arayan ceza kanunu hükümlerinin,
zorunlu sigortalı olmak için kadının ayrıca aile reisi olması şartını
arayan hükmün, pasaporttan yararlanma konusunda kız ve erkek
çocuklar arasında ayrım getiren düzenlemenin ve yukarıda yer
verilen diğer kanun maddelerinin Anayasaya aykırı bulunmasıyla Türk Anayasa Mahkemesi kadın erkek eşitliğini korumuştur.
Kadın erkek eşitliğini koruyan kararlarda uluslararası Sözleşme
hükümlerine de ağırlıklı olarak dayanılmıştır. Hatta, kadına çalışma izni verilmesini öngören eski Medeni Kanun hükmü ile ilgili olarak yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi “Kadın erkek
eşitliği, kadının erkekle eşit konuma getirilmesi olarak yorumlanmalıdır.“ “Kadınla erkeğin eşitliği, iki cins arasındaki eşitsizliği
yaratan değer yargılarının değiştirilmesini gerektirir” diyerek
hukuki eşitlik anlayışından fiili eşitlik anlayışına yaklaşmıştır.
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Tüm dünyadaki mahkemeler için söz konusu olduğu gibi,
Anayasa Mahkememiz açısından da kadın erkek eşitliğine ilişkin en zor kararlar kadını koruyucu hükümler getiren düzenlemelere ilişkin olanlardır. Kadını koruyucu düzenlemelerden bir
kısmı, kadını erkek  ya da bir kurum tarafından korunması gereken zayıf bir varlık olarak gören anlayışın ürünüdürler. Bu düzenlemeler aslında kadının toplumdaki konumunu iyileştirmezler
ve eşitsizlikleri derinleştirirler. Kadını koruyucu düzenlemelerin
ikinci türü ise kadının geçmişteki mağduriyetlerini göz önüne
alan, kadını erkeklerle eşit konuma getirmeyi hedefleyen, kadının
konumunu düzeltici hükümlerdir. Bu iki tür düzenleme arasındaki ayrımın net olarak belirlenmesi her zaman kolay olmayabilir. Anayasa Mahkemesi, kız çocuklarla erkek çocuklara yetim
aylığı bağlanmasında fark getiren kanunla ilgili başvuruda   şu
çok önemli tespiti yapmıştı: “Ekonomik güçsüzlük, eğitimsizlik ve
gelenekler, kadının toplumda zaman zaman yasalarla özel olarak korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür koruma önlemleri,
kadınlar için bir ayrıcalık amacına değil, tam tersine, uzun yılların eşitsizlik yaratan olumsuz birikimlerini azaltmak ve önlemek
amacına yöneliktir. “ Bu tespit kadının geçmiş dezavantajlarını
ortadan kaldırmak için olumlu önlemlerle desteklenebileceği anlamına gelmektedir. Ancak 1999 yılında  koca menfaatine olarak
karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçları sulh
hakiminin onayı koşuluna bağlayan Eski MK hükmünün kadının
korunması nedenine dayanılarak haklılaştırılmış olması kabul
edilemez niteliktedir; çünkü bu hüküm kadının mağduriyetlerini
ortadan kaldırmaktan ziyade kadını savunmasız kabul eden bir
anlayışın sonucu olarak, onun toplumsal yaşamdaki dezavantajlarını arttıracak niteliktedir.
Kadının korunması ile ilgili bir diğer örnek, 1475 sayılı İş
Kanunu’nun yürürlüğünü sürdüren   14. maddesinin birinci fıkrasının “... kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi ...” bölümünün iptal istemine ilişkindir. Bu hüküm yoluyla kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini sona erdirdiklerinde kıdem tazminatına hak kazanırken, erkek işçilere bu hak verilmemiştir. Bu
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başvuruda  Anayasa Mahkemesinin erkek ve kadın üyeleri farklı
sonuca varmışlardır. Erkek üyeler normun Anayasa uygun olduğu
sonucuna varırken,  kadının çalışma yaşamında korunmasına ve
kadının aile içinde üstlendiği sorumluluklara vurgu yapmışlardır.  
Bizim de katıldığımız karşı oy yazısında ise  “çağımızda kadının,
geleneksel yaklaşımlarla değil, toplumun eşit haklara sahip bireyi
olarak erkeklerle aynı hukuksal konuma getirilebilmesi amacıyla
Anayasal korumadan yararlandırılması gerektiği, bu tür korumaya gereksinim duyulmadığı durumlarda ise erkeklerin kadınların yararlandığı olanaklardan yoksun bırakılmalarının onlar
yönünden açık bir eşitsizlik yaratacağı” sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesinin bir siyasi partiye ihtar verilmesi isteminin reddine ilişkin olarak, 2004 Anayasa değişikliği öncesi
verdiği kararda ise, kota düzenlemeleri ile ilgili olarak, pozitif
ayrımcılık yapılabilmesine yeşil ışık yakılmıştır.
Türk Anayasa Mahkemesinin kararlarında genel olarak kadını koruyucu önlem içeren düzenlemelerin haklı bulunduğu, özellikle 1990 sonrası kararlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
konusunda olumlu bir gelişim olduğu izlenmektedir. 2004 Anayasa değişikliği sonrası kararlara baktığımızda 10. maddenin 2.
fıkrasındaki hükmün içeriğinin henüz somutlaştırılmadığı görülmektedir. Kanaatimizce, Anayasamızın 10. maddesine eklenen 2.
fıkra, 1. fıkranın gereksiz bir tekrarı değildir ve cinsiyet farkına
dayanan düzenlemeleri yasaklamasının yanı sıra kadınların erkeklerle fiilen eşitliğinin sağlanması anlamında yorumlanmalıdır.
Bugüne dek kanun önünde eşitlik  ilkesinin hukuksal eşitlik olduğunu kararlarında belirten Anayasa Mahkemesinin,   bundan
sonraki kararlarında   kadın erkek eşitliği ile ilgili meselelerde
-10. maddenin 2. fıkrası ve KKHAÖS doğrultusunda- eşitliği fiili
eşitlik olarak yorumlaması uygun olacaktır.
Devlet, kadınların erkeklerle eşit hakları kullanabilmesi için
önlemler almalıdır. Ancak bu önlemler kadınların mağduriyetlerini gideren, onların durumunu düzelten ve geçici nitelikte önlemler olmalıdırlar. Pozitif ayrımcılık uygulamaları da bu çerçevede
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değerlendirilmelidir. Kadını zayıf, korumaya muhtaç ve ikinci
sınıf gören bir anlayışın ürünü olarak dezavantajları arttıran düzenlemeler kabul edilemezler. Paternalistik, kadının baskı altında
tutulmasını sürdüren, kadını kendi kendini koruyamaz olarak ya
da sadece eş ve anne olarak gören kalıplaşmış  yaklaşımlar desteklenmemelidir.
Ülkemiz açısından kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması konusunda en önemli görevlerden biri Türk Anayasa Mahkemesine düşmektedir. Anayasa Mahkemesinin Kadınlara Karşı
Her Türlü   Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini ve Kadınlara
Karşı Her Türlü  Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin genel tavsiye ve görüşlerini dikkate alarak, 10. maddeyi gelişmelere uygun
bir şekilde yorumlayacağı inancını taşımaktayız.
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KISALTMALAR
AB
: Avrupa Birliği
AİHS
: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİHM
: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AK
: Avrupa Konseyi
AMKD
: Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi
BM
: Birleşmiş Milletler
bkz.
: bakınız
E.
: Esas
ILO
: Uluslararası Çalışma Örgütü
İHEB
: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
K.
: Karar
kt.
: Karar tarihi
KKHAÖS :Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi
N.
: Numara
MK
: Medeni Kanun
md.
: Madde
par.
: paragraf
S.
: Sayı
s.
: sayfa
SPK
: Siyasi Partiler Kanunu
TBMM
: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK
: Türk Ceza Kanunu
TMK
: Türk Medeni Kanunu
vd.
: ve diğerleri
Y.
: Yıl (Year)
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Önceki dönem
Baro Başkanlarımızdan Av.Nuri Fettah
Esen’in Şoförü Adnan Songür
ve yanında çalışan
Hayriye Hanım’la gerçekleştirilen söyleşi:

Av. Muhittin Üstündağ : Şimdi efendim biz bir Baro belgeseli
yapmıştık. Ve o belgeselde Nuri Fettah Esen’le ilgili olarak çok
büyük bir eksiklik var. Sohbet sırasında Altan ağabey sizden bahsedince ben hazine bulmuş gibi sevindim açıkçası. Çünkü Nuri
Fettah Esen dönemi İzmir’de çok bilinen bir dönem, parlak bir
dönem olmakla birlikte, o döneme ilişkin fotoğraflanmış, ulaşabileceğimiz hiçbir bilgiye sahip değiliz. Biz maalesef günübirlik
yaşamayı seven, öyle bir kültüre alışkın bir toplumuz. Arşivciliğimiz yok. Biz Baro olarak bile böyle bir arşiv yaratamamanın
üzüntüsünü yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi yeni bir çalışma başlattık. Bu çalışmada o belgeselin içerisinde Nuri Fettah Esen bölümünü zatıalinizle yapacağımız söyleşiyle doldurma gayreti içerisindeyiz. Hem bunu filmle oraya monte edebilecek bir çalışma
yürüteceğiz, hem de bu söyleşiyi yazılı olarak “2008 İzmir Barosu Yüz Yaşında Armağan Dergisi” içerisinde yayınlayacağız.
Şimdi tabi Nuri Fettah Esen’in hukukçuluğundan ziyade, sizin
birlikte çalıştığınız dönemlerde onun özel yaşantısından, onun
şahsıyla ilgili anılarınızdan, onun zamanın avukatları içerisindeki durumundan, hangi tür işlere baktığından bahsederseniz bizi
mutlu kılarsınız.
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Adnan Songür : Bilebildiğim kadar tabi. Ben kendisine
ancak taksimle hizmet ediyordum. Uzun seneler hizmet ettim.
Bir defa Allah gani gani rahmet eylesin, sizden iyi olmasın. Çok
çok iyi bir insandı. Hayırseverdi. Eski insanlar zaten bir başkaydı. Siz şeyden de bilirsiniz. Kasım Erdoğan’dan da bilirsiniz. O
devrin avukatlarından. Eskiler bir başkaydı. Şimdi özel hayatına
gelince, sade bir hayatı vardı. Bekardı, hiç evlenmemişti. Evinden, işine, işinden evine. Emrehan’da çalışıyordu. Sonradan gitti
Akgerman’a.
Av. Altan Ülgen : Emrehan yıkılınca Akgerman’a geçti.
Adnan Songür : Akgerman’ın birinci katındaydı. Rasim
Atalay ile beraber ortak çalışırdı. Dediğim gibi öyle sade bir hayatı vardı.
Av. Muhittin Üstündağ : O zaman Akgerman’daki dönemi
hatırlıyorsunuz siz, öncesini hatırlıyor musunuz?
Adnan Songür : Akgerman’dan tanıyorum kendisini.
Av. Muhittin Üstündağ : Peki Akgerman’da çalıştığı dönemlerde başka avukatlar da vardı orada. Onlardan hatırladığınız
neler var. Şu an hayatta olanlar var mı acaba?
Adnan Songür : Şimdi Akgerman hanında Rasim Atalay
vardı. İkisi beraber çalışırlardı.
Av. Muhittin Üstündağ : Yıl kaçtı, takriben.
Adnan Songür : 1953-54 yıllarındaydı. Selim Hakmen vardı. Selim Hakmen sağ zannediyorum.
Av. Onur Güven : Selim Hakmen’le yakınlıkları nasıldı. Bu
konuda birkaç kelime söyler misiniz?
Adnan Songür : Vallaha öyle pek samimiyetleri yoktu. Dediğim gibi işte, işinden evine, evinden işine gider gelirdi. Birbirİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 195

lerini hatırlarını sorarlardı.
Av. Onur Güven : Yazıhane ziyaretleri yaparlar mıydı, birbirlerine?
Adnan Songür : Onu yapamazdı. Niye yapamazdı. Çok yoğun çalışırlardı. Sonra rahmetli bir hayli de kiloluydu. Yemeği
çok severdi, boğazına çok düşkündü. Kilolu olduğundan pek artık sağa sola gidemezdi, işi de çok olduğundan. Ve rahmetli için
öyle söylerlerdi. Avukatlık hayatında hiçbir davayı kaybetmemiş.
Öyle derlerdi bilmiyorum.
Av. Altan Ülgen : Mithatpaşa’da mı oturuyordu?
Adnan Songür : Mithatpaşa Göztepe’de. Deniz kenarında
Göztepe’de oturuyordu. Özel aşçısı vardı. Yardımcısı kadın vardı,
Hayriye Hanım. Aşçısını Şükran Lokantası’ndan göndermişlerdi.
Şahane bir aşçıydı. Bana da hatta kilo aldırdı orada.
Av. Onur Güven : Peki evlenmeyişinin sebebi hakkında hiç
kulağınıza bir şey geldi mi?
Adnan Songür : Onu bilemiyorum.
Av. Altan Ülgen : Bülent Bey yeğeni mi oluyordu, Bülent
Nuri Esen.
Adnan Songür : Yeğeni, kız kardeşinin oğlu.
Av. Altan Ülgen : Aynı soyadını almış ilginç. Dayısının soy
ismini taşıyor.
Adnan Songür : Bülent Bey’i dayısı Nuri Bey okuttu, dayısının elinde büyüdü. O bakımdan kendisi işte Bülent Nuri Esen
ismini aldı.
Av. Onur Güven : Arabada gelip giderken susan bir insan
mıydı, yoksa bir şeyler anlatır mıydı?
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Adnan Songür : Pek konuşkan değildi. Arabada pek konuşmazdı. Arabanın içinde bile bir şeyler yerdi. Mesela çerez. Onun
bu alışkanlığını bilen meyveciler gelirdi. Tertemiz meyveler gelirdi. Küçük sepetlerde ya çilek, ya erik, temizlenmiş şekilde arabanın içire koyardık onun arka tarafta kendisi de tıkır tıkır onu
yiye yiye evine giderdi.
Av. Onur Güven : Kaç kiloydu?
Adnan Songür : Yüz kilo vardı.
Av. Muhittin Üstündağ : Adnan Bey, bizim Nuri Fettah
Esen üstadımızla ilgili elde ettiğimiz bir bilgiyi de sizden öğrenmek istiyoruz. O zamanlar İzmir’de Dario Moreno vardı.
Adnan Songür : Tabi. Başlangıçta şöhret olmadan önce
Dario Moreno İş Bankasında çalışırdı. İş Bankasında memurdu.
Aynı zamanda rahmetli Nuri Fettah İş Bankasının da avukatıydı.
Oradan tanışıyorlardı. Rahmetli Dario Moreno da onun evine gelir yemeklerini yerdi. Çok cömertti. Çok alicenap adamdı.
fire?

Av. Onur Güven : Evi açık mıydı böyle akşam sabah misaAdnan Songür : Herkese açıktı. Çok uzun bir masası vardı.

Adnan Songür’ün Eşi : Yemek yemeden salmazdı gittiğimizde. Hatta bana özel böyle iyi pastırmalardan, parfümlerden
devamlı gönderirdi. Roman gönderirdi okuyayım diye.
Adnan Songür : Yemedin mi gücenirdi. Mesela tatlılar yenirdi, arkasından pastırma çıkarırdı. Yiyeceksin. Şükrü
Postacıoğlu’nun hanımı uzaktan akrabası olurdu Nuri Fettah
Bey’in. Bir gün onları yemeğe davet etti. Upuzun 20 kişilik bir
masa. Her şey var. Yok yok. Yendi, yendi. Arkasından pastırmayı
çıkardı. Türkan Hanım, Postacıoğlu’nun hanımı, “Ya yapma, bayılacağım şimdi burada” dedi.
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Av. Onur Güven : Son zamanlarını hatırlıyor musunuz? Ölmeden evvelki zamanları?
Adnan Songür : Son zamanları işte işi bıraktı tabi. Rahatsızlığı meydana çıkınca işi bıraktı.
Av. Muhittin Üstündağ : İşi bırakırken yazıhaneyi dağıttı
mı, yoksa bir başkasına mı devretti?
Adnan Songür : Yazıhaneyi sanırım ortağı Rasim Bey’e
bıraktı. O istirahattayken ben yedek parça işine geçmiştim. Size
dedim arzu ederseniz yeni bir arkadaş bulurum. O sırada işte rahatsızlandı. Rahatsızlığı kilo ve yaştan kaynaklanıyordu. 1964
yılında 74 yaşında vefat etti.
Av. Onur Güven : En büyük özelliği neydi, böyle belli bir
olay hatırlıyor musunuz, mesela sinirlendiği veya heyecanlandığı?
Adnan Songür : Hiç sinirli değildi. Gayet uysal, gayet mütevaziydi. Zaten öyle kavgalı gürültülü bir ortama da girmezdi,
davaların en büyüğünü alırdı. İş Bankası’nın avukatıydı.
Av. Onur Güven : Hiç gençliğinden bahsetti mi, daha evvelden yaptığı bir meslek var mı, hayatını kazanmaya direk avukatlıktan mı başlamış?
Adnan Songür : O kadarından bahsetmedi.
Av. Onur Güven : En çok geleni gideni kimdi.
Adnan Songür : İşte Bülent Nuri Esen vardı akrabası, yeğeni. Ankara’daydı o da. Kız kardeşinin kızı vardı, Perihan Hanım.
Hakkı Türegün’ün hanımıydı Perihan Hanım. Küçük çocukları
vardı, onlarla ilgilenirdi. Deniz kenarındaydı evi. Merdivenli banyosu vardı. Çocuklar banyoya girerdi. Onlarla ilgilenir, neşelenirdi.
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Av. Onur Güven : İçki kullanır mıydı?
Adnan Songür : Hiç içki içmezdi. Ben bir bardak bira içtiğini görmedim.
Av. Altan Ülgen : Onun yanında, sofrasında bulunmuş rahmetli Kasım ağabey anlatırdı. Akgerman’a geçmeden evvel eski
Emlak Kredi İşhanındalarmış. Hatta dedi ki Fettah Nuri’nin yazıhanesinin yanında dedi ısrar ettik duş yaptırdı dedi. Kilolu olduğu
için yazın çok terlerdi dedi. Duş yaptırmak için oraya özel olarak
yer yaptırdı dedi. Mesela rahmetli Kasım ağabey içerdi, yerdi.
Gece hayatı olan bir insandı. Bir de şunu söyledi bana. Senede
bir kere arkadaşlarına ziyafet verirdi. O ziyafete, her sene beni
çağırır ve ben bunu onur olarak kabul ederdim. Fettah Nuri’nin
iltifatına mazhar olmuş bir kimse olarak kendimi nitelendirirdim
derdi. O binada asansör de yoktu. Kendisi merdiven çıkamazdı.
İkinci katta sandalyesi vardı. O sandalyede oturur bir dinlenirdi.
Ondan sonra devam ettirdi.
Av. Onur Güven : Hep aynı lokantaya mı giderdi?
Adnan Songür : Evinde aşçısı vardı. Öğlenleri yemek yemeye evine giderdi. Beni bırakmaz ille beni de yedirirdi. Sonra
biraz istirahata çekilirdi, sonra da yine yazıhanesine götürürdüm.
Dakikti. İşi olmasa bile yazıhanesinde aynı dakikada aynı saatte
bulunması lazımdı. Ben hatta bazen başka müşteriye giderdim. 5
dakika, 10 dakika gecikirdim. Bir bakardım, çağırmış başka arabayı, binmiş, gitmiş. Yani 5 dakika beklemezdi.
Ayrıca çok hayırsever biriydi. Onun hayırseverliğini bilen herkes
yazıhanesine gelirdi. Bol bol verirdi. Geri çevirmezdi. İyiliği çok
severdi. Çok kitap okurdu. Yazıhanesi kitap doluydu.
Av. Onur Güven : Şöhreti nereden geliyor?
Adnan Songür : Şöhreti bilgisinden geliyor. Aldığı davalardaki bilgisinden, iyi yetişme tarzından geliyor. Çok zekiydi rahmetli. Hazırcevaptı. Hatta bir gün öğlen ben gittim. Yukarı çıktım.
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Rasim Bey de yazıhanedeydi ortağı. “Ben yemeğe gidiyorum, sen
ne yiyeceksin” dedi. “Ben” dedi, “artık öğle yemekleri yemiyorum” dedi. “rejim yapıyorum, biraz adama benzeyeyim” dedi. O
da dedi ki “haklısın biz hiçbir zaman için adama benzeyemedik”
dedi.
Av. Muhittin Üstündağ : Peki Dario Moreno meşhur olduktan sonra ziyaretine gelir gider miydi?
Adnan Songür : Meşhur olduktan sonra bir defa geldiğini
gördüm. Hatta geldi kaldı.
Eşi : Bunları birazdan gelecek olan yardımcısı Hayriye Hanım daha iyi bilecek.
Adnan Songür : Hayriye Hanım ev işlerine bakıyordu. Bir
de çocuğu vardı. Orada yatılı kalıyorlardı.
Av. Onur Güven : Bonkör müydü çok?
Adnan Songür : Bakın ben size bir olay anlatayım. 27
Mayıs’ta ihtilal oldu. Bütün bankalar kapalı. Alışveriş yok, paralar alınmıyor. Bir Amerikalı Nato’ya görevli gelirken temiz bir
arabayla beraber gelmiş. Akabinde tekrar bir başka göreve tayin
olmuş Amerika da. Arabasını iki güne kadar satması lazım. Ama
milletin bütün parası bankada. Dolaşıyor durak durak, bütün
İzmir’i dolaşıyor. Araba çok temiz araba yani. Fabrika kokuyor.
O zaman için 34 bin liraydı değeri arabasının. Durağa geldi. Herkesin içi gidiyor arabaya. Benim aklıma Nuri Bey geldi ama bir
insandan, bu kadar da para istenmez dedim. Bir araba parası istenmez dedim. Af edersiniz benim de bankada param var. Ama
dediğim gibi herkesin var, alamıyor. Amerikalıya şöyle gidelim
arabayla dedim. Tam yazıhanesinin önünde durdum. Dedim “ne
istiyorsun.” Dedi “ben öğrendim değerini. 35 bin Lira yaptığını
söylediler.” “Evet” dedim, “o fiyat yapar bu. Ama kime satacaksınız, nerede para. 20 bin lira vereyim.” 20’yi duyunca Amerikalı
kalktı kalktı oturdu. Öyle böyle en son 22 veririm dedim. 22’den
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fazla veremem size güle güle dedim. Amerikalı razı oldu. Ama
bu parayı nasıl isteyeceğim. Bir araba parası nasıl istenir. Ama
iyi biliyorum. Özel kasasında para var. Altınları var, parası var.
Çıktım yukarıya. Dedim böyle böyle bir durum var. Bankalar
açılınca paranızı vereceğim dedim. Çok da güzel bir araba var
dedim. Pazarlığını yaptık, aşağıda bekliyor araba. Acaba bana 22
bin lira verebilir misiniz. Ama bunu söylerken de ben bittim eridim. Kolay mı, babamdan istesem vermez. Tamam olur Adnan
dedi. Belinde zinciri vardı. Zincirin üstünde bir yığın anahtar vardı. Salladı, salladı. Anahtarı çıkardı, kasayı açtı. 22 yi saydı bana.
Teşekkür ettim. İndim aşağıya. Amerikalıya parayı verdim, arabayı aldım. Ondan sonra kısa zamanda bankalar açıldı. Allah’tan
kısa zamanda bankalar açıldı. Ben hemen parayı çektim teslim
ettim. Daha sonra İstanbul’dan bir arkadaşımız gelmişti bizim.
Taksici arkadaşımız. İzmir’de arabalar daha temiz diye gelmiş
buraya almaya. Dolaşıyor araba bulamıyor. Parası hazır. Benim
arabayı görünce aman Adnan sen bu arabayı bana ver dedi. Dedim sen şimdi bu arabanın kaça satın alındığını duymuşsundur.
34 bin lira değeri var bunun sen ver 34 bin lirayı al dedim. Öyle
böyle derken 32 bin liraya verdim ben. 10 gün içinde bu kadar
para kazındım onun sayesinde. Kim yapar bunu?
Av. Altan Ülgen : Nuri Fettah Esen yapar.
Av. Onur Güven : Siyasi görüşü neydi?
Adnan Songür : Halk Partiliydi.
Av. Muhittin Üstündağ : Rahmetlinin cenazesinde kimler
vardı?
Adnan Songür : Fazla kişi yoktu. Mahmut Birsel vardı.
Selim Hakmen vardı. Öyle fazla kişi yoktu.
Ben yüksek tahsilimi yani yaşam tahsilimi rahmetlinin yanında
yaptım. Ondan çok şey öğrendim. Rahmetliyi her zaman anarım.
Büyük iyiliklerini gördüm.
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Av. Muhittin Üstündağ : Nuri Fettah Esen kimdir?
Hayriye Hanım : Benim için babamdan daha yakındır. Benim üzerimde etkisi vardır. Çok iyi bir insandır. Fakiri gözetir
ve gözettiği zaman da kimseye bildirmez. Yemeği çok severdi.
Yedirmeyi çok severdi. Sonradan perhize girdiği zaman kendi
yemediği halde bizlere getirir, sofrada biz yerken o da başımızda
bekler,sevinçli bir yüzle bizi seyrederdi.
Bana toplum içinde de kızım derdi, kızıma da torunum derdi.
Hiç yanında çalışıyor gibi göstermedi. Sofrasından hiç ayırmadı.
Benden kızım, Sevgi’den torunum diye bahsederdi.
Av. Muhittin Üstündağ : İlk kez kaç yılında tanıştınız kendisiyle?
Hayriye Hanım : Benim büyüdüğüm yere ben 8 yaşında
geldim. Ablasıyla tanışıklığımız vardı. Ablası 1956 senesinde
Ankara’da safra kesesi ameliyatında vefat etti. Yani ben Nuri Fettah Bey’in yanına gitmeden önceden tanıyordum ailesini. Sonra
tabi ben oradan ayrılıp çocuğumla beraber onların yanına sığındım. Ablası çok yaşamadı. O hastanedeydi ben gittiğimde. Ondan
sonra sekiz sene beraber kaldık ölümüne kadar.
Av. Onur Güven : Son yılları nasıl geçti Nuri Bey’in?
Hayriye Hanım : Son yılları, Ocak ayından itibaren dışarıya
çıkamadı. Evin içinde geziyordu ama dışarıya çıkamaz haldeydi.
Av. Muhittin Üstündağ : Neydi rahatsızlığı efendim?
Hayriye Hanım : Damar sertliğiydi. Doktoru oturur 24 saat
mi geçer, kaç saat geçer. Onun damarlarında pıhtı olurdu. Enseye
doğru geldiği zaman felç gibi kalırdı. Kalkamaz, oturamaz. Araİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 202

dan 1 saat geçer, 2 saat geçer. Sonra onun koluna girer, ablasının
kızının beyi Rahmetli Hakkı Türegün ile birlikte götürürdük yatırırdık. Ondan sonra bir bakardım, kalkmış ayakta dolaşıyor. Ama
o felç hali 1 saat, 2 saat sürerdi. Ondan sonra kalkar dolaşır, yer
içer, böyleydi ölene kadar. Bu vaziyette öldü.
Av. Muhittin Üstündağ : Nuri Fettah Bey nereliydi aslen?
Hayriye Hanım : Aslen İzmirliydi. Anne tarafı Aydınlı.
Baba tarafı İzmirliymiş. O küçük kalmış zaten babadan. Ben böyle biliyorum.
Sevgi Hanım : Ne zaman dededen söz edilse ben onu bir
oda dolusu kitaplığıyla anarım. Ve onun kitaplığıyla büyüdüm.
Okumayı çok aşıladı bana. Bütün tarihi eserlerden tutun, antika
kitaplardan tutun, çok değerli bir kitaplığı vardı. Bir de davalarına
hazırlanırken çok ciddiyetle hazırlanırdı.
Hayriye Hanım : Hatırlarım. Bir gün biz yattık, o oturuyor.
Bir ara kalktım baktım. Bir hışımla kalktı. Karşısında biri varmış gibi heyecanla, kol hareketleriyle bir şeyle anlatıyor. Dedim
aklını mı kaçırdı kendi kendime. O zaman gençlik de var bende.
Meğerse, aşçısı Emin Efendi vardı, ertesi gün o dedi, mahkemesine hazırlanırken öyle hazırlanır. Yani sesli sesli, o mahkemeye
gitmeden önce uyumaz, kendi kendine prova yapardı.
Av. Altan Ülgen : Sizin söylediğinize göre okuma merakı
yalnız hukukla ilgili değil. Yani genel kültürü kapsayan her şeyden vardı değil mi kütüphanesinde?
Sevgi Hanım : Tabi. Nobel ödülü almış kitaplar, bizim bütün önemli eski yazarlarımızın seri halinde kitapları, Muazzez
Berkantlar, Reşat Nuri Güntekinler, Kerime Nadirler, Varlık Yayınlarının küçük küçük kitapları vardı. Şairler, Ahmet Haşimler,
bir dizi seri halinde Akbaba, Hayat mecmuaları. Onlar basılmaya
başladığı tarihten bu yana bütün sayıları vardı. Edebiyata çok meraklıydı.
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Av. Onur Güven : Ne oldu sonra o kitaplar?
Hayriye Hanım : Milli kütüphaneye bağışlanmış. Bülent
Bey’le Rasim Bey onlara lazım olanları aldılar. Hatta tarih ansiklopedisini ben Sevgi için aldım.
dı?

Av. Onur Güven : Dertleşir miydi hiç sizinle, neler anlatır-

Hayriye Hanım : Genelde çocukluğunu anlatırdı. İşte babasının ölümünü, annesine olan düşkünlüğünü. Annesine çok
düşkündü. Anne sevgisi muazzamdı. 28 Aralık annesinin ölüm
günüydü. Televizyon yoktu. O gün radyoyu kapatır, battaniyesini
dizinin üstüne alır, hiç konuşmaz, hiçbir şey yapmadan durarak
hep annesinin ölümünü düşünürdü. Kabrini dahi ziyarete gitmemiştir dayanamayacağı için.
Av. Onur Güven : Babasıyla ilgili neler anlatırdı?
Hayriye Hanım : Küçükken öldüğü için çok bir şey anlatmazdı. Ama küçüklüğünde babası camiye gidermiş. Beyler sokağındaymış evleri. Avukat olana kadar güvertede gittim geldim
derdi. Onların parasıyla hiç lüks şeyler yapmamış. Sigara içmeye
bile kendisi para kazanınca başlamış olduğunu söylerdi.
Av. Muhittin Üstündağ : Nuri Fettah Bey’in konukları
olurdu mutlaka. Kimler gelirdi?
Sevgi Hanım : Ben Dario Moreno’yu hatırlıyorum. Sık sık
gelen bir avukat vardı Musevi. Adato. O da İstanbul’da avukattı.
Hayriye Hanım : Evet burada mahkemesi olduğu zaman o
da gelip giderdi. Gelip bizde kalırdı.
Av. Muhittin Üstündağ : Üstat hangi gazeteyi okurdu?
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Sevgi Hanım : O zaman Demokrat İzmir Gazetesi vardı.
Av. Muhittin Üstündağ : Peki siyasi görüşü hakkında bilginiz var mı?
Sevgi Hanım : Vallaha ben şu anki bilincimle çocukluğumdaki bilinci karşılaştırıyorum. O koyu bir CHP’liydi. Çok Atatürkçüydü.
Av. Muhittin Üstündağ : Evet Dario Moreno’dan bahsetmiştik. Neler var hatırladığınız?
Hayriye Hanım : Dario Moreno bir süre onun yanında dosya getir götür işi yaparak yanında yetişmiş. Sonra tabi o Fransa’ya
gidiyor. Ama unutmamıştı buraya geldiği zaman uğruyordu.
Sevgi Hanım : İyi görüşüyorlardı, çok samimiydiler, çok da
sıcaktı ilişkileri.
Av. Onur Güven : Sinirli bir insan mıydı?
Hayriye Hanım : Asla öyle sinirli bir insan değildi. Yanlışlıkla bir şey mi kırıldı, çocuk bir şey mi yaptı. Hemen canın
sağolsun derdi.
Av. Onur Güven : En çok etrafında kimleri severdi?
Sevgi Hanım : Perihan teyzeye çok düşkündü.
di.

Hayriye Hanım : Ablasının kızını da oğlunu da çok sever-

Av. Muhittin Üstündağ : Peki Nuri Fettah Bey gününe nasıl
başlardı?
Hayriye Hanım : Sabahleyin erken kalkar, Göztepe’deki
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yalım diye. Sonradan hastalandığında kiracılarını çıkardı, oraya
beraber geldik. Ben onun sesini duydum mu kalkardım. İstemezdi. Ondan sonra ölmeden önce, bir sene önce falan kalkar yatak
odasından gelirken terliklerini yere vura vura geçerdi. Bir gün
söyledim. Siz dedim, öbür evde ayaklarınızın ucuna basarak inerdiniz kalktığınız zaman. Bu evde niye böyle yapıyorsunuz dedim. “Kızım” dedi, “ebedi yalnızlık yaklaştı da ondan yapıyorum
bunu. Kalktığım zaman siz de yanımda olun istiyorum” dedi.
Av. Muhittin Üstündağ : Peki erken kalkardı, günü nasıl
geçerdi?
Hayriye Hanım : Kahvaltıyı beraber yapardık. Öğlenleri
evine döner, yemeğini evinde yer ikide tekrar işine giderdi. Akşamüstü tekrar gelirdi.
Sevgi Hanım : Çok nüktedan bir insandı. Şarkı söylemeyi
çok severdi. Mesela “Henüz girmiş on dört yaşına” diye bir şarkı
vardı. Onu söylediğini iyi hatırlıyorum. Rumeli türkülerini çok
severdi. Klasik Türk müziğini severdi. Batı müziğinden de çok
hoşlanırdı, klasik Batı müziğinden. Radyo programlarında mesela “tarihten bir yaprak” programı ile annemi yetiştirmiştir aynı
zamanda. Öğretmiştir. Şiir okumayı çok severdi. Ezberlediği şiirleri çok güzel okurdu.
Çok vatansever olduğunu da vurgulamak isterim. Gerçekten
yurduna düşkün, milletine düşkün, Cumhuriyetine bağlı, ender
insanlardandı. Artık o tip insanlar günümüzde ne yazık ki çok az
sayıda kaldı. Keşke ben onunla daha büyükken karşılaşsaymışım,
karşılıklı sohbetlerimiz olsaymış. Kim bilir ondan neler öğrenecektim. Zaman zaman andığımda hayıflanırım.
var.

Av. Altan Ülgen : Sizin şansınıza da ulaşamamış insanlar

Sevgi Hanım : Doğru tabi. Kanatları altında belirli bir süre
de olsa büyüttü okuttu. Hastalığımda başımdan hiç ayrılmadı.
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Kendi yavrusuymuşum gibi elimi tuttu. Yani ben onları hatırlıyorum. Gecenin hangi saati olursa olsun eve doktor getirirdi. Yani
öyle merhametli bir insan görmedim şimdiye kadar diyebilirim.
Av. Muhittin Üstündağ : Özellikle anlatmak istediğiniz
başka şeyler var mı?
Hayriye Hanım : Yani yaşadığımız şeyler bunlar. Daima
iyiliğini gördüm.
Av. Muhittin Üstündağ : Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanımak bizleri mutlu kıldı.
Av. Altan Ülgen : Evet çok teşekkür ederiz her şey için.
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LAWYER PARTNERS /
SLOVAKYA DAVASI

Çevirenler;
Baykal AĞAR, Ender KELEŞ, Gökçen ÇAĞA,
Meltem İNELİ, Selim CİĞER,
Yağız Berk OKAN1
Utku KILINÇ2
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (4. Daire),
NicolasBratza, Başkan,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, Hakimler
ve Lawrence Early, Daire Katibi ‘den oluşan bir Kurul olarak
toplanmıştır.
26 Mayıs 2009’da açık duruşma yapılmadan görüşülmüştür.
Ve bu tarihte kabul edilmiş olan karar aşağıdadır.
1 Stajyer Avukatlar, İzmir Barosu Avukat Stajyerleri Hukuk Araştırmaları Grubu, Çeviri Grubu

(Alfabetik sırayla)
2 Koordinatör, İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü
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USUL
1. Dava; özel bir limited şirket olan Avukat Ortaklar’ın Slovakya Cumhuriyeti’ne karşı İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasına Dair Sözleşme’nin (Sözleşme) 34. maddesine göre
Mahkeme’ye yapmış oldukları on beş başvurudan (no. 54252/07,
3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08,
3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08,
29557/08) kaynaklanmıştır. Başvuruların yapılış tarihleri Ek
1’de gösterilmektedir.
2. Başvurucu Bratislava’da çalışan bir avukat olan Bay J.
Fridrich tarafından, Slovak Hükümeti (Hükümet) ise vekilleri
olan Bayan M. Pirošíková tarafından temsil edilmiştir.
3. Başvurucu, elektronik ortamda vermiş olduğu dava dilekçelerini genel mahkemelerin kayıt altına almayı reddetmesi sonucu, mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir.
4. 3 Temmuz 2008’de yukarıdaki başvurulara öncelik vermeye karar verdikten sonra (Mahkeme İç Tüzüğü‘nün 41. Maddesi), 4. Daire Başkanı başvuruları Hükümet’e bildirmeye karar
vermiştir. Mahkeme ayrıca, başvurunun kabul edilebilirliği ve
esası üzerine birlikte karar verilebileceği sonucuna varmıştır.
OLGULAR
1. DAVANIN ŞARTLARI
5. Başvurucu tüzel kişilik, merkezi Bratislava’da bulunan
özel bir limited şirkettir. Başvurular, Şirket adına yönetim kurulu
Başkanı Bay D. Paľko ve yönetim kurulu Başkan yardımcısı Bay
M. Morong tarafından yapılmıştır.
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A. Dava Konusu Olaylar
6. 15 Temmuz 2005’de başvurucu, bir kamu kuruluşu olan
Slovak Radyosu ile bir sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme ve
20 Eylül 2005 ve 27 Ocak 2006’da imzalanan diğer iki sözleşme ile başvurucu, Slovak Radyosu’na ödediği bedel karşılığında,
355.917 adet ödenmemiş yayın alıcısı vergisini, âdemi tediyedeki
kusurdan doğan ek tutarıyla birlikte tahsil etme hakkını elde etmiştir.
7. 20 Ekim 2008’de Bratislava I. Yerel Mahkemesi yukarıdaki sözleşmelerin geçerliliğini tasdik etmiştir. Hüküm 5 Kasım
2008’de kesinleşmiştir.
B) Başvurucu’nun hukuk davası açma girişimi
8. Başvurucu, tahsil etmeye hak kazandıkları alacaklarını
ödemeyi reddeden borçlulara karşı dava açmak zorunda kalmıştır. Başvurucu birbirinden ayrı olarak, borçlular için ödeme emri
çıkarılması için takip talepleri hazırlamıştır. Kişilerin sayısı göz
önünde tutularak, dilekçeler bilgisayar programları vasıtasıyla
oluşturulmuş ve Sayısal Çok Yönlü Disk’lere (DVD) kaydedilmiştir. DVD’ler, beraberinde açıklayıcı bir dilekçe ilgili yerel
mahkemelere gönderilmiştir.
9. Böylece başvurucu, 31 Mart 2006 ve 24 Temmuz 2006’da
dava dilekçelerini, elektronik ortamda, bir kaç yerel mahkemeye sunmuştur. 19 Ekim 2006’da, Adalet Bakanlığı memurlarının,
mahkemelerin bu türden dilekçeleri de kayıt altına alabilmelerinin mümkün olduğunu ifade etmelerinden sonra başvurucu,
dilekçelerin ilk grubunu DVD’ler ile ilgili mahkemelere tekrar
göndermiştir. Mahkemeler, elektronik olarak oluşturulmuş ve imzalanmış belgeleri işleme koymak ve kabul etmek için gerekli donanıma sahip olmadıklarını belirterek bu dilekçeleri kayıt altına
almayı reddetmişlerdir. İncelenen başvurular ile ilgili detaylar Ek
1’de gösterilmiştir.
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10. 14 Aralık 2006’da Başvurucu açtığı davalardan birinde,
Svidnik Yerel Mahkemesi’nin de kabulüyle, 31 Mart 2006’da
DVD’ye kaydetmiş olduğu 379 dilekçenin yazılı şeklini sunmuştur. Taleplere dayanak olan belgeler ise DVD’de kayıtlı kalmaya
devam etmiştir. Dosya numaraları, Yerel Mahkeme’nin dava dilekçelerini 2007’de kayıt altına alınmış olarak tescil ettiğini göstermektedir.
11. 15 Kasım 2008’de başvurucu, mahkemenin kayıt altına
almayı reddettiği dava dilekçelerine dayanan taleplerinin zaman
aşımına uğradığını Mahkeme’ye bildirmiştir.
C. Anayasa Yargısı süreci
12. 2006’da yerel mahkemenin, başvurucunun DVD’ler ile
sunduğu dava dilekçesini kayıt altına almayı reddetmesini takiben,
başvurucu her red için ayrı olmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmuştur. Başvurucu şirket Sözleşme’nin madde 6 § 1 ve
onun Anayasal karşılığına dayanarak, mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
13. Anayasa Mahkemesi incelenen başvuruları, iki aylık kanuni sürenin dışında yapıldığı gerekçesiyle reddetmiştir. Kararlarda, başvurucunun, daha önceki elektronik yollarla dava açma
girişimleri dolayısıyla yerel mahkemelerin bu türden dava dilekçelerini işleme koyabilmek için gerekli donanımdan yoksun
olduklarını öğrendikleri ve Anayasa Mahkemesi’ne süresi içerisinde başvuruda bulunmadıkları ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, ilgili incelemeye konu olan, yerel mahkemelerin dava
dilekçelerini kayıt altına almayı reddettikleri kararlara karşı yapılan başvurunun, yukarıda bahsedilen süre içerisinde yapılmış olmasını ise dikkate almamıştır. ( Davalarla ilgili detaylar Ek 1’de
gösterilmiştir.)
D. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan işlemler
14. 31 Mart 2006’da bazı mahkemeler, Adalet Bakanlığı’na
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başvurucunun elektronik ortamda sunduğu dava dilekçesini nasıl
işleme koymaları gerektiği ile ilgili talimatını sormuştur. Bakanlık, mahkemelere durum incelenene kadar beklemelerini tavsiye
etmiştir.
15. 3 Nisan 2006’ya ait bir evrakta Bakanlık, genel mahkemelerin, elektronik kayıt vasıtalarına sahip olmadığı ve 2002/215
numaralı Kanun’daki elektronik ortamda dilekçeleri kabul için
gereken şartların sağlanamadığını belirtmiştir.
16. 24 Kasım 2006 ve 1-2 Şubat 2007’de yerel ve genel mahkeme başkanları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Adalet Bakanlığı, genel mahkemelerin elektronik imza taşıyan dilekçeleri kabul edebilmesi için gereken şekilde donatılmış olduğu sonucuna
varmıştır.
17. 16 Ekim 2008 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir basın bülteninde Bakanlığın, internet sitesinde her
bir mahkemenin elektronik posta adresini ve elektronik olarak
imzalanmış dilekçelerin tevdi edilmesi ile ilgili bilgi yayınladığı
belirtilmiştir.
II. KONU İLE İLGİLİ ULUSAL HUKUK ve
UYGULAMASI
Medeni Usul Kanunu ve 2005/543 No’lu Yönetmelik
18. Medeni Usul Kanunu’nun 42/1. maddesi 1 Mayıs 2002’de
yapılan değişiklik sonucunda şu şekildedir:
“Mahkemeye belge sunulması yazılı şekilde, kayıt altına
alınarak sözlü şekilde, özel bir kanuna uygun olarak güvenli bir
elektronik imza taşıyan belge sunumuna tabi kılınmış elektronik
araçlar vasıtasıyla, telgrafla veya faks aracılığıyla yapılabilir”
19. 2005/543 No’lu yönetmelik bunun yanı sıra yerel ve bölgesel mahkemelerindeki kayıt da dâhil olmak üzere iş örgütlenmesini düzenlemektedir. Bununla ilgili hüküm şu şekildedir:
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“Bölüm 129

Kalem tarafından alınan ve takibatın yürütülmesi için gerekli talebi kapsayan dilekçeler mahkemede gerekli işlemleri yürütmek için tasarlanmış ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmış
yazılım ve teknik araçlar aracılığıyla yapılmalıdır.
				
Bölüm 132
Güvenli bir elektronik imza taşıyan elektronik vasıtalar aracılığıyla mahkemeye yapılan dilekçe sunumlarının alındı belgeleri.
Elektronik vasıtalar ve güvenli elektronik imza ile yapılan
belge sunumları özel bir yasaya uygun olarak incelenir. Bu tür
belge sunumları m. 129’a uygun olarak mahkemenin merkez bürosuna takibat için iletilir.”
B. Elektronik İmza Kanunu (Kanun no: 2002/215 )
ve 2002/542 No’lu Yönetmelik
20. 2002’deki Elektronik İmza Kanunu elektronik imzanın
kurulumunu ve kullanımını, bu bağlamdaki kişilerin hak ve yükümlülüklerini ve elektronik olarak imzalanmış belgelerin güvenliğini düzenlemektedir. (Bölüm 1)
21. Dava zamanında 2002/542 No’lu yönetmelik idari ilişkilerde elektronik imza kullanımını düzenlemektedir. Yönetmelik Ulusal Güvenlik Mercii tarafından yayınlanmış ve 1 Ekim
2002’de yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6–12 bölümleri, güvenli elektronik imzayı elektronik belgelerin tevdi edilmesinde,
işleme konulmasında ve dağıtımında aynı biçimde kullanan ve
alıcı ve gönderen arasında ileten resmi makamlarda, elektronik
kaydın kurulumunu ve icrasının ayrıntılarını düzenlemektedir.3
Anayasa Mahkemesi Kanunu 1993 ( Kanun no: 1993/38 değiştiElektronik imza ile ilgili mevzuatın tam genel açıklaması Ulusal Güvenlik Mercisinin internet
sitesinde mevcuttur. (http://www.nbusr.sk/en/electronic-signature/legislation/index.html)
3
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rilmiş şekli ile)
Bölüm 53/3e göre Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru, ihtilaflı kararın kesinleştiği ve bağlayıcı hale geldiği veya
tedbirin tebliğ edildiği veya diğer müdahalelerin ihtar edildiği
tarihten başlayarak iki ay içerisinde yapılabilir. Tedbirler ve müdahalelerle ilgili olarak bu süre davacının bunlardan haberdar olabileceği tarihten başlar.
D. Anayasa Mahkemesi Yargılaması
23. 2007 yılında incelenen davaların çoğunluğunda Anayasa
Mahkemesi, yukarıda 13. paragrafta belirtilenle aynı yaklaşımı
benimsemiştir. Şöyle ki 1993 Anayasa Mahkemesi Kanunu’nun
53/3 bölümündeki iki aylık kanuni süre, davacı şirketin genel
mahkemelerin elektronik ortamda belge sunumlarını kayıt altına
alabilecek halde olmadığını ilk kez öğrendiği zaman yani 2006
yılının Nisan ayından sonra olmamak üzere işlemeye başlamıştır.
Anayasa Mahkemesi 4 Ocak 2007 tarihinde verdiği değişik
bir kararında, Čadca Yerel Mahkemesi’nin 24 Temmuz 2006’da
elektronik olarak oluşturulmuş dilekçelerin kayıt atına alınmasını
reddetmesiyle (işlem numarası. III US 7/07) ilgili olan başvuruyu
kabul edilebilir bulmuştur. Anayasa Mahkemesi 20 Aralık 2007
tarihinde davanın esasına ilişkin verdiği kararında, Sözleşme’nin
6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mahkeme, ilgili kanunun tarafları mahkemelerde elektronik olarak dava
açmaya yetkili kıldığını karara bağlamıştır. Resmi makamlar bu
tür belge sunumlarını işleme koymak ve kabul etmek için gerekli olan tesisleri kurmaya mecbur edilmiştir. Yukarıdaki davada
Anayasa Mahkemesi Čadca Yerel Mahkemesine, başvurucunun
24 Haziran 2006’da verdiği DVD’lerle sunulan verilerle devam
etmesini emretmiştir. Bundan önce, Başvurucu, Anayasa Mahkemesine Čadca Yerel Mahkemesinin daha önce 31 Mart 2006’da
DVD’lerde dosyalanan farklı bir grup davanın kabulünü de reddettiğini bildirmiştir.
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2008 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi’nin bütün daireleri bundan önceki paragrafta açıklanan yaklaşımı bu tür davalarda sistemli olarak uygulamışlardır. Bu nedenle, 2006’da aynı
şikâyetlerle sunulan benzer yirmi dört davada, Anayasa Mahkemesi iki aylık kanuni sürenin başlangıcını, başvurucunun her
bir belirli elektronik dosya sunumunun kayıt altına alınmasının
reddedildiğini öğrendiği tarih olarak kabul etmiştir. Bu yaklaşım
benzer belge sunumlarının kaydının ikinci kere reddini ilgilendiren davalarda dahi uygulanmıştır.
Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında mahkemeye erişim hakkının, söz
konusu davalarda, ilgili kanunun elektronik ortamda sunulan belgelerin kabulünü zorunlu kıldığı ve kayıt altına alma talebinin reddinin herhangi bir haklı gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle ihlal edildiğine karar vermiştir. Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin
“başvurucunun davaya ilişkin konu ile ilgili durumu zaten Nisan
2006’da öğrenmiş olduğu gerekçesiyle, elektronik ortamda takip
açma konusundaki sonraki teşebbüslerinin dava ile ilgisiz olduğu” yönündeki görüşüne dayanmıştır.
HÜKÜM
I. BAŞVURULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
27. Mahkeme tahkikat aşamasındaki on beş başvurunun aynı
konuyu ilgilendirdiğini ifade etmiştir. Bundan dolayı Mahkeme iç
tüzüğünün 42/1. maddesindeki kuralın uygulanmasıyla bunların
birleştirilmesini uygun bulmuştur.
II. SÖZLEŞME’NİN 6. MADDESİNİN 1. FIKRASININ
İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
28. Başvurucu şirket, yerel mahkemelerin elektronik ortamda sunulan dava dilekçesinin kaydının reddine ilişkin kararının, mahkemede dava açma hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir.
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ledir:
“ Kişinin medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde
... veya herkes ...... mahkeme tarafından.....duruşmaya .... hakkına
sahiptir.”
A.  Kabul Edilebilirlik
Tarafların iddiaları
(a) Hükümet
Hükümet ilk olarak başvurucunun Sözleşme’nin 35/1 maddesinde geçen altı aylık süre sınırına uyup uymadığının sunduğu
belgelerden açık olmadığını öne sürerek itiraz etmiştir.
İkinci olarak, Hükümet başvurucu şirketin Sözleşme’nin
35/1 maddesinin gerektirdiği iç hukuk yollarını tüketmediğini
ve ilgili zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanan ve
yorumlanan resmi gerekliliklerini Anayasa’nın 127. maddesine
uygun olarak yerine getirmeyip, şikâyetini sunmadığını ileri sürmüştür.
Özellikle, Başvurucu 1993 Anayasa Mahkemesi Kanunu’nun
53/3 bölümündeki iki aylık kanuni süre sınırlamasına uymamıştır. Bu süreç, başvurucunun bazı yerel mahkemelerden 31 Mart
2006’da elektronik ortamda yapılan başvurularını işleme koymadıklarını bildiren cevapları almasıyla yani Nisan 2006’da başlamıştır. Anayasa Mahkemesi, söz konusu genel mahkemelere dava
konusu dilekçeleri “yerel mahkemelerin ilk olarak aldıkları ve
elektronik imzalı olarak işledikleri tarihte” kayıt altına alınmış
olarak kabul edilmesi yönünde talimat vermiştir.
Yukarıdaki yaklaşım Anayasa Mahkemesi’nin ilgili zamandaki
yerleşik içtihadına da uygundur. Hiç kuşkusuz Ocak 2007’deki
III. US 7/07 Kararı bu içtihada zıtlık göstermektedir. Bununla
birlikte, bu karar, önemsiz bir istisnadır ve mevcut başvurular
kararın verilmesinden daha sonra yapıldığından duruma bir etkisi yoktur. Aynı nedenlerle Anayasa Mahkemesi’nin 2008’den
bu yana değişen içtihadı ( Bkz. Paragraf 25) ihtilaf konusunun
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karara bağlanmasıyla ilgisizdir.
Başvurucunun iddialarına göre, şirketin özel hukuka ilişkin
iddiaları zamanaşımına uğramıştır. Hükümet resmi makamların
uygulamalarından doğan sorumluluğuna bağlı olarak 514/2003
sayılı Kanun’a göre zarar taleplerini karşılayabileceğini ileri sürmüştür.
(b) Başvurucu
34. Başvurucu, başvurularının, Sözleşme’nin 35’inci maddesinde öngörülen altı aylık kanuni süre içerisinde yapıldığını
ileri sürmüştür. Bu süre ise dava konusu olay hakkında Anayasa
Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın ulaşması ile işlemeye başlamıştır.
35. Anayasa Mahkemesi’nin, başvurucunun davasını, süresi
içerisinde önlerine getirilmediğinden bahisle reddetmesi yanlıştır.
Nitekim, bu durumda, hem Anayasa ve hem de Sözleşme hükümleri ile garanti altına alınan kişilerin özel hak ve yükümlülükleri,
bir mahkeme tarafından sınırlandırılmış olmaktadır. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi nezdindeki şikayetleri, taleplerini kabul
etmeyi ve işleme koymayı reddeden mahkemelere ilişkindir. Bu
şikayetlerini ise, genel mahkemenin başvurularını reddettiğini
bildirmesini takip eden iki aylık kanuni süre içerisinde ileri sürmüşlerdir. Aslında, benzer gerekçelere ve yasal temele dayanan
diğer 24 davada da, Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, resmi
gereklilikleri yerine getiren şikâyetlerinin, bu durumu doğruladığını kabul etmiştir.
36. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi’ne hepsi 2006 yılında olmak üzere yaptığı başvuruların hiçbirinde, bu farklı yaklaşımı meşrulaştıracak hiçbir haklı gerekçe bulunmamaktadır. Böyle
bir çelişkili yaklaşım, Anayasa Mahkemesi’nin kendisi tarafından
da tutarsızlık olarak yorumlanmıştır. Başvurucu ise, başvurularını
reddeden Anayasa Mahkemesi üyelerinden birinin de, elektronik
yayın alıcısı vergisini ödemeyen borçlular arasında olduğuna dikİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 218
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kat çekmiştir.
37. Sonuç olarak, hükümet tarafından belirtildiği üzere başvurucu 514/2003 sayılı Kanun çerçevesinde tazminat talebini
haklı gerekçelere dayandıramamıştır. Kaldı ki böyle bir talep ancak Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararın kanuna
aykırı bulunarak iptal edilmesi halinde mümkün olabilirdi, ancak
her nasılsa şimdiki dava ile ilgili karar ne üst denetime konu olmuş ne de iptal edilmiştir.
2. Mahkemenin Değerlendirmesi
38. Dayanak belgelere geçmeden önce, Mahkeme, yapılan
başvuruların, ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarının başvuran
şirket temsilcisine tebliğinden itibaren altı aylık kanuni süre içerisinde ileri sürüldüğü konusunda hemfikir olmuştur. Böylelikle
madde 35§1’de bahsi geçen koşul sağlanmıştır.
39. İç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu itirazına ilişkin
olarak, Mahkeme, Sözleşme’nin 35 § 1 maddesine göre başvuruların, yerel mahkemelerde ileri sürülmesi, ulusal hukuk sisteminde mevcut ve geçerli olan yasal düzenlemelerdeki sürelere uygun
olarak kullanılması gerektiğini yinelemektedir. ( Bakınız Akdivar
ve diğerleri v. Türkiye Davası, 16 Eylül 1996, §60, Kararlar ve
Hükümler Raporu, 1996 – IV ). Sürelere ilişkin kurallar, şüphesiz
ki, adalete ve yasal kesinliğin tam olarak gerçekleşmesini temin
edecek şekilde düzenlenmektedir. İlgililer bu süreleri göz önünde bulundurmalıdır. Bununla beraber, Mahkeme mümkün oldukça farklı bir yaklaşım benimseyerek, içtihatlarında veyahut bu
konuların ilişkili olduğu başvurularda, süre koşullarının tarafları
mevcut kanun yollarına başvurmaktan alıkoymayacak nitelikte
olması gerektiğini düşünmektedir. Sorun “yasal kesinlik” ilkesiyle de ilgili olduğundan, sadece bir kanun hükmünün alışılagelmiş
biçimde yorumlanması sorunu değil, aynı zamanda da bir usuli
zorunluluğun, davanın esasına girilmesine engel teşkil edebilecek
şekilde akla aykırı olarak yorumlanması sorunu da teşkil etmektedir. ( Bakınız Mutatis Mutandis, Melnyk v. Ukrayna, No:23436/03
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§ 23, 26 Mart 2006, Müteakip başvurular ile )
40. Söz konusu başvuruda, başvurucu tümü 2006 yılında olmak üzere Anayasa Mahkemesine yaptıkları yaklaşık kırk
şikâyetinde, genel mahkeme tarafından elektronik ortamda dava
açılması ve dosyalandırılmasına yönelik verdiği kararların hep
aynı gerekçe ile reddedildiğini ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi ise, başvuruların denetiminde, 1993 Anayasa Mahkemesi
Kanunu’nun 53/3 Bölümü’nde yer verilen iki aylık kanuni başvuru süresi hakkında birbirinden farklı iki yaklaşım geliştirmiştir.
41. Başvurucu şirketin, Anayasa Mahkemesi önünde, yerel
mahkemelerin elektronik ortamda yazılmış dilekçeleri işlemek
için yeterli ekipmana sahip olmaması sebebiyle, soyut anlamda
hak ihlali olduğu yönünde dava açmaya hakkı yoktu ve başvurucu şirket de davayı bu şekilde açmamıştır. Gerçekten de başvurucu şirket, yerel mahkemelerin elektronik ortamda açtıkları
çeşitli davaları kayıt altına almayı reddetmeleri dolayısıyla mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmışlardır. Mahkeme bu sebeple, başvurucunun 1993 tarihli Anayasa
Mahkemesi Kanunu madde 53/3’de öngörülen sürenin başvurucu
şirketin, yerel mahkemelerin söz konusu dilekçeleri kayıt altına
almayı reddettiklerini öğrendiği tarihten itibaren başladığı yönündeki savunmasını uygun bulmaktadır.
42. Anayasa Mahkemesi de başvurucu şirket tarafından
mahkeme önüne getirilen davaların çoğunluğunda bu türden bir
yaklaşımı benimsemiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin, oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi 2006 yılında yapılan ve
benzer olgulara ve yasal temele dayanan davalara ilişkin farklı
koşullar getirmesine dair bir yorum getirilememektedir.
43. Başvurucu, ilk olarak 31 Mart 2006 yılında yaptıkları
ve reddedilen başvurularını, daha sonra 19 Ocak 2006 tarihinde
birkaç mahkemeye daha tekrar sunmuştur. Bu esnada Adalet Bakanlığı memurları mahkemelerin bu gibi davaları kayıt altına almaları gerektiğini bildirmiştir. Ama her nasılsa, genel mahkeme,
elektronik ortamda imzalanan ve sunulan bu davaları işlemek ve
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kabul etmek için gerekli donanımlardan yoksun oldukları belirterek bu davaları kayıt altına almayı tekrar reddetmiştir. Bunun
üzerine başvuran şirket iki aylık kanuni süre içerisinde Anayasa
Mahkemesi’nde kararı temyiz etmiştir.
44. Bu çerçevede, hükümetin, başvurucunun anayasal yollara başvurmada gecikmiş olması ve bu sebeple iç hukuk yollarının
tüketilmediğinden bahisle yaptığı itirazı kabul edilemez.
45. Hükümetin, kamu görevinin ifası sırasında meydana
gelen zararlardan sorumluluğun düzenlendiği 514/2003 sayılı
Yönetmelik’e bağlı olarak, başvuran şirketin zarara uğradığını
iddia etmesine ilişkin itirazı hakkında Mahkeme, yasal yollarda bir seçim hakkı var ise, Anayasa ile garanti altına alınan hak
ve özgürlüklere ilişkin etkili bir koruma sağlanabilmesi için, iç
hukuk yollarının tüketilmesi şartının başvurucunun durumunun
nesnel gerçeklerine uydurulması gerekliliğini tekrarlar. Kaldı ki,
etkili ve uygun kanun yollarına başvuran kişi, diğer mevcut fakat
muhtemelen sonuç alınmayacak olan yolları denemek istemez. (
Bakınız Adamski v. Polonya (dec.), no:6973/04, 27 Ocak 2009,
Müteakip başvurular ile )
46. Mahkeme, başvurucunun, çözümü, Anayasa Mahkemesi
önünde aramak yönündeki seçiminin yerinde olduğunu düşünmektedir. Slovakya’da insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında görevli en yüksek otorite olan Anayasa Mahkemesi’nin,
başvurucunun mahkeme önündeki şikâyetlerinin konusunu teşkil
eden hak ihlali iddialarını incelemek ve uygun gördüğü takdirde
tazmin hakkını sağlamak görevi vardır.Nitekim başvurucunun bu
konunun esasına ilişkin olarak daha önce yargıya taşıdığı diğer
25 dosyada da aynı sonuca varılmıştır (Bkz. Paragraf 24-25 ). Bu
nedenle, başvurucunun hükümet tarafından önerilen diğer kanun
yollarına başvurması gerekmemektedir.
47. Yukarıda izah edilen sebepler doğrultusunda, Hükümetin, başvuruların kabuledilebilirliğine karşı yaptığı itirazları reddedilmelidir.
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48. Tüm bunlara ek olarak, Mahkeme, tarafların iddiaları
çerçevesinde, öne sürülen şikayetlerin, Sözleşme kapsamında olguların ciddiyetini tam olarak anlamak amacıyla davanın esasını incelemek gerektiğini düşünmektedir. Mahkeme, bu yüzden,
Sözleşme’nin 35§3 maddesi anlamında, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmadığına hükmetmekte ve başkaca sebeplerin
bildirilmesinin gerekli olmadığını tespit etmektedir. Bu nedenle
bu dava kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.
B. DAVANIN ESASI
Başvurucu, Medeni Usul Kanunu’nun taraflara, bir mahkemeye başvururken 42 § 1 maddesinde sayılan yollarlardan herhangi birini serbestçe seçme hakkını verdiğini iddia etmiştir. Sunmak
istediği aşırı sayıdaki -70,000’den fazla- münferit başvurular göz
önüne alındığında, uygulamada tek olanaklı yol davaların elektronik ortamda sunulmasıdır. Her işlem bir takım ekler ve belgelerle
birlikte sunulmuştur. Öyle ki DVD’lerde kayıtlı olan bu belgeler
yazdırıldıkları takdirde 43,800,000 sayfayı doldurabilecektir.
Anayasa Mahkemesi’nin, başvurucunun mahkemeye erişim
hakkının ihlal edildiğine ilişkin çeşitli kararlarına atfen Hükümet,
başvurucunun söz konusu davalardaki şikayetlerinin olgular ve
kanun anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkardığını ve açıkça dayanaktan yoksun olmadığını kabul etmiştir. Ancak iç hukukun,
davaların elektronik ortam dışında sunulmasına da müsaade ettiği
açıktır. Örneğin, başvurucu 14 Aralık 2006’da davalarını Svidnik
Bölge Mahkemesi’ne yazılı olarak sunmuştur.
Mahkeme, Sözleşme’nin amacının teorik veya soyut değil,
uygulanabilir ve etkili hakları güvence altına almak olduğunu vurgulamaktadır. Bu, özellikle adil yargılanma hakkının demokratik
bir toplumdaki vazgeçilmez yeri açısından, madde 6 § 1 ile ilgilidir. Ayrıca fiili engellemelerin Sözleşme’yi tıpkı yasal bir kısıtlama gibi ihlal edebileceği unutulmamalıdır. (ayrıntılar için bkz.
Andrejeva v. Latvia [GC], no. 55707/00, § 98, ECHR 2009-...,)
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Mahkemeye erişim hakkı, madde 6 tarafından korunan teminatların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, herkesin özel hak ve yükümlülükleri ile ilgili bir talebini mahkeme önüne getirme hakkını
korur. Kişinin başvurusu kanunun yürürlüğü dolayısıyla veya fiilen kısıtlandığında, mahkeme maruz kalınan kısıtlamanın hakkın
özüne zarar verip vermediği ile özellikle meşru bir amacı takip
edip etmediği ve kullanılan araçlarla alınmak istenen sonuç arasında mantıklı bir orantılılık ilişkisi olup olmadığını araştıracaktır. (konu ile ilgili içtihat özeti için bkz., örneğin, Ashingdane v.
Birleşik Krallık, 28.05.1985, § 57, Seri A no. 93 ve Markovic ve
diğerleri v.Italy [GC], no. 1398/03, §§ 98‑99, AİHM 2006‑XIV)
Somut olayda başvurucu çok sayıda dava açmış ya da açmak
istemiştir. Bunlar on binlerce kişiyi ilgilendirmektedir ve yazdırıldığı takdirde davalar ekleriyle birlikte kırk milyon sayfadan
daha fazlasını doldurabilecektir. Bu durumda başvurucu, dosyaların sunulması vasıtasını seçimi, usulün kötüye kullanılması veya
uygunsuz olarak görülemez.
Yerel mahkemeler 2006 yılında başvurucunun davalarını
DVD olarak kayıt altına almayı reddetmiştir. Ancak Medeni Usul
Kanunu elektronik tevdiyi açıkça öngörmüştür. Başvurucu firmanın bu haktan yararlanmış olması engelleme gerekçesi olarak görülemez. Gerçekten de dava açmada izlediği bu usul, mahkemelerde takip etmek istediği davaların hacmine tamamen uygundur.
Her ne kadar yerel mahkemeler başvurucunun davalarını işleme
koyacak teknik donanımdan yoksun olduklarını ileri sürseler de
Mahkeme, elektronik tevdi imkânının 2002’den beri iç hukukta
bulunduğunu hatırlatır.
İç hukukun dosyaların mahkemelere tevdi usulü için başka
vasıtalar da öngördüğü doğrudur. Ancak mahkeme, yukarıda belirtilen şartlar altında şikayet konusu reddin, başvurucunun iddialarını bir mahkemeye etkili bir şekilde sunabilme hakkını orantısız olarak kısıtladığı görüşündedir. Yirmiden fazla başka davada
Anayasa Mahkemesi de aynı sonuca varmış ve hükümet buna itiraz etmiştir. Ayrıca böyle bir engellemeyi haklı gösterecek hiçbir
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uygun sebep hükümetçe belirtilmemiş ya da Mahkeme tarafından
saptanmamıştır.
Sözü geçen etkenler Mahkeme’nin, mevcut davalarda başvurucunun mahkemeye erişim hakkına riayet edilmediği sonucuna varması için yeterlidir.
Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi ihlal edilmiştir.
    

SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI

57. Sözleşme’nin 41. maddesi şöyledir;
“Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine
karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine
hükmeder”
         A) ZARAR
58. Başvurucu Şirket zararına karşılık 506,928,253.43 Avro
maddi tazminat talep etmiştir. Şirket ayrıca 4,681,069.49 Avro
manevi tazminat talep etmiştir ki bu yerel mahkemeye sunulan
her bir başvuru dosyası için yaklaşık olarak 332 Avro’ya karşılık
gelmektedir.(Daha fazla detay için bkz. ek 2)
59. Hükümet, ihlali iddia edilen Sözleşme ile maddi tazminat talebi arasında nedensellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle bu
talebe itiraz etmiştir. Manevi tazminat talebinin de fahiş olduğu
kanaatindedir.
60. Mahkeme mevcut dosyada adil tatmin kararının ancak
başvurucu şirketin Sözleşme’nin 6&1 maddesinde güvence altına
alınan mahkemeye erişim hakkından yararlanamaması durumunda verilebileceğini kaydetmiştir. Mahkeme başvurucu şirketin
birtakım olanaklardan yoksun kalması sebebiyle bir zarara uğradığı iddiasını makul sınırlar çerçevesinde değerlendirmediğinden
yargılama süreçleri konusunda ortaya çıkacak maddi tazmine ilişİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 224

YARGI KARARLARI

kin bir öngörüde bulunmaktan kaçınmıştır (Daha fazla bilgi için
ayrıca bkz. Yanakiev v.Bulgaria, no.40476/98, &88, 10 Ağustos
2006). Denkleştirici adalet ilkesi gereğince mahkeme başvuran
şirketi 10.000 Avro ile vergiden muaf olarak tüm zarar kalemlerinin birlikte karşılanmasına hükmetmiştir.
61. Mahkeme’nin defalarca tekrarladığı üzere, Sözleşme’ye
veya protokollerine aykırılık tespit edilen yargılamalarda davalı devlete bir yasal yükümlülük getirilmesi; sadece ilgililere adil
tatmin yoluyla hükmedilen miktarların ödetilmesini değil, ayrıca Bakanlar Kurulu’na birlikte ve/veya ayrı ayrı tedbirler alarak
bunları iç hukuk kurallarına uygun hale getirip Mahkemece tespit
edilen ihlalin sona erdirilmesini ve buna bağlı sonuçların, hukuka
aykırılığın ortaya çıkmasından önce mümkün ölçüde tazmin edilmesini amaçlar (Daha fazla bilgi için Bkz. Lungoci v.Romania,
no.62710/00, &55, 26 Ocak 2006).
62. Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlali durumunda başvurucu
bir an önce, olması gereken konuma getirilmeli, maddenin gereklerinin göz ardı edilmesi engellenmelidir. Mevcut dosyalardaki
gibi, başvurucunun mahkemeye başvuru eyleminin gerekçesiz
bir şekilde reddedilmesi durumunda en uygun çözüm şekli, esas
başvurunun, şirketin ilgili mahkemeye ilk başvurusunu yaptığı zaman yapılmış gibi kayda geçirilmesi ve adil yargılanmanın
tüm gereklerinin yerine getirilmesi için uğraşılmasıdır (bkz., mutatis mutandis, Yanakiev v. Bulgaria yukarıda bahsedildi, §§ 89
ve 90). Bu bağlamda Mahkeme, aynı bakış açısının, başvurucu
şirketin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği davalarda Anayasa Mahkemesi tarafından da benimsendiğini ve bununla birlikte Slovak mahkemelerinin şu anda tasarrufları altında elektronik
aygıtlarla yapılan başvuruları kaydedecek gerekli donanıma sahip
olduğunu belirtmiştir.
Yargılama Masraf ve Giderleri
Davacı şirket iç hukukta yapmış oldukları harcamalar için
924,685.94 Avro, AİHM’de yapılan giderler içinse 96,047.20
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Avro masraf yaptıkları iddiasında bulunmuştur ( Ayrıntılı bilgi II
nolu ektedir.)
Davalı hükümet, davacının yerel mahkeme süresince yaptığını ileri sürdüğü giderlere itiraz etmiş ve Sözleşme’ye göre miktarı fazla bulmuştur.
65. Mahkeme’nin yerleşik içtihatlarına göre, davacı yalnızca
hayatın olağan akışına göre yapması gerekli ve zaruri olan masraflarının tazminini isteyebilir. Somut olayda mevcut duruma
uygun olan makul miktar, tüm giderler dahil olmak üzere 8,000
Avro’ dur.
Gecikme Faizi
66. Gecikme faizi Avrupa Merkez Bankası’nın reeskont kredi faizlerine uyguladığı orana üç puanlık bir artış eklenerek belirlenecektir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK
MAHKEME OYBİRLİĞİYLE
Başvurunun kabuledilebilir olduğuna ;
AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine;
a) AİHS’nin 44/2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde ulusal para birimine çevrilmek suretiyle Hükümet tarafından başvurana aşağıdaki miktarların ödenmesine : maddi ve manevi tazminat olarak her türlü vergiden muaf
tutularak 10,000 Avro, yargılama masraf ve giderleri olarak her
türlü vergiden muaf tutularak 8,000 Avro,
b) Söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Hükümet tarafından, Avrupa Merkez Bankası’nın
o dönem için geçerli olan faiz oranının üç
puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına;
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c) Adil tatmine ilişkin diğer tüm taleplerin reddine;
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış, AİHM’nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak 16 Haziran 2009 tarihinde yazılı olarak ilan edilmiştir.
Lawrence Early				
Katip 				

Nicolas Bratza
Başkan
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T.C.
YARGITAY
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

ESAS			
KARAR		
TEBLİĞNAME
		

: 2008/7755
: 2008/8105
: 1-B/2008/169938

YARGITAY İLAMI

M.K.’yı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık
G.B.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.03.2007 gün ve
225/90 sayıı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile
müdahil vekili taraflarından istenilmiş sanık müdafii duruşma
da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından
tebliğname ile Dairemize gönderilmekle sanığın duruşmaya
müdafii göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve
aşağıdaki karar tespit edildi.
			
		
TÜRK MİLLETİ ADINA
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten
insan öldürme ve 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçlarının sübutu
kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç
niteliği tayin, takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış,
savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya
göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik
görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin takdire, müdahil
vekilinin suç vasfına, haksız tahrik bulunmadığına yönelen ve
yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
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Ancak;
Aksi kanıtlanamayan savunmaya göre; hurda altın toplayıp
satan maktulün, daha önceden tanıştığı ve borç içinde olduğunu
bildiği sanığa, olaydan yaklaşık bir hafta önce, eşi ile cinsel ilişki
karşılığında borç para verebileceğini söylediği, olay günü de aynı
teklifi tekrarlamaktan ibaret eyleminde:
1)Maktulden kaynaklanan haksızlığın ağırlığı dikkate
alındığında, 5237 sayılı TCK’nun 29. maddesinin uygulanması
sırasında makul bir oranda indirim yapılması gerektiği
gözetilmeden yazılı şekilde en alt sınırdan ceza tayini
2) a)5237 sayılı TCK’nun 53. Maddesi uyarınca belli
hakları kullanmaktan yoksun bırakılan
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YARGITAY
6.Ceza Dairesi

ESAS NO		
KARAR NO		
TEBLİĞNAME

: 2008/15262
: 2009/8376
: 6-2008/131557
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ
: İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ
: 04/03/2008
NUMARASI
: 2007/599-2008/51
SANIK		
: S.B., B.K.
SUÇ			
: Hırsızlık
HÜKÜM
: Kısmen beraat ve kısmen mahkumiyet
TEMYİZ EDEN
: O Yer Cumhuriyet Savcısı, katılan
			
vekili, sanıklar savunmanları
TEBLİĞNAMEDEKİ
DÜŞÜNCE
: Bozma
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;
başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya
görüşüldü:
Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan
hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin
takdirine göre, katılan M.G. B. Alışveriş Hizmetleri Tic.Ltd. Şti’ne
karşı eylemlerinde suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde
ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından,
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diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Suçtan zarar görenler L.F. ve S.V.’ye karşı eylemleri
nedeniyle hüküm kurulurken; sanıkların her bir yakınana
karşı eylemleri için denetime olanak verecek şekilde ayrı ayrı
uygulama yapılması yerine iki kez ayrı ayrı denmek suretiyle
toplu uygulama yapılarak 5271 sayılı CMK’nun 232. maddesine
aykırı davranılması,
2- Sanıkların M. Alışveriş merkezinden hırsızlığa kalkışma
ve yaşı küçük mağdurları suça azmettirme eylemlerinden kurulan
hükmün incelenmesinde;
a) Sanıkların olay günü 1996 ve 1997 doğumlu C.B. ve
H.B. ile birlikte katılan M.G. Alışveriş merkezine gittikleri,
burada sanıkların krem ve parfümeri çaldıkları, yaşı küçük
çocukların ise sanıkların azmettirmesiyle dış fırçası çaldıkları,
ancak güvenlik görevlisi tanık E.E.’nin kuşkulanarak sanıkları
izlemesi sonucu kendi üstlerindeki krem ve parfümleri attıktan
sonra, mağaza çıkışında yakalandıkları, adı geçen çocukların
yanlarına gelmesi üzerine, onların da yakalandığı ve üstlerinde
diş fırçalarının bulunduğu olayda, eylemlerinin bu bölümü bir
bütün olarak katılan şirkete karşı hırsızlık suçunu oluşturduğu
halde, 5237 sayılı TCY’nın 142/1-b, 38/2, 35/2. maddeleri
uyarınca cezalandırılmaları yerine katılana karşı eylemden beraat
ve yaşı küçük çocukları hırsızlığa azmettirme suçlarından ise
hükümlülüklerine karar verilerek,
b)Eylem kalkışma aşamasında kaldığı halde, tamamlandığının
kabulü la yazılı biçimde hüküm kurulması,
c)5237 sayılı TCY’nın 145. maddesindeki “malın değerinin
azlığı” kavramının 765 sayılı TCY’nın 522. maddesindeki “hafif”
veya “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim
olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değerinin
azlığının” 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu,
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Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği
de gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca
gereksinimi kadar ve değer olarak da gerekiyorsa ceza vermekten
vazgeçebileceği ölçüdeki düşük değerler esas alınmak, yasal ve
yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği
düşünülmeden, bu maddeye düzenleniş amacının dışında yorumlar
getirilerek cezadan indirim yapılması,
d) Yakalanma koşulları altındaki eylemde rızai geri verme
bulunmadığı halde TCY’nın 168. maddesinin uygulanması,
Bozmayı gerektirmiş, yerel Cumhuriyet Savcısının beraat
hükmüne yönelen temyiz isteği ile katılan M.G.B. Alışveriş
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazları ile sanıklar
S.B. ve B.K. savunmanlarının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki
düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan yakınanlar
S.ve L.’ye karşı eylemde diğer yönleri incelenmeyen hükmün
açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05/05/2009 oybirliğiyle
karar verildi.
				
				
Gönderen: Av. Muammer Yurdakul
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T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS : 2007/15007		
KARAR : 2008/315
Özet: Davacının hukuki durumunun güncel bir tehlike altında olmadığı, buna bağlı olarak hukuki durumu konusunda bir
tereddüt bulunmadığı ve tespitin de bu tehlikeyi ortadan kaldırmasının söz konusu olmadığı açıktır. Dava konusu yapılan olgular, ancak eda istemli bir dava kapsamında incelenebilir. Tespit
davası şeklinde açılan dava bu haliyle dinlenilemez. Mahkemece,
dava koşulu niteliğindeki hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın reddi yerine; yazılı şekilde karar verilmiş bulunması bozmayı
gerektirmiştir.
YARGITAY İLAMI

				
MAHKEMESİ
TARİHİ
NOSU
DAVACI
DAVALI
ğü

: Büyükçekmece Asliye 2. Hukuk hakimliği
: 13/07/2006
: 2006/141-2006/585
: Ü.D. adına Av.İ.A.
: 1-Maliye Hazinesi 2-Vakıflar Bölge Müdürlü-

Davacı Ü.D. vekili Av.E.R.B. tarafından, davalı Maliye Hazinesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü aleyhine 23.02.2006 gününde verilen dilekçe ile tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan
yargılama sonunda; yetkisizliğe dair verilen 13/07/2006 günlü
kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi
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içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava dilekçesinde, davacı ile Y.S. arasında ölünceye kadar
bakma sözleşmesi yapıldığı; Y.S.’nin davacı ile birlikte yaşadığı
ve fakat ziyaret için gittiği Diyarbakır’da vefat ettiği; Hazine’nin
adı geçenin terekesinin intikaline engel olduğu belirtilerek;
Y.S.’nin davacı ile birlikte oturduğunun tespitine karar verilmesi
talep edilmiştir.
Mahkemece, ölenin son ikametgahının Diyarbakır olduğu
belirtilerek yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar
verilmiştir.
Dava, niteliği itibariyle tespit istemine ilişkin olup; dava
dilekçesinde ileri sürülen olgular göz önünde tutulduğunda, yetkisizlik kararı yerinde bulunmamaktadır. Diğer yandan, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda tespit davaları açıkça düzenlenmiş değildir. Ancak bu davaların da dinlenebilir olduğu gerek
öğretide ve gerekse de uygulamada kabul edilmektedir.
Tespit davasının dinlenilebilmesi için, genel dava şartlarının
yanında iki ek şartın da bulunması gerekir.
1-Tespit davasının konusu, yalnız hukuki ilişkiler olabilir.
2-Davacının, hukuki yararı bulunmalıdır.
Hukuki yararın varlığı, dava koşulu niteliğinde olup;
mahkemece,kendiliğinden göz önünde tutulur.
Dava, hakkın ihlali nedeniyle mahkemeden hukuki korunma
istemidir. Dava hakkı da, hukuki yarar ile sınırlıdır. Davacı, ihlal edildiğini ileri sürdüğü hakkını elde edebilmek için mahkeme
kararına muhtaç bulunmalıdır. Bu bağlamda, hukuki korunmada,
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rar yeterli değildir. Kural olarak, eda davalarında hukuki yararın varlığı asıldır ve ayrıca bu yönde bir ispat yükümlüğü yoktur.
Tespit davalarında ise; hukuki ilişkinin varlığının, ‘hemen’ tespit
edilmesinde davacının korunmaya değer bir hukuki yararının bulunması gerekir. Bu da, üç şartın birlikte varlığına bağlıdır.
1-Davacının bir hakkı veya hukuki durumu, güncel (halihazır) bir tehlike ile tehdit edilmiş olmalı;
2-Bu tehdit nedeniyle, davacının hukuki durumu tereddüt
içinde olmalı ve bu husus davacıya zarar verebilecek nitelikte bulunmalı;
3-Yalnız kesin hüküm etkisine sahip olup, cebri icraya yetki
vermeyen (icraya konulamayan) tespit hükmü, bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya elverişli olmalıdır.
Somut olayda; davacının hukuki durumunun güncel bir tehlike altında olmadığı, buna bağlı olarak hukuki durumu konusunda bir tereddüt bulunmadığı ve tespitin de bu tehlikeyi ortadan
kaldırmasının söz konusu olmadığı açıktır. Dava konusu yapılan
olgular, ancak eda istemli bir dava kapsamında incelenebilir. Şu
haliyle dava dinlenilemez. Mahkemece, dava koşulu niteliğindeki hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın reddi yerine; yazılı
şekilde karar verilmiş bulunması, yasanın uygulanmasına ilişkin
açık yanılgı niteliğnide olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri
verilmesine 21/01/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
					

Gönderen: Av. Alper Uyar
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Manevi Tazminat Miktarının Olayın Oluş Biçimi, Davalının
Kusur Durumu, Davacının Ölene Olan Yakınlığı Gibi
Kriterlere Göre Objektif Olarak Hakim Tarafından Takdir
Edilmesi Gerekir
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO
: 2007/6453
KARAR NO : 2008/1910
ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve
manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı sürücünün kullandığı
kamyon ile gece vakti, yetersiz ışıkla, sokağa sola dönerken, gerekli
dikkat ve özeni göstermemesi nedeni ile önünde seyreden bisikletli
kimseye çarparak ölümüne sebep olduğu anlaşılmıştır. Bir ceza
olmayan ve mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da
amaç edinmeyen manevi tazminatın manevi huzuru doğurmayı
gerçekleştirmeye yönelik bir fonksiyonu vardır. Olayın meydana
geldiği tarih, olayın oluş biçimi, kusur durumu ve davacıların
ölene olan yakınlığı birlikte değerlendirildiğinde takdir edilen
manevi tazminat miktarları yetersizdir.
				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		
			

: Çine Asliye Hukuk Mahkemesi
: 12/12/2006
: 2006/146-2006/331
: N.K. ve diğerleri adlarına Av.M.Ü.
: 1-G.M. adına Av.M.T.Ö
2-G.Ö.

Davacı N.K. ve diğerleri vekili Av.M.Ü. tarafından, davalı
G.M. ve G.Ö. aleyhine 02/05/2006 gününde verilen dilekçe
ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama
sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/12/2006 günlü
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kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ve davalı G.M. vekilleri
taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin
kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından
hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla
yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre
davalılardan G.M.’nin tüm, davacıların ise aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 		
2-Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik
kazası sonucu desteğin ölümü nedeniyle maddi ve manevi tazminat
istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar
verilmiş olup hüküm, davacılar ve davalı G.M. tarafından temyiz
edilmiştir.
Davalı sürücünün kullandığı kamyon ile gece vakti yetersiz
ışıkla, sokakta sola dönerken gerekli dikkat ve özeni göstermemesi
nedeni ile önünde seyreden bisikletli desteğe arkadan çarparak
ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır.
Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin
özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine
verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır.
Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru
doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan
özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna
ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde
bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir
edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin
duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
22.6.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını
etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her
olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını
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kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif
ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Olayın meydana geldiği tarih, olayın oluş biçimi, kusur
durumu ve davacıların ölene olan yakınlıkları ve yukarıdaki
ilkeler gözetildiğinde; mahkemece davacılar yararına hükmedilen
manevi tazminat miktarları, arzulanan manevi tatmin duygusunu
gerçekleştirmekten uzak olduğundan davacılar yararına
hükmedilen 2.500,00 YTL ve 1.500,00 YTL miktardaki manevi
tazminatlar azdır. Daha üst düzeyde bir manevi tazminat takdiri
gerekir. Ancak bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama
yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığından HUMK’nun
438/7. Maddesi uyarınca, davacılardan N.K.’nın manevi tazminat
isteğinin 5.000,00 YTL, diğer davacılar E.K., K.T., E.Y., J.K.U.
ve H.O.’nun her biri için ayrı ayrı 3.000,00’er YTL olarak kabul
edilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte
gösterilen nedenlerle; hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan
“…2.500,00…”, “…1.500,00…” rakamlarının çıkarılarak
yerlerine sırasıyla “…1.080,00…”, “…1.067,80…”, rakamlarının
yazılmasına; hüküm fıkrasının 4. ve 5. bentlerinde yer alan
“…1.120,00…” rakamlarının çıkarılarak yerlerine “…2.080,00…”
rakamlarının yazılmasına ve davalı G.M. ile davacıların diğer
temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle
reddine, kararın düzeltilmiş bu biçimi ile ONANMASINA
ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalı G.M.’ye
yükletilmesine ve temyiz eden davacılardan peşin alınan harcın
istek halinde geri verilmesine 19/02/2008 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
							
				
Gönderen: Av.Cüneyt Uyar

İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 240

Tedaş’a Ait Trafodan Kaynaklanan Nedenlerle Çıkan
Yangın Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının Tüketici
Mahkemelerinde Görülmesi Gerekir
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO
: 2007/2053
KARAR NO : 2008/1953
ÖZET: Davacı davalı şirkete ait trafodan kaynaklanan
nedenlerle oturduğu evde yangın çıktığını iddia ederek, maddi
manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davalı vekili ise davanın
reddini istemiştir. Davalının sattığı elektriği davacının kullandığı,
dolayısıyla taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin hukuki
bir işlemin bulunduğu kabul edilmelidir. 4077 sayılı Tüketicin
Korunması Hakkında Kanun gereğince bu kanunun uygulanması
ile ilgili her türlü ihtilaf tüketici mahkemelerinde görüleceğinden
taraflar arasındaki uyuşmazlığın asliye mahkemesinde
çözümlenemeyeceği açıktır.
			
				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		
				

: Şanlıurfa Asliye 1. Hukuk Hakimliği
: 07/11/2006
: 2005/569-2006/614
: İ.K. adına Av.Ş.G.
: TEDAŞ Şanlırfa Müessese Müdürlüğü
adına Av.M.E.

Davacı İ.K. vekili Av.Ş.G. tarafından, davalı TEDAŞ Şanlıurfa
Müessese Müdürlüğü aleyhine 8/07/2005 ve 23/02/2006 gününde
verilen dilekçeler ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama
sonunda; Mahkemece davanın kabulüne dair verilen 07/11/2006
günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalı
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vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden
belirlenen 19/02/2008 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine
temyiz eden davalı kurum adına kimse gelmedi, karşı taraftan
davacı vekili Av.Ş.G. geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde
olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten
ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa
duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi.
Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
Davacı, davalı şirkete ait trafodan kaynaklanan nedenlerle
oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktığını iddia ederek,
uğradığı zarar için madde manevi tazminat istemiştir.
Davalı vekili, davalı kurumun elektrik hatlarından kaynaklanan
yangın çıktığına dair bir başvuru yapılmadığını, davacının kendi
iç tesisatından kaynaklanan zararı davalıdan isteyemeyeceğini
belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hüküm,
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde, yasanın
amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. Maddesinde, “Bu
kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet
piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü
tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3.
Maddesinde mal; “alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil
amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları”
hizmet; “bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama
dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri
de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında
tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici
ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade
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eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının
kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları
verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki
işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalının sattığı
elektriği davacı kullanmaktadır ve tüketici konumundadır. Bu
nedenle davacı ile davalı arasındaki ilişkinin 4077 sayılı Yasa
kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.
4077 sayılı Yasanın 23. maddesinde bu kanunun uygulanması
ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağı
öngörülmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre
davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili
düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese
dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Bu durumda
mahkemece, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının
incelenerek davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru
görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle
BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının
şimdiden incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın
istek halinde geri verilmesine 19/02/2008 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
		
				
Gönderen: Av.Cüneyt Uyar
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T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO
: 2009/3196
KARAR NO : 2009/6326
		

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		

: İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
: 31/01/2008
: 2006/732-2008/35
: T.C. Ziraat Bankası vekili Av.A.E.
: C.İ. ve diğerleri

Davacı T.C. Ziraat Bankası vekili Av.B.A. tarafından, davalı
C.İ. ve diğerleri aleyhine 31/07/2001 gününde verilen dilekçe ile
maddi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda;
mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 31/01/2008
günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi
davalılardan Y.P., M.G.Ö. ve Z.D., duruşmasız olarak incelenmesi
de davacı ile davalılardan N.C. ile S.Y. vekilleri taraflarından süresi
içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 5/5/2009 duruşma
günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılardan asil
Z.D. ile karşı taraftan davacı banka vekili Av.Ö.P. geldiler, diğer
davalılar adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde
olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve
hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara
duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi.
Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
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1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla
yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre
davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız
eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Yerel
mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davacı ile
davalılardan N.C., S.Y., Y.P., M.G.Ö. ve Z.D. tarafından temyiz
olunmuştur.
Dava konusu olayda, davalıların ödenmeyen krediler nedeniyle
davacıyı zarara uğrattıkları sabit ise de; kredi işlemlerinin belirli
ölçüde ödenmeme riskini bünyesinde bulundurması; davalıların
eylemlerinden kişisel bir yarar sağlamamaları ile davacının da
bölüşük kusur niteliğindeki tutumu göz önünde bulundurulmak
suretiyle ve BK.’nın 43 ve 44. maddeleri uyarınca zarar
miktarından takdir edilecek oranda bir indirim yapılması gerekir.
Yerel mahkemece açıklanan yönlerin gözetilmemiş olması usul
ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı
bentte gösterilen nedenlerle temyiz eden davalılar yararına
BOZULMASINA; davacının tüm, davalıların diğer temyiz
itirazlarının ( 1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve
temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri
verilmesine 5/5/2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun
gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde
bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması
görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına
katılmıyorum. 			
					
Gönderen: Av.Ömer Ayebe
İzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 245

Asıl Alacağın Ödenmesi İçin Açılan Davada Faiz İsteme
Hakkı Saklı Tutulmamış Olsa Bile Daha Sonra Ayrı Bir Dava
İle Faiz İstenebilir

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO
: 2007/14758
KARAR NO : 2008/10852
ÖZET: Faiz asıl alacağın bir bölümü olmayıp fer’i nitelikte
ve ayrı bir alacak olduğundan, davacı, asıl alacağın ödenmesi için
açtığı davada faiz isteme hakkını saklı tutmamış olsa bile daha
sonra faiz için ayrı bir dava açılabilir.
				
			

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		

: Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 13/06/2007
: 2007/353-2007/556
: H.Z. adına Av.H.B.
: 1-M.E. vd.
2-İl Özel İdaresi

Davacı H.Z. vekili Av.H.B. tarafından, davalı M.E. ve
diğerleri aleyhine 12/04/2007 gününde verilen dilekçe ile maddi
tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama
sonunda; davanın reddine dair verilen 13/06/2007 günlü kararın
Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde
istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra
tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
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kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, asıl davanın yargılaması sonucunda hükme
bağlanmayan faiz alacağının ödetilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, asıl dava dosyasında faiz isteminde bulunulmadığı
ve fazlaya ilişkin hakkın da saklı tutulmadığı gerekçe gösterilmek
suretiyle istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından
temyiz olunmuştur.
Faiz, asıl alacağın bir bölümü olmayıp; fer’i nitelikte ve
ayrı bir alacaktır. Davacı, asıl alacağın ödenmesi için açtığı
davada; faiz isteme hakkını saklı tutmamış olsa bile daha sonra
faiz için ayrı bir dava açabilir. Yargısal inançlar bu yönde ve
yerleşiktir. (HGK.15.11.1961; 36/38, 4.HD. 8.2.1966; 1862/1467,
15.H.D.20.11.1975; 60/308). Davanın reddine ilişkin gerekçe bu
nedenlerle yerinde değildir. Mahkemece, B.K.’nun 113. maddesi
hükümleri de göz önünde tutulmak suretiyle uyuşmazlığın
çözümlenmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde
görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen
nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde
geri verilmesine 22/09/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
							
									
				
Gönderen: Av.Alper Uyar
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Marka veya Benzeri İşaretlere Tecavüz

		 T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
ESAS		
KARAR

: 2005/11215
: 2006/11908

ÖZET: Markanın aynı ya da benzeri olan işaretin sadece mal
ve ambalaj üzerinde marka olarak kullanılması değil, tanıtım vasıtalarında, iş evrakı ve reklamlarda kullanılması da marka hakkına tecavüz sayılmalıdır. Salt aynı ibarenin unvanda yer almasının
markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu yeterli olmayıp,
bu işaretin tanıtım vasıtaları, iş evrakı ve reklamlarda kullanılıp
kullanılmadığının araştırılması gerekir.
			

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI-KARŞI
DAVALI		
			
DAVALI-KARŞI
DAVACI		

: İzmir Asliye 3. Hukuk Mahkemesi
: 20.06.2005
: 2005/69-2005/217
: S.Y. Tic ve Z.Aletler Tic. Ltd. Şti. Vekili
Av.Z.Y.
: A. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Ö.A.

Taraflar arasında görülen davada İzmir Asliye 3. Hukuk
Mahkemesi’nce verilen 20.06.2005 tarih ve 2005/69-2005/217
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sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili
tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği
anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin imal ettiği çelik kapıları,
19.04.2006 tarihinden beri tescilli olan “A….” markası ile pazarladığını, davalının bu markayı unvanında, ürettiği kapılarda, reklam ve tanıtıma ilişkin tabela ve evraklarda kullandığını, haksız
kazanç elde ettiğini, değişik iş bilirkişi raporu ile bunları belirlediklerini, ihtara uymadığını ileri sürerek, markaya tecavüzün engellenmesine, haksız rekabetin önlenmesine, davalının kullandığı
tabela, fatura, vs. belgelerin kullanımının engellenmesi amacıyla
toplatılmasına, şimdilik 1.000.000.000 TL. maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin unvanını, asıl davacı şirketin sahiplerinden satın aldığını, “A…” markasını kapılarda kullanmadıklarını, tescilli “K…” markasını kullandıklarını, bu hususları
cevabi ihtarnamede bildirdiklerini, şirketin devri ile ilgili sicil
ilan örneğini tespit dosyasına da sunduklarını savunarak, davanın
reddini istemiş, karşı dava açarak davalının satmasından sonra
“A…” markasını kullanamayacağını ileri sürerek, davalı adına
olan marka tescilinin iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve
dava etmiştir.
Davacı-karşı davalı vekili, A.Yapı Elemanları Ltd. Şti. ile
müvekkili şirketin farklı tüzel kişiler olduğunu, karşı davacının
satın aldığı şirket ve unvanın müvekkili ile ilgisinin bulunmadığını, karşı davacının “K…” markalı kapı ürettiğini, ancak gerek
kalite, gerek model gerekse imalat açısından birbirleri ile ilişkisi
olmayan kapıları sattığını, müvekkilinin markası altında üretiliyormuş gibi gösterdiğini, haksız rekabetti bulunduğunu savunarak, karşı davanın reddini istemiştir.
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Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının 19.04.1996 tarihinde “A…” markasını tescil
ettirdiği, davalının ise aynı kelimenin de içinde yer aldığı unvanının 11.12.1996 tarihinde ticaret sicilinde ilan edildiği, her iki
şirketin çelik kapı ürettiği, bunu 556 sayılı KHK’nin 9/a ve bentleri ile TTK’nun 57/5’inci maddesine aykırı olduğu, asıl davacı şirketin marka tescilinin iptalinin gerekmediği, maddi zararın
belgelerinin sunulamadığı, bayilik devir sözleşmesinin bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile “A…” markasına yapılan davalı tecavüzünün önlenmesine, davalının kullandığı tabela,
fatura, karta ve sair belgelerin kullanılmasının durdurulmasına,
maddi tazminat isteminin kanıtlanamadığından reddine, koşulları
oluşmayan karşı davanın reddine karar vermiştir.
Kararı, davalı-karşı davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme
kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre,
davalı-karşı davacı vekilin, karşı davaya ilişkin tüm, asıl davaya
ilişkin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Asıl dava, davacı şirketin tescilli “A…” markasını, davalı
şirketin, davacı markasının tescilinden sonra tescil ettirdiği unvan
içerinde, ayrıca ürettiği kapılarda, reklam ve tanıtıma ilişkin tabela ve evraklarda kullandığı, bu hususların değişik iş tespit bilirkişi
raporunda belirlendiği iddiasına dayalı, markaya vaki tecavüzünün önlenmesi, tanıtım araçlarının toplatılması, maddi tazminat
istemlerine ilişkin olup, davalının tescilli bir markası bulunmamaktadır.
Çekişme, davalının bu eyleminin, davacının marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmıştır. 556
sayılı KHK’nin markaya tecavüz hallerini sayan 61’inci madde,
a bendinde, 9’uncu maddenin ihlali de tecavüz hallerinden biri
olarak sayılmıştır. Gerçekten de doktrinde de konu tartışılmış ve
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şu sonuca varılmıştır: Markanın aynı veya benzeri olan işaretin,
sadece mal veya ambalajı üzerinde marka olarak konulması değil, tanıtım vasıtalarında, iş evrakı ve reklamlarda kullanılması
da marka hakkına tecavüz sayılmalıdır. Bu anlamda iş evrakı;
kartvizit, mektup, posta kartı, katalog, fiyat listeleri, mönü gibi
yazılı kağıtlardır. Marka sahibinin aynı KHK’nin 9/2-d maddesi
uyarınca, böyle bir kullanmanın önlenmesini isteme hakkı vardır. 89/104 sayılı Yönerge’nin 5.3. maddesi de bu yönde hüküm
içermektedir. (Bkz.Prof.Dr. Sabih Arka, Marka Hukuku, cilt II,
Ankara 1998, sh. 215)
Unvanını tescil edildiği şekilde kullanma hakkını haiz olan
davalı tarafın TTK’nun 52’nci maddesi hükmü uyarınca korunma hakkının bulunması yanında, davacı markasının korunması da
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6. maddesi hükmü
uyarınca, tescil ile elde edilmektedir. Her iki madde hükmü ile
başlayan korumanın, her iki taraf için de iyiniyet hükümleri çerçevesinde devam etmesi gerektiğinin kabulü gerekir. Bu madde
hükümleri bahane edilerek, bu hakkın kötüye kullanılmasının da
hukuken himaye görmeyeceği açıktır. Unvanını bu şekilde kullanması halinde, davalının sonra tescilli unvanı ile davacının önce
tescilli marka kullanımının birbirine üstünlüğü ve önceliği bulunmamaktadır. Davalının unvan tescili sonra olduğundan, 556 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/5’inci fıkra hükmüne göre,
önce tescilli unvan sahibinin itirazı üzerine marka tescil başvurusunun reddedileceği düzenlenmesinden davalının yararlanmasına gerek ve olanak da bulunmadığından, davalı mutlaka davacı
aleyhine marka iptal davası açmak zorunda da değildir. Aksi halde, davalı unvanının yasal olarak koruması başka bir yasa hükmü
ile engellenmiş olacaktır. Tüm bu hususlar, Dairemiz’in 9.2.2004
gün ve 2003-6408/2004-1022 sayılı ilamında açıklanmıştır.
Hükme esas bilirkişi raporu doğrultusunda, mahkemece, davalının sonra tescilli unvanı içerisindeki, “A……” ibaresinin salt
varlığının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, salt aynı ibarenin unvanda yer almasının markaya tecavüz
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ve haksız rekabet oluşturduğu sonucuna varılması doğru olmayıp,
mahkemece, davacının dava dilekçesinde dayandığı delil tespit
dosyası içeriğinin tartışılması, davalının unvanını unvan gibi değil de iddia edildiği gibi tanıtım vasıtalarında, iş evrakı ve reklamlarda marka gibi kullandığının kabulü halinde, davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağının kabul edilmesi gerekirken, bu
yönden eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru
olmamıştır. Ne var ki, asıl davacı şirket vekili, iddiayı tartışmayan
mahkeme hükmünü, eksik inceleme bakımından gerekçe yönüyle
temyiz etmesi gerekirken, temyize hiç gelmemiştir. Bu durumda,
hükmün bu yönden bozulması mümkün olmayıp temyize gelen
davalı lehine bu noktada kazanılmış hak oluşmuştur.
Hukuken var olan bir hakkın, fiilen kullanılması engellenemez. Davacının davalı unvanında yer alan markasının, unvandan,
TTK’nun 54’üncü madde hükmü çerçevesinde terkini istenmediğinden, markaya tecavüze, haksız rekabete ve bunun sonuçlarına
ilişkin asıl davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü bu
yönden doğru olmamıştır.
Değer yandan, asıl davanın maddi tazminat istemi yönünden reddine rağmen, davalı yararına tarife uyarınca, vekalet ücreti
hükmedilmemesi de hatalı olmuştur.
Öte yandan, davalının tecavüzünün ne olduğu ve neyin önlenmesine karar verildiği hükümden anlaşılmamakta olup, bu
doğru olmadığı gibi, davalının kullandığı tüm tabela, fatura, kart
ve diğer belgelerin kullanılmasının durdurulmasına şeklinde, somut tecavüz içermeyen kullanımları da içeren, genel ve bir anlamda ileriye dönük yasal kullanım şekillerini de şimdiden engelleyici tarzda, infazda tereddüt doğuracak şekilde hüküm tesisi de
doğru olmamış, hükmün bu yönlerden de kabul şekli bakımından
bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle, davalıkarşı davacı vekilinin, karşı davaya ilişkin tüm, asıl davaya ilişkin
diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenle,
asıl davaya ilişkin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile asıl davada
verilen hükmün, asıl davada davalı yararına BOZULMASINA,
ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine,
20.11.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
					

Gönderen: Av. Ömer Ayebe
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Yemin Delilinin Yasal Koşulları

		 T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS		
KARAR

:2007/10909
:2008/4786

Özet: Yemin metninin HUMK’nun 339. maddesine uygun
olarak düzenlenmesi gerekir. Hakim yemin edilecek hususu okuyup, hal ve durumun önemi ve yalan yere yeminin sonuçları hakkında yemin edecek kimseye bilgi verdikten sonra “size sorulan
sualler hakkında hakikate muvafık cevap vereceğinize ve hiçbir
şey saklamayacağınıza Allahınız ve namusunuz üzerine yemin
eder misiniz” diye sormalı ve yemin edecek kimsenin de “Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum” demelidir. Ayrıca
hakim yemin eden kimsenin ifadesini aynen zapta geçirdikten ve
alenen okunduktan sonra bu ifadesinde sebat edip etmediğini sormalıdır. (HUMK M.340)
				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİH		
NO				
DAVACI-DAVALI
DAVALI-DAVACI
				

: Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 21/09/2007
: 2006/528-2007/406
: N.P. San. Ve Tic. A.Ş. vekili Av.A.B.
: F. Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. vekili 		
Av.Y.H.Ö.

Taraflar arasındaki karşılıklı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı esas davanın
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kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacıdavalı vekili Av.A.B. ile davalı-davacı şirket yetkilisi M.Ö. ile
Av.Y.H.Ö.’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır
bulunan asil ve avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve
temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya
incelendi , gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, davalının müvekkilinden aldığı plastik hammadde nedeniyle oluşan 249.372.155.610 TL borcunu ödemediğini, 07.01.2002 tarihli ihtardan olumlu sonuç alınamadığını, taraflar
arasındaki ticari ilişkinin cari hesap şeklinde işlediğini, davalının
borçlarını zamanında ödemediğini ileri sürerek 249.372.155.610
TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili cevabında, müvekkilinin davacıya borcu bulunmadığını, davacı şirket ve şirket yetkilisi H.N. hesabına
505.666.417.665 TL. ödeme yaptığını, davacının müvekkiline
392.298.962.477 TL.’lik mal gönderdiğini, müvekkilinin ödediği 113.367.455.188 TL. karşılığı mal gönderilmediğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuş, karşı davasında
113.367.455.188 TL’nin tahsilini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delerle göre davalı firmanın H.N. hesabına ödemelerinin davacıya yapılan ödeme
olarak kabul edilemeyeceği, davalının teklif ettiği yeminin davacı
şirket yetkilisi tarafından eda edildiği gerekçesiyle 43.978.962.477
TL’nin davalıdan tahsiline, karşı davanın reddine karar verilmiş,
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece davalının teklif ettiği yeminin davacı şirket yetkilisi tarafından eda edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne, karşı
davanın reddine karar verilmiştir. Davalı, H.N.’na yapılan ödemelerin davacıya yapılan ödeme olduğunu, başka delille ispat edilemediğinden yemin teklif etme hakkı vardır. Davalı da davacıya
yemin teklif etmiş ve yemin metni sunmuştur. Mahkemece davalı
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ve davacı tarafın sunduğu yemin metinleri nazara alınmadan davalı şirket temsilcisine yemin yaptırılmıştır. Oysa yemin metninin
HUMK’nun 339. maddesine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
Hakim yemin edilecek hususu okuyup, hal ve durumun önemi
ve yalan yere yeminin sonuçları hakkında yemin edecek kimseye bilgi verdikten sonra “size sorulan sualler hakkında hakikate
muvafık cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza Allahınız ve namusunuz üzerine yemin eder misiniz” diye sormalı ve yemin edecek kimsenin de “Allahım ve namusum üzerine
yemin ediyorum” demelidir. Ayrıca hakim yemin eden kimsenin
ifadesini aynen zapta geçirdikten ve alenen okunduktan sonra bu
ifadesinde sebat edip etmediğini sormalıdır. (HUMK M.340)
Mahkemece anılan hükümlere uygun olarak yemin yaptırılmaması usule aykırı olduğundan bu yemine göre hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı
yararına takdir edilen 550.00 YTL duruşma vekalet ücretinin,
davacı-karşı davalıdan alınarak, davalı-karşı davacıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
					

Gönderen: Av. Talih Uyar
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T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

ESAS		
KARAR

: 2007/10479
: 2008/6393

				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
: Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ		
: 06.06.2007
NUMARASI		
: 173-176
DAVACI		
: İ.E.İnş. Tic.Ltd. Şti. vekili Av.T.Ö.
DAVALILAR		
: X. B. Araçları Tic.Servis A.Ş. 2-A. B.
Araçları Tic. Ve Serv. Ltd. Şti. vekili Av.L.Ö. 3-F.F. Kiralama
A.Ş. vekili Av.A.T.
Taraflar arasındaki ayıplı malın iadesi ve tazminat davasının
yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde
davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü.
				

KARAR

Dava, ayıplı mal satışı nedeniyle tazminat davasıdır.
Davalılar vekilleri, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin
yetkili olduğunu belirtmiş, esasa ilişkin de süresinde ayıp ihbarında
bulunulmadığını, davanın süresinde açılmadığını, malın ayıplı
olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
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Mahkemece, benimsenen bilirkişi kurulu raporlarına göre,
davalıların sorumluluğunu gerektiren bir durum olmadığından ve
TTK’nun 25. maddesindeki teslimden itibaren altı aylık sürede
açılmayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince
temyiz edilmiştir.
TTK’nun 25/4. maddesi uyarınca B.K.’nun 207. maddesindeki
zamanaşımı süreci tüccarlar arasındaki ticari satışlarda 6
aydır. Mahkemece belirtilen yasa hükmü gözetilerek davanın
zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş ise de, davacı
vekili 14.06.2005 tarihli dilekçesinde, dava konusu emtianın 2
yıllık garantisi bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia doğru ise,
davanın garanti süresi içinde açılabileceğinin kabulü gerekir. O
halde, mahkemece bu yönler üzerinde durulup, gerekli araştırma
ve inceleme yapıldıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi
gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine
yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 09.06.2008
gününde oybirliğiyle karar verildi.
					

Gönderen: Av.Talih Uyar
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Haciz Yolu ile Takiplerde Düzenlenen Sıra Cetvellerinde,
İİK’nın 206. Maddesinin Uygulanması.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS		
KARAR

: 2008/6817
: 2008/8852

Özet: Haciz Yolu ile Takiplerde Düzenlenen Sıra Cetvellerinde, İİK’nın 206. Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Alacağın
Bu Maddede Sayılan Alacaklardan Olması Yanında, Bu Alacaklar İçin Konulan Hacizlerin, İlk Hacze İştirakleri de Gereklidir
Sıra cetvelinde davalı Vergi Dairesi’ne ayrılan pay ile, yargılama
sonunda isabet etmesine karar verilen tutar aynı olduğundan, adı
geçen hakkındaki sırda cetveline itiraz davasının kabul edildiğinden söz edilemeyeceğinden, Vergi Dairesi yargılama gideri ve
harçtan sorumlu tutulamaz.
				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		

: Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi
: 14.12.2007
: 1021-1051
: F.İ. ve M.A.B. vekili Av.E.K.
: H. Vergi Dairesi vs. vekili Av.İ.Y.P.

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın
kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar
ve davalı H. Vergi Dairesi vekillerince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Dava davacı işçilerin alacaklarının sıra cetvelinde imtiyazlı
olarak yer almaları istemine dayalıdır.
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Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere, alınan
ancak bir kısmına itibar edilen bilirkişi raporuna göre, “davacılar
F.İ. ve M.A.B.’ın ilama dayalı olarak yaptıkları takiplerde konulan hacizlerin davalı banka tarafından konulan ilk hacze iştirak
edebilecekleri fakat İcra ve İflas Kanunu’nun 206. maddesine
göre geriye doğru bir yıllık süre içinde doğmayan bu alacakların, anılan hükümde öngörülen imtiyazdan yararlanamayacağı;
diğer davacıların ise ilk hacze iştirak haklarının da bulunmadığı” gerekçesiyle “sıra cetvelinin iptaline, vergi dairesi alacağının
ödenmesinden arta kalan paranın davalı banka ile davacılar F.İ.
ve M.A.B.’ın ilamına dayalı takip dosyaları arasında garameten
taksimine” karar verilmiş; hüküm davacılar vekilleri ile davalı
H.Vergi Dairesi (Hazine) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle haciz yolu ile takiplerde düzenlenen
sıra cetvellerinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinin
uygulanabilmesi için, alacağın bu maddede sayılan alacaklardan
olması yanında, bu alacaklar için konulan hacizlerin, ilk hacze
iştiraklerinin de gerekli olmasına göre, davacılar vekillerinin bütün, davalı Vergi Dairesi vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının
İcra ve İflas Kanunu’nun 366’ncı maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.
2-Sıra cetvelinde davalı Vergi Dairesi’ne ayrılan pay ile, yargılama sonunda isabet etmesine karar verilen tutar aynı olduğundan, adı geçen hakkındaki davanın kabul edildiğinden söz edilemez. Bu nedenle Vergi Dairesinin yargılama gideri ve vekalet
ücretinden sorumlu tutulması doğru olmadığı gibi, harçla yükümlendirilmesi de yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda (1) sayılı bentte açıklanan nedenle davacılar vekillerinin tüm, davalı Vergi Dairesi vekilin diğer temyiz
itirazlarının reddine, (2) sayılı bentte açıklanan nedenle hükmün
davalı Vergi Dairesi yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
				

Gönderen: Av. Nail Yılmaz Toksöz
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Bir Takip Dosyasından Konulan Haciz,
Diğer Alacakların Ödenmesinde
Kullanılamaz.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS		
KARAR

: 2008/7888
: 2008/10622

				

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ
TARİHİ		
NUMARASI		
DAVACI		
DAVALI		
				

: İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 26.02.2008
: 49-66
: Y. Bankası A.Ş. vekili Av.G.A.
: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü vekili Av.B.K.

Özet : Haciz konulan bir malın satış tutarı, haciz tarihindeki
alacak ile buna, satış tarihine kadar hesaplanacak faizi temin eder.
Öte yandan, bir takip dosyasından konulan haciz, sonradan bu
dosya ile birleştirilen diğer alacakların ödenmesine tahsis olunamaz.
Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
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KARAR
Dava, davalı kurum alacağının sıra cetvelinde gösterildiği
miktarda bulunmadığı iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.
Mahkemece, davalı yanın 2005/1584 ve birleşen takip dosyalarındaki alacakların kamu alacağı olup olmadığı ve birleşen
takiple kazanılan hakların daha sonraki takiplere de hukuki değer
katıp katmayacağı yolundaki bilirkişi mütalaasına, bunların hakimin takdirinde olan hususlardan sayılacağı gerekçesiyle itibar
edilmeyerek ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Haciz konulan bir malın satış tutarı, haciz tarihindeki alacak
ile buna, satış tarihine kadar hesaplanacak faizi temin eder. Öte
yandan, bir takip dosyasından konulan haciz, sonradan bu dosya ile birleştirilen diğer alacakların ödenmesine tahsis olunamaz.
Mahkemece alınan bilirkişi raporu bu ilkelere uygun biçimde tanzim edilmişken, yerinde olmayan gerekçe ile rapora itibar edilmemesi ve yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle davacı banka yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek
halinde iadesine, 06.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
			

Gönderen: Av. Güntekin Aydın
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Hakem Kararına Karşı
Temyiz Yoluna Başvurma Koşulları

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ESAS		
KARAR

:2008/10194		
:2008/12449

ÖZET: Davacının hakem kararına karşı ileri sürdüğü temyiz
sebeplerinin HUMK’nun 533. maddesi hükmü dayanmadığından
reddi gerekir.
YARGITAY İLAMI
Davacı M.I.S. İnş.Taah.San.Ltd.Şti. vekili Av.A.C.T. ile davalı B.M. San. Ve Tic.A.Ş. vekili Av.N.A. aralarındaki alacak davası hakkında İstanbul Ticaret Odası Hakem Heyeti’nce verilen
02.07.2008 gün ve 2007/7 Esas sayılı kararın süresi içinde davacı
vekili tarafından temyiz edilmesi ve dosyanın İstanbul 13. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nce Dairemize intikal ettirilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.
		
KARAR
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 01.07.2007 tarihli
sözleşme uyarınca davacının davalının ürettiği ürünlerin yetkili
satıcısı olduğunu, sözleşme uyarınca ciro primine hak kazandığı
halde ödenmediğini ileri sürerek 60.000-YTL.’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı vekili cevabında, davacının prime hak kazanmadığını, her sözleşme dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi
halinde hak kazanabileceğini, ciro priminin nakil olarak değil,
mal olarak talep edilebileceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Hakem Heyeti’nce iddia, savunma ve toplanan delillere göre
davacının ciro primine hak kazanabilmesi bir dizi yükümlülüğü
yerine getirmesi gerektiği, bunlardan her hangi birini ihlal ettiği
takdirde ciro primi talep edemeyeceği, davacının makine mühendisi istihdam etme yükümlülüğünü yerine getirmediği, ayrıca 3
adet otomobil bulundurma şartının ve sertifikaya ilişkin hükmün
yerine getirilmediği, davacının sözleşme uyarınca mal talep edebileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HUMK’nun 533. maddesi hükmü uyarınca hakem kararları;
1-Tahkim müddetinin sona ermesinden sonra karar verilmiş
olması
2-Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi,
3-Hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemeleri,
4-Hakemlerin selahiyetleri dahilinde olmayan meseleye karar vermeleri hallerinde temyiz olunurlar.
Açıklanan 4 husus dışında ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 28.1.1994 gün 1993/4 Esas, 1994/1
Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla tarafların tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre çözümlemelerini öngördüğü takdirde hakemlerin
bu kurallar çerçevesinde karar vermek zorunda oldukları buna
aykırı karar vermelerinin temyiz sebebi oluşturacağı kabul edilmiş bulunmaktadır.
Somut olayda davacının hakem kararına karşı ileri sürdüğü
temyiz sebepleri anılan yasa hükmü ve İçtihadı Birleştirme Karaİzmir Barosu Dergisi • Temmuz 2009 • 264
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rındaki sebeplerden birine dayanmadığından reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin
temyiz itirazlarının reddiyle hakem kararının ONANMASINA,
fazla ödenen peşin harcın istek halinde iadesine, 25.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
			

Gönderen: Av.Cüneyt Uyar
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Ölümüne değin mesleklerini onurlu ve saygın biçimde sürdüren
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