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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KİŞİSEL KUSUR KAVRAMINA BAKIŞI 

Seyithan KAYA* 

Öz 
Fransız idare hukukunda kamu görevlisinin kusurları hizmet kusuru, kişisel kusur ve salt/saf kişisel 
kusur şeklinde tasnif edilmektedir. Kişisel kusur ise üçlü bir ayırıma tabi tutulmaktadır. Genel kusur 
ayırımı Türk idare hukukunda da yapılmaktadır. Ancak kişisel kusur kavramı için Türk idare hukuku 
doktrini ve yargısı tarafından birbirinden farklı ayırımlar yapılmakta ve kişisel kusur için farklı 
kavramlar kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle Türk idare hukuku doktrini ve yargısı tarafından kavram 
uzun süredir tartışılmaktadır. 
Kişisel kusur kavramına ilişkin tartışmalar zamanla Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansımıştır. 
AYM, özellikle, son zamanlarda yapılan bireysel başvurulara ilişkin verdiği bazı kararlarında kişisel 
kusur kavramını kullanmakta ve kavramı tanımlamaktadır. Kişisel kusur kavramının AYM tarafından 
kullanılması kavramının önemini ortaya koymaktadır. Yüksek Mahkeme norm denetimine ilişkin 
verdiği bazı kararlarında da kişisel kusur kavramını kullanmaktadır. Burada önemli olan husus, kamu 
görevlisinin fiillerinin hangi şartlarda hizmet kusuru, kişisel kusur ya da salt kişisel kusur teşkil 
edileceğinin belirlenmesidir. Bu ayırımı doğru bir biçimde yapabilmek için ise AYM’nin konuya 
bakışının doğru bir biçimde belirlenmesi önem arz etmektedir.  
Bu çalışmada AYM’nin kişisel kusur kavramına bakışı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda AYM’nin önemli 
bazı kararları incelenmiştir. Özellikle Yüksek Mahkeme’nin 15/12/2020 tarihinde verdiği karar 
(Başvuru Numarası: 20017/17652), çalışmamız açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu karar, 
Mahkeme’nin kavrama ilişkin değerlendirmesi bakımından da önemlidir. Dolayısıyla çalışmada 
AYM’nin hem norm denetimine hem de bireysel başvurulara ilişkin önemli bazı kararları incelenerek, 
Mahkeme’nin kişisel kusur kavramına ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde, kavram analiz edilmiş ve 
bu konuda bazı önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Kişisel kusur, Blanco Kararı, Pelletier Kararı, Salt/Saf Kişisel Kusur, Hizmet Kusuru, 
Anayasa Mahkemesi. 

* Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, e-mail: skaya@erzincan.edu.tr. Orcid-ID: 0000-0002-4943-4534
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THE CONSTITUTIONAL COURT'S VIEW ON THE CONCEPT OF PERSONAL FAULT 

 
Abstract 
In French administrative law, the faults of the public official are classified as service fault, personal fault 
and pure/pure personal fault. Personal flaw is subjected to a triple distinction. General fault distinction 
is also made in Turkish administrative law. However, different distinctions are made by the Turkish 
administrative law doctrine and judgment for the concept of personal fault and different concepts are 
used for personal fault. In other words, the concept has been discussed by the Turkish administrative 
law doctrine and judiciary for a long time. 
The discussions on the concept of personal fault were reflected in the Constitutional Court decisions 
over time. In particular, the AYM uses the concept of personal fault in some of its decisions regarding 
individual applications made recently and defines the concept. It reveals the importance of the concept 
that the concept of personal fault is used by the AYM. The Supreme Court also uses the concept of 
personal fault in some of its decisions regarding norm control. The important point here is to determine 
under which conditions the acts of a public official constitute a service fault, personal fault or merely 
personal fault. In order to make this distinction correctly, it is important to determine the AYM's point 
of view correctly. 
In this study, AYM's view of the concept of personal fault has been evaluated. In this context, some 
important decisions of the Constitutional Court were examined. Especially, the decision of the Supreme 
Court on 15/12/2020 (Application Number: 20017/17652) is important for our study. In addition, this 
decision is also important in terms of the Court's assessment of the concept. Therefore, in the study, by 
examining some important decisions of the Constitutional Court regarding both norm control and 
individual applications, the concept was analyzed within the framework of the Court's evaluations 
regarding the concept of personal fault and some suggestions were made on this issue. 
Keywords: Personal fault, Blanco Decision, Pelletier Decision, Pure Personal Fault, Service Fault, 
Constitutional Court. 
 

GİRİŞ 
“Kamu görevlisinin kişisel kusuru” kavramı, kamu görevlisinin kamu hizmetlerinin icrası 

dolayısıyla meydana gelen zararların tazminindeki sorumluluğunun belirlenmesi açısından önem arz 

eden bir kavramdır. Ayrıca kişisel kusurdan kaynaklanan zararların tazmini davalarının görüleceği 

yargı yerinin/kolunun belirlenmesi için de önemi somut olarak müşahade edilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle kamu görevlisinin kişisel kusurundan kaynaklanan zarardan kimin hangi oranda sorumlu 

tutulacağı ve zararın tazmini davasının hangi yargı kolunda, yani adli ya da idari yargıda görüleceği 

sorunlarının çözümü için kişisel kusur kavramı doğru tanımlanmalı ve diğer kusur türlerinden ayırt 

edilmelidir.  

Kişisel kusur kavramına ilişkin tartışmaların kökeni Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des 

conflits)’nin 1873 yılında verdiği kararlara dayanmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz temel sorunların 

çözümü konusunda Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 1873 yılında verdiği “Blanco”1  ve “Pelletier”2  

kararlarının etkisi yadsınamaz. Zira bu kararlar ile Fransa’da hem adli ve idari yargının görev alanı 

birbirinden ayrılmış hem de hizmet kusuru ve kişisel kusur ayırımı yapılmıştır.3  Görüldüğü üzere 

                                                             
1 Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 8 Şubat 1873 tarihli “Blanco” kararı için bkz. http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-
arrets.html (E.T. 05.03.2021). 
2 Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 30 Temmuz 1873 tarih ve 00035 İş Nolu “Pelletier” kararın orijinal metni için bkz. http://www.tribunal-
conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html (E.T. 05.03.2021). 
3  Truchet, Didier. Droit Administratif, 6. bs., Paris 2015, s. 374. 
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Fransa’da bu kararlar ile kişisel kusur ve hizmet kusuru ayırımı yapılmış ve Fransız yargısı da yapılan 

bu ayırıma uymuştur.4 

Fransız yargısı ve doktrinine paralel olarak Türk idare hukuku doktrininde ve yargı içtihatlarında 

da kişisel kusur kavramı kullanılmaktadır. Ancak kavrama ilişkin, Türkiye’deki tartışmalar, halen 

güncelliğini muhafaza etmektedir. Bu tartışmalar kişisel kusur kavramının tanımına, terminolojisine ve 

sorumluluktan kaynaklanan zararların tazmini için açılacak davanın hangi yargı kolunda görüleceği 

hususlarına dairdir. Zira hukukumuzda kamu görevlisinin kişisel kusuru kavramı için birbirinden farklı 

terimler kullanılmakta5 ve bu kavram farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Anayasa 

Mahkemesi (AYM)’nin gerek norm denetimine ilişkin gerekse bireysel başvuruya ilişkin verdiği önemli 

bazı kararlarını incelenerek AYM’nin kişisel kusur kavramına bakışı analiz edilecektir. 

I. Kişisel Kusur Kavramı 

Kişisel kusur kavramı, Türk ve Fransız idare hukuklarında benzer biçimde ifade edilmektedir. 

Türk idare hukukunda kişisel kusur kavramının tanımı, Fransız idare hukukundan etkilenerek 

yapılmaktadır. Zira Türk idare hukukunun Fransız idare hukukundan büyük ölçüde etkilendiği 

bilinmektedir. Bu bağlamda kişisel kusur kavramının tanımının yapılmasında da Fransız idare 

hukukundaki tanım esas alınmıştır. Dolayısıyla öncelikli olarak Fransız idare hukukundaki durumun, 

kısa bir biçimde, incelenmesinde fayda görülmektedir. Kamu görevlisinin kişisel kusurunun Fransız 

idare hukukundaki ayrımının belirlenmesinden sonra Türk idare hukukundaki durum ve AYM’nin 

kavrama bakışı incelenecektir. 

A. Fransız İdare Hukukunda “Kişisel Kusur” Kavramı 

Fransız idare hukukunda “kişisel kusur” kavramı için “faute personnelle”  kavramı 

kullanılmaktadır.6 Bu kavram ile kamu görevlilerinin kamu hizmetlerinden ayrılabilir nitelikte olan 

kusurları ifade edilmektedir. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin “Pelletier” içtihadından hareketle 

Fransız idare hukukunda kamu görevlisinin kişisel kusuru ile alakalı üç tip kusur ayrımı yapılmaktadır.  

Kişisel kusurun birinci tipi “salt kişisel kusur (faute purement personnelle)”,  ikinci tipi “görevin 

içindeki beklenmedik ağır kusurlar”, üçüncü tipi ise “görevin dışında ancak görevle alakalı kişisel 

kusurlar”dır.7 Kişisel kusurun birinci tipi olan “salt kişisel kusur”8 ile özel hukuktaki (borçlar 

hukukundaki) haksız fiil kast edilmektedir. Diğer bir anlatımla haksız fiil sorumluluğunu gerektiren 

                                                             
4 Simonneaux, Antoine. Les cumuls de responsabilités civiles, pour faute, entre l’agent public et l’Administration, Mémoire de Master 1, Universite De 
Rennes 1, Faculte De Droit Et De Science Politique, s. 5 vd., https://www.lepetitjuriste.fr (E.T. 07.03.2021). 
5 Kamu görevlisinin kişisel kusuru için Türk doktrinde ve yargı içtihatlarında kullanılan kavramları şu şekilde sıralayabiliriz: “Hizmet kusuru”, “görev 
kusuru”, “görevsel kusur”, “idari kusur”, “görevden ayrılamayan kusur”, “kişisel kusur”, “hizmet kusuru ile kaynaşan kişisel kusur”, “görevden 
ayrılamayan kusur”, “şahsi kusur”. 
6 “Faute personnelle” kavram hakkında detaylı bilgi için bkz. Simonneaux, s. 5 vd. Truchet, s. 382-386. Thioye, Malick. Le droit mauritanien de la 
responsabilite civile: approche des notions de faute et de dommage, Droit, Université de Perpignan, Fransa, 2017, s. 98-100. Colin, Frédéric. Droit 
public, 3. bs., Fransa, 2014, s. 371 vd. Pontier, Jean-Marie. “La Responsabilité Administrative”, 
http://www.ntpu.edu.tw/files/event/20081127144718.pdf, s. 8-12 (E.T. 07.05.2021). Sarıca, Ragıp. “İdare Ajan ve Memurlarının Şahsi Kusurlarından 
Dolayı Şahsan Mesul Tutulmalarının Hukuki Mesnetleri”, İÜHFM, C. 15, S. 1, 1949, s. 34-54. Akyılmaz, Bahtiyar. Kamu Görevlilerinin Kusurlarıyla Üçüncü 
Şahıslara Vermiş Oldukları Zararlardan Doğan Mali Sorumluluk, (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Arslan), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 1991, s. 23 vd. 
7  Gözler, Kemal. İdare Hukuku, C. II, 2. bs., Ekin Yayınevi, Bursa 2009, s. 1114-1119. Chapus, René. Droit administratif général, C. I, 15. bs., 
Montchrestien, Paris 2001, s. 1387-1394. Simonneaux, s. 5 vd. 
8  Onar, salt kişisel kusur için “şahıs kusuru” kavramını kullanır ve şahıs kusurunu da şöyle ifade eder; “zararı doğuran fiilin işlenmesindeki kusur hiçbir 
suretle idareye atıf ve isnat edilemeyecek bir mahiyette olursa bu takdirde de mes’uliyetin sadece memura teveccüh edeceği tabiîdir.” Onar, Sıddık 
Sami. İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1952, s. 1699. 
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kusur, salt kişisel kusurdur. Salt9 ya da saf kişisel kusur10 durumunda kamu görevlisi, meydana gelen 

zararlardan, haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulmaktadır. Zira kamu görevlisinin buradaki fiili 

ile kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçleri arasındaki bağ tamamen kopmuştur. Kamu görevlisi, salt 

kişisel kusur durumundaki fiili, herhangi bir kişi olarak işlemektedir. Salt kişisel kusurdan kaynaklanan 

zararların tazmini davaları da adli yargıda görülür. 

Kamu görevlisinin “görevin içindeki beklenmedik ağır kusurları”, görevin içinde işlenmekle 

beraber, kamu görevinden ayrılabilir nitelikte olan kusurlarıdır. Bu kusurlar, kişisel saiklerle, aşırı bazı 

davranışlarla ya da affedilemeyecek derece ağır olan hatalarla işlenen kusurlardır.11 Kamu görevlisinin 

bu tip kusurları ile yürütülen kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçleri arasında tabii bir bağ vardır.12 Zira 

bu tip kusurlar görevin, yani herhangi bir kamu hizmetinin ifası sırasında işlenmektedir. Dolayısıyla bu 

tip kusurdan kaynaklanan zararlardan, kamu görevlisi normal bir vatandaş olarak salt kişisel kusuru ile 

değil de, kamu görevlisi sıfatından dolayı, idare ile birlikte sorumlu tutulur. Netice olarak kamu 

görevlisinin “görevin içindeki beklenmedik ağır kusurları”ndan kaynaklanan zararların tazmini davasının 

da idari yargıda ve doğrudan idareye karşı açılması gerektiği kanaatindeyiz. Kamu görevlisi ise zararın 

meydana gelmesindeki kusuru oranında zarardan sorumlu tutulmalıdır. Ancak zarar öncelikli olarak 

ilgili idarece tazmin edildikten sonra, zararın tazmini için, kamu görevlisine kişisel kusuru oranında 

rücu edilebilmelidir. Diğer bir ifadeyle kamu görevlisinin buradaki sorumluluğunun rücu ile sınırlı 

tutulmasının daha yerinde olacağı mülahaza edilmektedir. 

Kamu görevlisinin kişisel kusurunun üçüncü tipini oluşturan “görevin ifası dışında ancak görev 

nedeniyle işlenen kusurları”, kamu görevlisinin resmi olarak görevli sıfatına sahip olduğu bir zamanda, 

icra edilen kamu hizmeti dolayısıyla, ancak görev dışı bazı hareketlerle işlemiş olduğu kusurlardır.13 

Kamu görevlisi, üçüncü tip olarak ifade edilen bu tip kusurları, kendisine verilen yetki, araç ve gereçlerle 

işlemektedir. Dolayısıyla kamu görevlisi, bu durumda meydana gelen zararların tazmininden herhangi 

bir vatandaş olarak haksız fiil hükümlerine göre değil de, kamu görevlisi sıfatı ile sorumlu tutulmaktadır. 

Zira bu tür kusurlar, kamu görevlisinin yürüttüğü kamu görevi dolayısıyla kendisine verilen araç ve 

gereçler ile bilgi ve belgeler kullanılarak işlenmektedir. Bu nedenle bu tür kusurlu fiiller, icra edilen 

kamu hizmetinden tamamen bağımsız da değildir.14 Dolayısıyla kamu görevlisi bu tür kusurlu fiillerden 

meydana gelen zararların tazmininden idare ile birlikte, kişisel kusuru oranında, sorumlu 

tutulmaktadır.15 

B. Türk İdare Hukukunda Kişisel Kusur 

Türk idare hukuku doktrininde ve yargı kararlarında kamu görevlisinin kişisel kusuru için “görev 

kusuru”, “görevsel kusur”,16 “idari kusur”, “görevden ayrılamayan kusur”17 gibi farklı kavramlar 

                                                             
9  Chapus, salt kişisel kusuru “…bu tamamen kişisel kusurdur (…c'est la faute purement personnelle)” şeklinde ifade eder. Chapus, C. I, s. 1393.   
10  Gözler, salt kişisel kusur yerine “görevin dışındaki kusurlar (saf kişisel kusurlar)” kavramını kullanır. Gözler, C. II, s. 1114. 
11 Gözler, C. II, s. 1115-1117. Chapus, C. I, s. 1388-1390. Akyılmaz, Bahtiyar / Sezginer, Murat / Kaya, Cemil. Türk İdari Yargılama Hukuku, 1. bs., Savaş 
Yayınevi, Ankara 2018, s. 547-548. Simonneaux, s. 29.  
12 Simonneaux, s. 29. 
13 Gözler, C. II, s. 1117. Chapus, C. I, s. 1391. Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s. 548. 
14 Gözler, C. II, s. 1118. 
15 Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku, 6. bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2018, s. 920. Kaplan, Gürsel. İdari Yargılama Hukuku, 3. bs., Ekin Yayınevi, Bursa 
2018, s. 278-280. 
16 Görevsel kusur kavramı hakkında detaylı bilgi için bkz. Düren, Akın. İdare Hukuku Dersleri, Ankara 1979, s. 295 vd. Gözübüyük, A. Şeref / Tan, Turgut. 
İdare Hukuku, C. I, 10. bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2014, s. 728 vd. Tan, Turgut. İdare Hukuku, 7. bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2018, s. 460 vd. 
17 Kavram hakkında bkz. YHGK, E. 2017/4-1433, K. 2018/49, T. 17/01/2018 (www.kazanci.com, E.T. 21.04.2021). 

http://www.kazanci.com/
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kullanılmakta ve bu kavramlar farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Fakat kamu görevlisinin görevle 

alakalı işlediği kişisel kusurları için “kamu görevlisinin kişisel kusuru” kavramının kullanılmasının daha 

isabetli olunacağı düşünülmektedir. Kişisel kusur ile ifade etmek istediğimiz ise, kamu görevlisinin icra 

edilen kamu hizmeti ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakası olan kusurdur. Diğer bir ifadeyle icra 

edilen kamu hizmeti ile herhangi bir şekilde bağı devam eden kusur, kişisel kusurdur. Bu nedenle kamu 

görevlisinin kişisel kusurunu hem hizmet kusurundan hem de haksız fiil sorumluluğunu gerektiren salt 

kişisel kusurdan ayrı, idare hukukuna özgü idari kusur olarak ifade ediyoruz. Bu çalışmada da “kişisel 

kusur” kavramı bu anlamda kullanılmaktadır. 

Türk idare hukukunda kamu görevlisinin kişisel kusurunun belirlenmesi ve tanımlanmasında 

hizmetten ayrılabilen kusur ve hizmetten ayrılamayan kusur ilkelerinin de esas alındığı 

görülmektedir.18 Kamu görevlisinin kusuru, hizmetten tamamen ayrılabilir nitelikte ise bu kusur, kamu 

görevlisi için salt kişisel kusur teşkil eder ve meydana gelen zararların tazmininden, kamu görevlisi, 

TBK’nın haksız fiil hükümlerine göre normal bir vatandaş olarak sorumlu olur. Konuyu değerlendiren 

ONAR da bu hususu şöyle açıklar: “Zararı doğuran fiilin işlenmesindeki kusur hiç bir suretle idareye atıf 

ve isnat edilemeyecek bir mahiyette olursa bu takdirde de mes’uliyetin sadece memura teveccüh edeceği 

tabiîdir…” 19 Görüldüğü üzere kamu görevlisinin hizmetten tamamıyla ayrılan kusuru salt kişisel kusur 

teşkil etmektedir. Bu kusurdan kaynaklanan zararları tazmin etme yükümlülüğü de doğrudan kamu 

görevlisinin şahsına aittir. İdarenin salt kişisel kusur dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu söz konusu 

değildir. 

Kamu görevlisinin icra edilen kamu hizmetinden, hizmet araç ve gereçlerinden tamamen 

ayrılamayan kusurları ise kişisel kusur olarak ifade edilmektedir. Diğer bir anlatımla kamu görevlisinin 

kusuru, kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçlerinden veya icra edilen kamu görevinden tamamıyla 

ayrılamıyorsa, bu durumda kusur, kişisel kusur teşkil eder. Doktrinde de kişisel kusur kavramı şu 

şekilde açıklanmaktadır: “…kamu görevlilerinin hizmetle ilgili olmayan kusurlu tutum ve davranışları 

onların kişisel kusurunu teşkil eder…”. Bu bağlamda kişisel kusur ile salt kişisel kusur ayrımı da şöyle ifade 

etmektedir: “…Kamu görevlilerinin tamamen hizmetin dışındaki kusurlu tutum ve davranışları onların 

kişisel kusurlu tutum ve davranışları sayılır.”20 Kanaatimizce kamu görevlisinin burada belirtilen kusurlu 

fiilleri, kamu görevlisi açısından salt kişisel kusur teşkil eder. Zira kamu görevlileri, kamu hizmetinden 

tamamen bağımsız ve resmi sıfatları ile hiçbir alakası olmayan kusurlarının neticesinde meydana gelen 

zararlardan haksız fiil hükümlerine göre normal bir vatandaş gibi sorumludur. Kamu görevlilerinin icra 

ettikleri kamu hizmeti içinde ve hizmet ile alakalı kusurlu davranışları, doktrinde de kamu görevlisinin 

kişisel kusurları olarak isimlendirilmekte ve kavram şu örnekle açıklanmaktadır: Örneğin bir devlet 

hastanesinde görevli bir hekimin mesai saatleri dışında yaptığı muayene sırasında bir başkasına zarar 

vermesi kişisel kusur teşkil eder ve bu kusur dolayısıyla meydana gelen zarardan da kamu görevlisinin 

şahsen sorumlu tutulması gerekmektedir.21  

Görüldüğü üzere buradaki ayrımda temel kriter olarak hizmetle alakası olan ya da olmayan kusur 

esas alınmaktadır. Yukarıdaki örnek olayda belirtilen kusur her ne kadar kişisel kusur olarak 

                                                             
18 Onar, bu hususu şöyle izah etmiştir: “...‘kamu hukukuna tâbi görevlerle ilgili’ yani hizmetten ayrılmayan kusurlar hizmet kusuru sayılacak ve idare 
sorumlu tutulacaktır. Ancak hizmetten tamamen ayrı olan ‘kamu hukukuna tâbi görevlerle ilgili’ bulunmayan kusurlar memurun şahsî kusuru 
sayılabilecek ve memurun ferde karşı şahsî sorumluluğunu gerektirecektir.” Onar, C. III, s. 1702. Ayrıca aynı konuda detaylı bilgi için bkz. Duran, Lûtfi. 
“Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu”, AİD, C. XVII, S. 2, Haziran 1984, s. 3-20. 
19 Onar, C. III, s. 1699.  
20 Günday, Metin. İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara 2011, s. 374. 
21 Günday, s. 374 vd. 
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isimlendirilse de doktrinde salt kişisel kusur sorumluluğu gibi neticelendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak 

kanaatimizce kamu görevi ya da hizmeti ile bir şekilde irtibatı olan kusur, kamu görevlisi için kişisel 

kusur; herhangi bir alakası olmayan kusur ise salt kişisel kusur oluşturmaktadır. Salt kişisel kusur 

durumunda meydana gelen zararlardan idare sorumlu değildir ve kamu görevlisinin kendisi haksız fiil 

esaslarına göre sorumludur. Kamu görevlisinin icra ettiği kamu hizmeti, kamu görevi ile alakalı ya da bu 

görev dolayısıyla kendisine verilen araç ve gereçleri, bilgi ve belgeleri kullanarak işlediği kusurlar ise 

kamu görevlisi açısından kişisel kusur teşkil eder. Bu durumda meydana gelen zararların tazmini için 

dava, idari yargıda doğrudan idareye karşı açılır. Diğer bir ifadeyle idare, zararı birincil sorumlu kişi 

olarak tazmin eder. Daha sonra idare, kamu görevlisine kusuru oranında, haksız fiil hükümleri 

çerçevesinde, adli yargıda açacağı dava ile ödediği zarardan dolayı rücu eder. Daha öz bir ifadeyle kamu 

görevlisi için kişisel kusur teşkil eden fiiller, kamu görevlisinin doğrudan ve kişisel sorumluluğuna yol 

açmazken, ancak dolaylı sorumluluğuna yol açar. 

Marcel Waline de idarenin sorumluluğunu gerektiren durumlarda kamu görevlisinin kişisel 

kusuru ile salt kişisel kusur ayrımında hizmetten ayrılamayan kusur ve hizmetten ayrılabilen kusur 

kıstaslarının kullanılmasının daha doğru olacağını ifade etmiştir.22 Dolayısıyla salt kişisel kusur ile 

kişisel kusur ayrımında temel ilke olarak hizmetten ayrılabilen ve ayrılamayan kusur kıstasları esas 

alınmaktadır.23 Özetle kamu görevlisinin fiili ile kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçleri arasındaki bağın 

tamamen kopması halindeki kusur, salt kişisel kusur; bağın tamamen kopmadığı durumlardaki kusur 

ise, kişisel kusur oluşturur. Kişisel kusur durumundaki zararlardan idare birincil derecede kamu 

görevlisi ise ikincil derecede sorumludur. Zararın tahsili için öncelikli olarak ilgili idareye karşı idari 

yargıda dava açılır. Kamu görevlisinin mali sorumluluğu ise rücu ile sınırlıdır. Kamu görevlisinin salt 

kişisel kusur durumundaki sorumluluğu ise asli ve birincil bir sorumluluktur.  

II. Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Kişisel Kusur” Kavramı 

Öncelikli olarak şunu ifade etmeliyiz ki, AYM’nin kişisel kusur kavramına ilişkin kararları 

sınırlıdır. Yüksek Mahkemenin bilhassa norm denetimine ilişkin çok az sayıdaki kararında kişisel kusur 

kavramını kullandığı anlaşılmaktır. Ancak son dönemlerde, bireysel başvurunun kabul edilmesiyle 

beraber, AYM’nin kişisel kusur kavramını daha fazla kullandığı görülmektedir. Yüksek Mahkeme’nin 

kararlarında kişisel kusur kavramını kullanması, kavram karmaşasının sonlandırılması ve kavramın 

doğru bir biçimde tanımlanması bakımlarından önem arz etmektedir. Dolayısıyla burada AYM’nin 

önemli bazı kararları ışığında, Yüksek Mahkeme’nin kişisel kusur kavramına bakışı kısaca ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda AYM’nin iptal davası (soyut norm denetimi), itiraz davası (somut 

norm denetimi)24 ve bireysel başvuru kararları çerçevesinde kişisel kusur kavramının tanımı ve içeriği 

analiz edilecektir. 

A. AYM’nin 25.03.1975 Tarihli Somut Norm Denetimi Kararı 

Yapılan incelemeler neticesinde AYM’nin kişisel kusur kavramını 25.03.1975 tarihinde verdiği bir 

kararında kullandığı tespit edilmiştir. AYM’nin bu kararı somut norm denetimine ilişkin olup 1961 

Anayasası döneminde verilmiş bir karardır. Somut norm denetimi yani itiraz davasına konu olay özet 

                                                             
22 Aktaran: Onar, C. III, s. 1702. 
23 Kavramlar hakkında detaylı bilgi için bkz. Onar, C. III, s. 1699-1702; Artantaş, Çağdaş. “Türk Hukukunda Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu”, 
Hacettepe HFD, C. 7, S. 1, 2017, s. 365-395. 
24 Somut norm denetimi ya da itiraz davası için doktrinde itiraz veya def’i yolu kavramları da kullanılmaktadır. Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 
Yetkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 427. Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2018, s. 1070. 
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olarak şöyledir: Bir emekli hava korgenerali, dönemin Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve Milli 

Savunma Bakanına karşı Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açmıştır. Bu davada, 

30.08.1970 gününde Korgenerallik rütbesinde üç yıllık süreyi doldurduğu, liyakati bulunup engeli 

olmadığı halde kadrosuzluk nedeniyle orgeneralliğe yükselmesine Genel Kurmay Başkanlığınca 

muvafakat edilmediğinden terfi ettirilmeyip, emekliye ayrıldığı ve terfi ettirilmeme işleminin Danıştay 

tarafından iptal edildiği, hükmün tebliğine, yapılan iftiralara ve emeklilik işleminin de iptal edilmiş 

bulunmasına karşın bu kararların yerine getirilmediği öne sürülmüş ve Yüksek Yargı Organı 

Kararlarının yerine getirilmemesindeki kişisel kusurları nedeniyle Borçlar Yasası'nın 49. maddesiyle 

521 sayılı Yasa'nın 95. maddesine göre kendilerinden manevî tazminat alınması istenmiştir. Mahkeme 

davayı, sonradan yürürlüğe giren 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun hükümlerine 

göre görev yönünden reddetmiş, davacı 23.02.1973 günlü dilekçe ile hükmü temyiz etmiş, anılan yasa 

hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu bu evrede öne sürmüştür. Öne sürülen aykırılık savını ciddi 

bulan Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi, 1602 sayılı Kanunun 24. maddesinin (b) bendinin iptali için 

Anayasa'nın değişik 151. ve 22.04.1962 günlü, 44 sayılı Yasa'nın 27. maddeleri uyarınca Anayasa 

Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.25 Bu davada Yüksek Mahkeme kararında salt kişisel 

kusur ile kişisel kusur kavramlarının ayrımını şöyle açıklamıştır:  

“Kamu görevlilerinin kişisel kusurundan söz edilebilmesi, kişisel kusuru doğuran eylemin resmî 

çalışma ve görevin yerine getirilmesi maksadıyla görev sırasında veya görev dolayısıyla yapılmış olmasına 

bağlıdır. Şu yönü açıklamak gerekir ki, uzaktan veya yakından, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

kamu faaliyet ve hizmetleriyle ilişkisi olmayan eylem ve işlemler, o personelin bireysel hareket ve 

tasarruflarından ibaret olur ki, her vatandaş gibi bunların sonuçlarından da kendilerinin sorumlu 

tutulması doğaldır. Bundan dolayı bu tür eylemler kişisel kusur kategorisinde yer almazlar. O halde kamu 

görevlisinin kişisel eylem ve kusuru da hizmet ve görevle ikili ve ilişkili olarak ortaya çıkar. Nitekim itiraz 

konusu Kanun kuralının da "Askeri hizmetin ifası dolayısiyle askeri görevin kural ve gereklerine 

uyulmadığı" sözleriyle "şahsi kusur"u bu anlamda aradığı açıkça belirmiş bulunmaktadır.  

Kamu görevlilerinin, açıkça ve kolayca hizmetten ayrılabilen tasarruf ve hatalarının kötü niyet ve 

maksatla ilgiliye zarar vermek veya kamu yaran dışında özel çıkarlar sağlanmak için bilerek yani kasten 

yapılan işlem ve eylemlerle bağışlanamıyacak ölçüde ağır kusur teşkil eden açık şekilde hukuka aykırı fiil 

ve muamelelerden ibaret olduğu Yargıtay ve Danıştay içtihat ve uygulamalarında kabul edilmektedir. Bu 

uygulamaya göre kamu personeli bilerek ve isteyerek yetkisini kötüye kullanır veya mevzuata açık ve kesin 

olarak belirlenmiş bulunan görev ve yetki alanını ve sınırlarını aşar yahut idarenin işlev alanı dışına 

çıkarsa, kişisel eylem ve kusur işlemiş ve kendi sorumluluğuna yol açmış sayılmaktadır.”26  

Karardan da açıkça anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin kişisel kusurunun oluşabilmesi için 

eylem ve işlemin ya görevin ifası sırasında ya da doğrudan veya dolaylı bir biçimde görevle alakalı olarak 

yapılmış olması gerekir. Aksi halde hiçbir şekilde görevle bağlantısı olmayan kusur kamu görevlisi 

açısından salt kişisel kusur teşkil eder. Kamu görevlisi, salt kişisel kusuru neticesinde meydana gelen 

zararlardan normal bir vatandaş gibi sorumludur. Ancak eğer kamu görevlisinin eylemi veya işlemi 

resmî çalışma ve görevin yerine getirilmesi amacıyla görevin ifası sırasında veya görev dolayısıyla 

yapılmış ise eylem veya işlem, kamu görevlisi açısından kişisel kusur teşkil eder. Bu durumda zararın 

                                                             
25 Karar metnin tamamı için bkz. AYM, E. 1974/42, K. 1975/62, T. 25.03.1975, R.G. 03.06.1975-15254. Kararlar Bilgi Bankası, 
https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi, (E.T. 03.05.2021). 
26 AYM, E. 1974/42, K. 1975/62, T. 25.03.1975, R.G. 03.06.1975-15254. Kararlar Bilgi Bankası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi 
(E.T. 03.05.2021). 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi
https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi
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tazmini davası ancak ilgili idareye karşı açılır. İdarenin kamu görevlisine, kişisel kusuru oranında, rücu 

hakkı saklıdır.27 İdarenin rücu konusundaki yetkisinin idarenin takdirinde olmadığını da ayrıca ifade 

etmekte fayda görülmektedir. Netice itibariyle yukarıdaki karara konu olayda, kamu görevlilerinin 

işlemi ile yürütülen kamu hizmeti arasındaki bağ tamamen kopmadığından, bu işlemin kişisel kusur 

teşkil ettiği kanaatindeyiz. 

B. AYM’nin 25.11.2015 Tarihli Soyut Norm Denetimi Kararı 

Dava konusunu, mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi 

durumunda, tazminat davasının ancak ilgili idare aleyhine açılabileceğini düzenleyen 2577 Sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanun'un 28. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrası oluşturmaktadır. AYM, 

25.11.2015 tarihli kararının 2577 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının 

incelenmesine ilişkin bölümünde, mahkeme kararını kasıtlı bir biçimde uygulamayan kamu görevlisinin 

işleminin kişisel kusur oluşturduğu ve bu fiil neticesinde meydana gelen zararların tazmini ve 

nihayetinde rücu meselesi şöyle açıklamaktadır: 

“…İdari yargı kararlarının süresi içinde yerine getirilmemesi halinde tazminat davasının ancak idare 

aleyhine açılabilecek olması, kararı uygulamayan kamu görevlisinin hukuki sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Anayasa koyucunun, kamu görevlisinin kusurunun niteliğine bakmaksızın bu kusurun 

ilgili kamu görevlisine ait bir yetkinin kullanılması sırasında işlenmesini esas alması ve kamu görevlilerinin 

söz konusu kusurlarından dolayı ancak idare aleyhine dava açılabileceğini kabul etmesi, idare ile 

arasındaki rücu ilişkisi dolayısıyla ilgili kamu görevlisinin hukuki sorumluluğunu sona erdirmemektedir. 

Öte yandan idarenin, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurdan doğan zararın 

tazmini ile yükümlü kılınmasının, kamu görevlilerinin hükmedilen tazminat miktarını tam ve zamanında 

ödeyememe ihtimali gözetildiğinde davacıların zararının karşılanması bakımından bir güvence niteliği 

taşıdığı da açıktır.” 

AYM yukarıdaki gerekçeyle iptal konusu edilen kuralın, Anayasa'nın 129. maddesine aykırı 

olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir. 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesinin 4. fıkrasına 

göre, “mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat 

davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.” AYM’nin de kararının ilgili kısmında belirttiği üzere 

mahkeme kararlarının süresinde yerinde getirilmemesi durumunda kamu görevlisinin kişisel kusur 

sorumluluğu devam etmektedir. Kamu görevlilerinin buradaki sorumluluğu rücu ile sınırlıdır. Bu 

düzenlemenin hem kamu görevlisi açısından hem de zarara uğrayan üçüncü kişi açısında yerinde bir 

düzenleme olduğu Mahkeme tarafından ifade edilmiştir. 

AYM’nin 25.11.2015 tarihli kararının karşı oy gerekçesinde salt kişisel kusur ile ilgili de “…kamu 

görevlilerinin yargı kararlarını kasten yerine getirmemesi hali bir ‘salt kişisel kusur’ kabul edilmiş ve bu 

gibi durumlarda zarar gören kişilerin adli yargıda doğrudan bu kamu görevlilerine karşı tazminat davası 

açabileceği…”28 şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Karşı oy gerekçesine göre kamu görevlisinin yargı 

kararını kasten yerine getirmemesi, salt kişisel kusur teşkil etmektedir.29 Ayrıca aynı karşı oy 

                                                             
27 Rücu konusuna dair önemine binaen ilgili maddeyi tekraren aktarmakta fayda mülahaza edilmektedir. AY m. 129/5: “Memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve 
şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 
28 AYM, E. 2014/86, K. 2015/109, T. 25/11/2015, R.G. 08/01/2016-29587. Kararlar Bilgi Bankası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi, 
§. 115 (E.T. 04.05.2021). 
29 AYM’nin karşı oy gerekçesinde kişisel kusura ilişkin şöyle bir değerlendirme de mevcuttur: “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 
24.9.1979 tarih ve E.1978/7, K.1979/2 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında da idari yargı yerlerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarını 
yerine getirmeyen kamu görevlilerinin durumu ele alınarak, bu fiillerinin adli yargıda tazminat davalarına konu yapılıp yapılmayacağı irdelenmiş ve 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi
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gerekçesinde kamu görevlisine karşı adli yargıda tazminat davasının açılması gerektiği de ifade 

edilmiştir. Ancak biz karşı oy gerekçesinde ifade edilen tanıma ve varılan neticeye iştirak etmiyoruz. 

Zira bir kusurun salt kişisel kusur teşkil edebilmesi için kamu görevlisinin eylem ve işleminin doğrudan 

veya dolaylı olarak yürütülen kamu hizmeti ile herhangi bir bağının olmaması gerekir. Yargı kararlarını 

kasten uygulamama durumunda kamu görevlisinin eylemi ile yürütülen kamu hizmeti arasındaki bağ 

devam etmektedir. Dolayısıyla yargı kararlarının kasten yerine getirilmemesi salt kişisel kusur değil, 

kişisel kusur teşkil eder. Kişisel kusurun varlığı durumunda da meydana gelen zararların tazmininden 

ilgili idare sorumludur. İdare, öncelikli olarak zarara uğrayanın zararını tazmin eder; akabinde de 

ödediği bu tazminattan dolayı, kişisel kusurlu kamu görevlisine, kusuru oranında, rücu eder.30 Zararın 

meydana gelmesinde birden fazla kamu görevlisinin kusurunun bulunması halinde her kamu görevlisi 

kendi kişisel kusuru oranında zarardan sorumlu tutulur.31 Bu hususlar Mahkeme kararında da açıkça 

ifade edilmiştir. Dolayısıyla AYM’nin bu kararı, kişisel kusur kavramını kullanması ve salt kişisel kusur 

ile hizmet kusur arasındaki ayırımını ortaya koyması bakımından yerinde bir karar olduğu 

düşünülmektedir. 

C. AYM’nin Bireysel Başvuru Kararları 

AYM, Eylül 2012’den bu yana bireysel başvuruları kabul etmektedir. Bu çerçevede hak ihlaline 

dair çok sayıda bireysel başvuruyu incelemekte ve karar vermektedir. Burada temel amaç hak ihlallerini 

ulusal çerçevede gidermektir. Bu bağlamda AYM bireysel başvuru ile alakalı olarak verdiği bazı 

karalarında kamu görevlilerinin kişisel kusuru kavramını incelemekte ve yeniden değerlendirmektedir. 

Dolayısıyla son dönemde verilen örnek bazı kararların incelenmesi ile AYM’nin kişisel kusur kavramına 

bakışı analiz edilecektir. 

1. Ebru Bilgin Başvurusu 

Anayasa m. 149/2 ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanun m. 22/1’e göre, bireysel başvuruları karara bağlama yetkisi bölümlere aittir. Ancak 

önemli bazı başvuruların AYM Genel Kurulu’nca karara başlanması da mümkündür. Bunun için ilgili 

bölümün bu yönde karar vermesi gerekmektedir.32 Ebru Bilgin başvurusu da, önemine binaen, Genel 

Kurul tarafından karara bağlanmıştır. Bu başvuru mobbing33 kararı şeklinde de isimlendirilebilir. 

Başvurunun çalışmamız açısından önemi, bu başvuruda, AYM’nin mobbing olarak nitelendirilen 

bezdirme nitelikli bazı fiilleri gerçekleştiren kamu görevlilerinin bu tarz davranışlarını kişisel kusur 

olarak değerlendirmesidir. AYM Genel Kurulu, bu başvuruda başvurucuyu haklı görmüş ve hak ihlalinin 

giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir. 

                                                             
aşağıdaki gerekçeyle ‘1- Danıştayca verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yalnızca uygulanmaması bu kararları uygulamayan kamu 
görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulması için yeterlidir. Sorumluluk için ayrıca kin, garaz, husumet ve benzeri duyguların etkisi altında hareket 
etmelerinin araştırılması gerekmez. 2- Yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu yönüne gidilebilmesi 
için ilgilinin açmış olduğu iptal davası sonucunun beklenmesine gerek yoktur’ sonucuna varılmıştır.” AYM, E. 2014/86, K. 2015/109, T. 25/11/2015, 
R.G. 08/01/2016-29587, AYMKD, C. 53/1, 2016, s. 46. 
30 Akyılmaz, Bahtiyar. “İdare Hukukunda Kamu Görevlisine Rücu Sorunu”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 1057. Alıca, Süheyla. “Çevre 
Denetiminde İdarenin Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 4, 2011, s. 115. 
31 Akyılmaz / Sezginer / Kaya, İdari Yargılama, s. 586. Konuya dair Danıştay içtihadı için bkz. Danıştay 12. Daire, E. 1966/2529, K. 1968/1400, T. 
17/06/1968 (Aktaran: Akyılmaz, Rücu Sorunu, s. 1057). 
32 Kaya, Seyithan. 2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 230-231.  
33 Mobbing (bezdiri), iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz 
olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme şeklinde tanımlanmaktadır. https://sozluk.gov.tr/ (E.T. 04.05.2021). 

https://sozluk.gov.tr/
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Başvuru, psikolojik taciz nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Sürekli bir biçimde kurum içinde başvurucunun görev yerinin 

değiştirilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi yoluyla başvurucu bezdirilmeye çalışılmıştır.34  

AYM, bireysel başvuruya konu mezkur psikolojik taciz olayında kurum müdürü tarafından yapılan 

işlem ve fiilleri kamu görevlisinin hizmetle alakalı kişisel kusuru olarak değerlendirmiş ve 

başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinde güvenceye alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma 

ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.35 AYM, bu kararı ile kamu görevlisi olan kurum 

müdürünün psikolojik taciz (mobbing)36 olarak nitelendirilen eylem ve işlemlerini salt kişisel kusur 

olarak değil, kamu hizmeti ile alakalı kişisel kusur olarak değerlendirmiştir. AYM’nin bu kararından, 

kurum müdürünün, başvurucu hakkında hukuka aykırı olarak disiplin işlemleri tesis ettiği, sık sık 

başvurucunun savunmasını aldığı, görev yaptığı birimleri değiştirdiği, başvurucuyu tehdit ettiği ve 

başvurucuya hakaret ettiği gibi bazı kişisel saiklerle psikolojik taciz uyguladığı anlaşılmaktadır. AYM, bu 

başvuruda kamu görevlisi olan kurum müdürünün belirtilen eylem ve işlemlerini salt kişisel kusur 

olarak değerlendirmemiştir. Aksine kamu görevlisi olan müdürün söz konusu eylem ve işlemleri kamu 

hizmetinin icrası dolayısıyla işlendiğinden ve kamu görevlisinin kamu hizmeti ile bağı tamamen 

kopmadığından, mezkûr eylem ve işlemler kişisel kusur olarak değerlendirilmiş ve zararların tazmini 

konusunda ilgili idare sorumlu tutulmuştur. AYM’nin başvuruyu Anayasa'nın 17. maddesinde güvence 

altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali kapsamında 

değerlendirmesinin kamu görevlisinin “salt kişisel kusuru” ve “kişisel kusuru” kavramlarının ayrımında 

esas alınması bakımından büyük bir önemi haiz olduğu kanaatindeyiz.  

2. Aysun Okumuş ve Aytekin Okumuş Başvurusu 

Başvurunun konusunu, başvurucuların epilepsi hastası olan oğullarının tedavisinin tıbbi esaslara 

uygun şekilde yapılmaması nedeniyle vefat etmesi ve bu olay üzerine açılan tam yargı davasının eksik 

inceleme sonucu reddedilmesinden dolayı yaşam hakkının ihlal edildiği iddiaları oluşturmaktadır.37  

AYM, 20.04.2016 tarihli bir kararında hizmet kusuru ile kişisel kusurun iç içe olduğunu şöyle ifade 

etmiştir:  

“… İdarenin hizmet kusuru ile kamu görevlisinin kişisel kusuru çoğu zaman iç içe geçtiğinden, kamu 

görevlisinin kişisel kusuru bazı koşullar altında idarenin hizmet kusuruna da neden olabilir. Bazı 

durumlarda herhangi bir kamu görevlisine izafe edilsin ya da edilmesin idarenin işleyişinde, kuruluşunda 

veya düzenlenmesinde nesnel nitelikli bir aksaklık varsa hizmet kusuru ortaya çıkabileceği gibi bazı 

durumlarda da sadece kamu görevlisinin sorumluluğunu doğuran salt kişisel kusur söz konusu olabilir. 

                                                             
34 Bezdirme olayları hakkında detaylı bilgi için bkz. Ebru Bilgin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2014/7998, T. 19.07.2018, R.G. Tarih ve Sayısı: 
26/09/2018-30547, §§. 9-20. 
35 Ebru Bilgin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2014/7998, T. 19.07.2018, R.G. Tarih ve Sayısı: 26.09.2018-30547, §§. 86-94. 
36 İşyerinde psikolojik taciz (mobbing), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Mayıs 2014 tarihli "İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)" isimli 
bilgilendirme rehberinde şöyle tanımlanmıştır: "İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli 
bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, 
mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür." Tümer, Ebru Öztüm 
(edt.). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, 2. bs., Mayıs 2014, 
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf, s. 9 (E.T. 15.04.2021). 
Mobbing kavramı hakkında detaylı bilgi için bkz. Erdem, Mustafa Ruhan / Parlak, Benay. “Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing”, TBBD, S. 88, 2010, s. 261 
vd. Kamiloğlu, Elif. İdarenin Sorumluluğunda Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 71 vd. 
37 Başvuru konusu hakkında detaylı bilgi için bkz. Aysun Okumuş ve Aytekin Okumuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2013/4086, T. 20.04.2016, R. G. 
Tarih ve Sayısı: 14/07/2016 -29770, §. 1 vd.  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf
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Dolayısıyla kamu görevlisinin hangi davranışının kişisel kusur hangi davranışının ise hizmet kusuru olduğu 

ve bunlardan birinin varlığı hâlinde diğerinin ortadan kalkıp kalkmayacağı konularında derece 

mahkemelerinin yorumları oldukça önemlidir. Ayrıca idari yargıda hizmet kusuruna dayanılarak açılan 

tam yargı davalarında ileri sürülen iddialar ile adli yargıda kamu görevlisinin kişisel kusuruna dayanılarak 

açılan tazminat davalarında ileri sürülen iddialar farklılık arz edebilir. Başvurucuların idari yargıda açtığı 

tam yargı davası ile adli yargıda açtığı tazminat davasında ileri sürdüğü iddialar, yaşam hakkının maddi 

ve usule ilişkin boyutunun ihlal edilip edilmediği hususunun esası ile de yakından ilgilidir. Bu nedenlerle 

somut olayda başvuru yollarının tüketilip tüketilmediği hususunun, yaşam hakkının maddi ve usul 

boyutunun esasına ilişkin yapılacak olan inceleme ile birleştirilmesine karar verilmiştir.”38  

Görüldüğü üzere AYM, bu kararında hizmet kusuru, kişisel kusur ve salt kişisel kusur kavramlarını 

birlikte değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme hizmet kusurunu “…idarenin işleyişinde, kuruluşunda veya 

düzenlenmesinde nesnel nitelikli bir aksaklık…” olarak tanımlamıştır. Devamında kamu görevlisinin 

kişisel kusurunun, “…bazı koşullar altında idarenin hizmet kusuruna da neden” olabileceğini, bazı 

durumlarda ise sadece “…kamu görevlisinin sorumluluğunu doğuran salt kişisel kusur”a neden 

olabileceğini ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle aynı olayda hizmet kusuru, kişisel kusur ve hatta salt 

kişisel kusurun birlikte bulunabileceği görülmektedir. Bu ayırımın da yargılama sırasında somut olay 

esas alınarak yapılabilecektir. Yüksek Mahkemenin mezkûr kararı aynı anda hizmet kusuru, kamu 

görevlisinin kişisel kusuru ve salt kişisel kusurun birlikte zikredilmiş olması bakımından incelenmeye 

değer bulunmuştur. 

3. Onur Arslan Başvurusu 

20.02.2017 tarihinde yapılan bu başvuru ile ilgili karar 15.12.2020 tarihinde verilmiştir. Karar 

tarihinin yakın olması ve başvuru konusunun çalışmamız açısından önem arz etmesinden dolayı bu 

başvuru da ayrıca incelenmiştir. 

Başvurunun konusunu, kamu makamlarının gerekli kontrol ve denetim ödevini yerine 

getirmemesinden dolayı kanuna aykırı olarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmesi sonucu ölüm olayı 

meydana gelmesi ve açılan tam yargı davasının hatalı değerlendirmeyle reddedilmesi nedeniyle yaşam 

hakkının ihlal edildiği iddiası oluşturmaktadır. 

Başvuruya konu olay, 24 haftalık hamile bir kadının devlet hastanesinde görevli kadın doğum 

doktoru tarafından, suç teşkil ettiği hâlde, gerçekleştirilen kürtaj işlemi sırasında cenin ile birlikte 

hayatını kaybetmesinden ibarettir. Başvurunun incelenmesinden, kamu görevlisi olan doktorun izinli 

olduğu bir dönemde, hiçbir yetkiliye haber vermeden ilgili Devlet Hastanesinde, mesai gününde, 

hastane personeliyle birlikte cerrahi operasyon gerçekleştirmiş ve operasyon neticesinde hamile kadın 

ceninle birlikte hayatını kaybetmiştir.  

Buradaki sorun kamu görevlisi de olan doktorun izinde olduğu bir zaman diliminde Devlet 

Hastanesinde yaptığı eyleminin hangi kusur tipine girdiğine ilişkindir 

AYM, başvuruyla alakalı olarak yaşam hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmak 

üzere kararın bir örneğinin derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Yüksek Mahkeme bu 

kararın gerekçesini de şöyle açıklamıştır: 

                                                             
38 Aysun Okumuş ve Aytekin Okumuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2013/4086, T. 20.04.2016, R. G. Tarih ve Sayısı: 14/07/2016 -29770. Kamu 
görevlisinin kişisel kusuru hakkında benzer başka bir karar için bkz. Ahmet Sevim Başvurusu, Başvuru Numarası: 2013/474, T. 09.09.2015, R.G. Tarih 
ve Sayısı: 13.10.2015 – 29501, §. 61.  



 

17 

“Kamu görevlisi doktor izinli olduğu bir dönemde, hiçbir yetkiliye haber vermeden Devlet 

Hastanesinde, mesai gününde, hastane personeliyle birlikte cerrahi operasyon gerçekleştirebilmiş; ayrıca 

Hastanede görevli ve kamu görevlisi sıfatını haiz olan ve cerrahi operasyondan haberdar olan diğer 

personel de Hastane yetkililerini durumdan haberdar etmemiştir. Bu şartlar altında Devlet Hastanesi 

idaresinin sağlık personelinin suç teşkil edecek davranışlardan kaçınmasına yönelik hastanedeki denetim 

ve kontrol görevini gereken şekilde yerine getirmediği, yönetim boşluğuna neden olduğu, dolayısıyla olayın 

gerçekleştiği Devlet Hastanesinde bir organizasyon kusuru bulunduğu açıktır. 

Tüm bu bilgilere göre somut olayda kamu makamlarının yaşamı koruma yönündeki pozitif 

yükümlülüğü yerine getirdiğinin değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda İdare Mahkemesi 

tarafından değinilen hususlar gözetilmeden hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle tazminat talebinin 

reddine karar verilmesi de yaşam hakkının korunmasına ilişkin ilkelerle bağdaşmamaktadır.”39 

Görüldüğü üzere AYM, hastane idaresinin denetim ve kontrol görevini gereken şekilde yerine 

getirmemesini hizmet kusuru olarak değerlendirmiştir. Kanaatimizce bu olayda hizmet kusuru ile 

kişisel kusur birlikte bulunmaktadır. Hastane yönetiminin denetim ve kontrol görevinin layıkıyla icra 

etmemesi hizmet kusuru oluşturmaktadır. Bu durum, hizmetin kötü işlemesinin somut bir örneğidir. 

Ancak doktorun resmi olarak izinli olduğu bir zaman diliminde hastanede cerrahi operasyon yapması 

da kişisel kusur teşkil etmektedir. Diğer bir ifadeyle doktorun bu eylemi salt kişisel kusur teşkil 

etmemektedir. Bu olayda kamu görevlisi olan doktorun eylemi ile kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçleri 

arasındaki bağ devam etmektedir. Çünkü cerrahi operasyon devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. 

Salt kişisel kusurdan bahsedebilmemiz için kamu görevlisinin eylemi ile kamu hizmeti, hizmet araç ve 

gereçleri arasındaki bağın tamamen kopması gerekmektedir. Dolayısıyla bu olayda meydana gelen 

zarardan da idare ile kamu görevlisi olan doktorun birlikte sorumluluğuna karar verilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. Tarafların kusurları oranında zararın tazmininde sorumlu tutulmaları gerektiği mütalaa 

edilmektedir. Bununla birlikte davanın doğrudan ilgili idareye kaşı açılması ve zararın da öncelikli 

olarak ilgili idareden tazmin edilmesi ve nihayetinde idarenin de ödediği tazminat için kamu görevlisine, 

kişisel kusuru oranında, rücu etmesi gerektiği düşünülmektedir.   

Özetle kamu görevlisinin doğrudan ya da dolaylı olarak kamu hizmeti, hizmet araç ve gereçleri ile 

herhangi bir bağı olan kusurları kişisel kusur, ancak herhangi bir bağı olmayan kusurları ise salt kişisel 

kusur teşkil eder. Ancak somut olaylarda özellikle hizmet kusuru ile kişisel kusurun birbirinden ayırt 

edilmesinin çok da kolay olmadığı görülmektedir. Zira yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere, 

somut vakıalarda her iki kusur çoğu zaman iç içedir. Dolayısıyla somut davalarda bu ayırımın 

yapılmasında hâkimlere büyük iş düştüğünü ifade etmeliyiz. 

SONUÇ 

Doktrindeki tartışmalar ile AYM’nin kararlarından kamu görevlisinin kişisel kusuru kavramının 

diğer kavramlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Biz kamu 

görevlisinin kişisel kusurunun, müstakil bir idari kavram olduğu düşüncesindeyiz. Çalışmamızda da 

ifade edildiği üzere kamu görevlisinin işleyebileceği kusurlar, salt kişisel kusur, kişisel kusur ve hizmet 

kusurudur. 

“Görevin dışındaki kusurlar” olarak da ifade edilen “salt kişisel kusur kavramı”, kamu görevlisinin 

yürüttüğü kamu hizmeti ile herhangi bir irtibatı ya da alakası olmayan, meydana gelen zararlardan 

                                                             
39 Onur Arslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/17652, T. 15.12.2020, R.G. Tarih ve Sayısı: 19.01.2021-31369, §§. 41-42.  
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idarenin (Devletin) değil de kamu görevlisinin normal bir vatandaş olarak haksız fiil hükümlerine göre 

sorumlu tutulduğu kusurdur. Bu nedenle salt kişisel kusurdan kaynaklanan zararların tazmininden 

kişinin kendisi sorumludur ve zararların tazmini davası da doğrudan adli yargıda görülür.  

Türk idare hukuku doktrininde, kamu hizmetinin kurulması, düzenlenmesi veya işleyişindeki 

bozukluk, aksaklık, eksiklik, düzensizlik ve sakatlık olarak tanımlanan hizmet kusuru, bir kamu 

hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan anonim nitelikte bir kusurdur ve hizmet kusuru idarenin 

kusurudur. Bu nedenle hizmet kusurundan kaynaklanan zararları tazmin etme yükümlülüğü doğrudan 

ilgili idareye aittir. Ayrıca idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar için ödediği tazminattan 

dolayı kamu görevlisine rücu etmesi de mümkün değildir. Hizmet kusurundan kaynaklanan zararların 

tazmini için açılacak davalar da doğrudan idari yargıda görülür. 

Kamu görevlisinin kişisel kusuru ise kamu görevlisine atfedilebilen yani anonim nitelikli değil de 

sübjektif nitelikli olan ve kamu görevlisi ile idarenin birlikte sorumlu olduğu bir kusur türüdür. Diğer 

bir ifadeyle kanaatimizce hizmetten kaynaklanan ve hizmetten ayrılamayan kusur hizmet kusuru; kamu 

hizmeti, hizmet araç ve gereçleri ile olan bağı bütünüyle kesilmemekle birlikte hizmetten ayrılabilen 

kusur ise kişisel kusurdur oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere, kamu görevlisinin kişisel kusuru kavramı 

hem salt kişisel kusurdan hem de hizmet kusurundan bağımsız ve müstakil idari kusurun bir nevidir. 

Kamu görevlisi, kişisel kusurdan kaynaklanan zararların tazmininden de öncelikli olarak idare ile 

birlikte sorumlu tutulmaktadır. Akabinde de idare ödediği tazminattan dolayı, kişisel kusurlu kamu 

görevlisine, kişisel kusuru oranında, rücu eder. Nihai olarak, salt kişisel kusurdan kamu görevlisinin 

kendisi, hizmet kusurundan sadece idare, kişisel kusurdan ise idare ile kamu görevlisi birlikte sorumlu 

tutulmaktadır. 
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https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf
https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi
http://www.ntpu.edu.tw/files/event/20081127144718.pdf
https://sozluk.gov.tr/
http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html
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TABLO 1.1. 

 
Nitelik 

Kusur Türü 
Hizmet Kusuru Salt Kişisel Kusur Kamu Görevlisinin 

Kişisel Kusuru 
Anonimlik Var. Yok. Yok. 
Hizmetten 
Ayrılabilirlik 

Tamamen hizmetin 
içinde. 

Tamamen hizmetin 
dışında. 

Hizmetten ayrılabilir 
fakat hizmetle olan bağ 
devam etmektedir. 

Sorumluluk Tamamen idare 
sorumludur. 

Tamamen kişi 
sorumludur. 

İdare ve kamu görevlisi 
birlikte sorumludur. 

Rücu Yok. Yok. İdare kamu görevlisine 
kusuru oranında rücu 
eder. 

Tazminine ilişkin 
davada görevli yargı 
kolu 

İdari yargı Adli yargı Zarara uğrayanın 
idareye karşı açtığı 
tazminat davası İdari 
yargı görevlidir. 
İdarenin kamu 
görevlisine rücuu 
davası Adli yargı 
görevlidir. 
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DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL HUKUKİ SORUNLARIN 
VERGİLENDİRME İLKELERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ* 
 

Öz 
Mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında Devlete tanınan geniş takdir marjı, en başta Anayasa’nın 2., 10., 
13., 35. ve 73. maddelerine uygunlukla çevrelenmektedir. Bu çerçeve; vergi sistemimize yeni bir özel 
vergi türü olarak dahil olan ve 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren değerli konut vergisi bakımından, 
özellikle iki noktada, önem arz etmektedir. Değerli konut vergisi, 7194 sayılı Kanun’un, Emlak Vergisi 
Kanunu’na yaptığı eklemelerle, 2019 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinden iki 
buçuk ay sonra ise, 7221 sayılı Kanun ile verginin konusu, mükellefiyet durumu, muafiyet ve istisnaları, 
matrahı ve tespit usulü, tarife yapısı gibi birçok temel unsuru neredeyse tamamen değiştirilmiş ve 
yürürlüğü 2021 yılına ertelenmiştir. Bu nedenle, ilk olarak, uygulanabilir bir yapıya sahip olmadığı iki 
buçuk ay içinde net şekilde anlaşılan değerli konut vergisinin kanun yapım sürecinin hukuki güvenlik 
ilkesi karşısındaki durumunun incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer yandan, yapılan 
değişikliklere rağmen değerli konut vergisinin konusundan, mükellefinden ve usulünden 
kaynaklanmaya devam eden güncel hukuki sorunların tespit edilmesi ve ardından bu sorunların 
ölçülülük, kanunilik, eşitlik, verginin mali güçle orantılı olması, verginin dengeli, adil, ölçülü, eşit dağılımı 
ve tarafsızlık ilkeleri ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Değerli konut vergisi, servet vergisi, emlak vergisi, mülkiyet hakkı, vergilendirme 
ilkeleri 
  

                                                             
* Doktor Öğretim Üyesi; İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı; t.karacoban@iku.edu.tr; ORCID ID: 0000-0002-2802-
1167. 
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REVIEW OF THE CURRENT LEGAL PROBLEMS RELATED TO VALUABLE HOUSING 
TAX IN THE LIGHT OF PRINCIPLES OF TAXATION  

 
Abstract 
Margin of appreciation belonging to state on restriction of right to property is primarily framed with the 
articles 2, 10, 13, 35 and 73 of the constitution. This frame creates two important matters relating to the 
valuable housing tax which is newly added and entered into force in 2021. The valuable housing tax 
entered into force in December 2019, with the amendmendts made by Law No. 7194 to the Real Estate 
Tax Law. Two and a half months after its entry into force date, many basic elements such as the subject 
of the tax, the tax liability status, exemptions and exceptions, the tax base and the determination 
procedure, tariff structure were almost completely changed with the Law numbered 7221 and this new 
tax’s entry into force date was delayed to 2021.Therefore the law making process of valuable housing 
tax which is understood in two and a half month clearly not applicable, must be examined with respect 
to legal security principle. Also problems which are arising from subject, tax payer and procedure of the 
valuable housing tax despite the amendments must be detected and examine in the light of 
proportionality, legality, equality, proportionality of tax to financial power, balanced, fair, measured, 
equal distribution of tax and impartiality principles. 
Keywords: Valuable housing tax, wealth tax, property tax, right to property, principles of taxation 

 

GİRİŞ 

Devlete bütçe hakkı ve vergi hakkı sağlayan iktisadi ve mali egemenlik, egemenliğin en temel ve 

en önemli unsurudur1. Sosyal bir hukuk devleti, kamu hizmetlerini ve üstlendiği görevleri yerine 

getirebilmek için ihtiyaç duyduğu geliri, sağlam ve sürekli bir kaynak olan vergilerden sağlamakta ve bu 

suretle kişilerin temel hak ve özgürlüklerine sürekli şekilde müdahale etmektedir. Hukuk devletinin, 

vergilendirme yetkisi nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 numaralı Ek Protokol madde 1’de 

ve Anayasa’nın2 35. maddesinde koruma altına alınan mülkiyet hakkı başta olmak üzere temel hak ve 

özgürlüklere getirdiği sınırlandırma ve müdahale elbette sınırsız değildir. Anayasa’nın 2. maddesinde 

vurgulanan, “hukuk devleti” niteliği ve hukukun “düzeni sağlama” ile “adaleti gerçekleştirme” işlevleri, 

vergilendirme yetkisinin anayasal sınırlarını çizmektedir3.  

Mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında Devlete tanınan geniş takdir marjı, en başta Anayasa’nın 

2., 10., 13., 35. ve 73. maddelerine uygunlukla çevrelenmektedir. İşte tam da bu noktada, bu çerçevenin; 

vergi sistemimize yeni bir özel vergi türü olarak dahil olan ve 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren değerli 

konut vergisi bakımından değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

I. Değerli Konut Vergisi’nin Kanun Yapım Süreci ve Hukuki Güvenlik İlkesi 

Türk vergi sistemi mali güce göre vergilendirme amacıyla mali gücün üç göstergesi üzerinden 

vergi konularını belirlemektedir. Servet de mali güç göstergelerinden birisidir. Servet üzerinden alınan 

                                                             
1 Oktar, Salih Ateş. “Kamu Maliyesi Hukukunun Bazı Anayasal İlkeleri ve Anayasanın Mali Hükümlerine İlişkin Düşünceler”, Anayasadan Mali ve Vergisel 
Beklentiler Sempozyumu (Editörler: Yenisey, Feridun/ Güneş, Gülsen/ Şirin, A. Ertunç), On iki Levha, İstanbul, 2012, s.199. 
2 Kabul t. 07.11.1982, RG t.09.11.1982, S. 17863 (mük.). 
3 Başaran Yavaşlar, Funda. 20 Soruda Türkiye’de Temel Vergi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, s.4-11. 
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vergilerin Devlet gelirleri içindeki payı oldukça düşüktür4. Zira bu vergi türleri fiskal amaçla değil sosyal 

adaletin ve servetin el değiştirmesinin sağlanması gibi ekstra fiskal amaçlarla vergi sistemlerinde yer 

almaktadırlar5. Servet üzerinden alınan vergiler motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ve 

emlak vergisi olarak sınıflandırılmakta, emlak vergisi de, aynı Kanun içerisinde bina vergisi ve arazi 

vergisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Değerli konut vergisi de, servet mali gücünü vergilendiren yeni bir 

servet vergisi olarak, bu sisteme dahil olmuştur.    

Değerli konut vergisi, 7194 sayılı torba nitelikli Kanun’un6,  1970 yılından beri yürürlükte olan 

Emlak Vergisi Kanunu’nun7 42-49 maddelerini oluşturacak şekilde yaptığı eklemelerle, 2019 yılı Aralık 

ayında, 103 bin konutu kapsayacağı ve 3 milyar TL gelir elde edileceği öngörüsüyle, yürürlüğe girmiştir8.  

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde değerli konut vergisinin temel unsurlarına ilişkin 

hükümlerin Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin önemli tartışmalar yapılmış9 ancak teklif, önem arz eden bu 

hususlar değerlendirilmeden kanunlaşmış ve bu önemli hukuki sorunlar10, hem Anayasa Mahkemesi11 

hem de ihtirazi kayden verilen beyannamelerle idari yargı nezdinde dava konusu edilmiştir.  

Değerli konut vergisi, yürürlük tarihinden sadece iki buçuk ay sonra, 7221 sayılı Kanun12 ile, 

konusu, mükellefiyet durumu, muafiyet ve istisnaları, matrahı ve tespit usulü, tarife yapısı gibi birçok 

                                                             
4 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kabul t.19.12.2020, RG t.31.12.2020, S.31351 (mük.); Saygılıoğlu, Nevzat. “Değerli Konut Vergisi 
Niye Getirildi? Niye Değiştirilerek Ertelendi?... ”, Vergi Dünyası, S.463, Y.39, Mart 2020, s.63-66. 
5 Erdem, Metin/Şenyüz, Doğan/Tatlıoğlu, İsmail. Kamu Maliyesi, Ekin Yayınları, Bursa, 2020, s.299-300.  
6 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kabul 
t.05.12.2019, RG t.07.12.2019, S. 30971. 30-37. maddelerinde yapılan düzenlemelerle. 
7 1319 sayılı Kanun kabul t.29.07.1970, RG t.11.08.1970, S.13576. 
8 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=147593 (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
9 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2405 (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
10 Yürürlük tarihinden itibaren, vergi değerinin tespiti, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki, tarifesinin 1 TL’lik değişimler için ani 
sıçramalara neden olan ve modern vergi sistemlerinde terk edilmiş bulunan sınıf usulü artan oranlı tarifeye bağlanması, Şubat ayında verilmesi gereken 
beyannamelere konu değer tespitlerine ilişkin ihtilaflar nedeniyle dava açma süresi ve görevli yargı yeri bakımından oluşan  tereddüt ve karmaşa başta 
olmak üzere verginin temel unsurlarının kanunilik, eşitlik, ölçülülük ilkelerine aykırılığına ilişkin çok önemli hukuki tartışmalar yapılmıştır. Bakınız 
Sonsuzoğlu, Elif.  “Değerli Konut Vergisinin Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Hakkında Düşünceler”, Legal Mali Hukuk Dergisi, C.16, 
S.181, 2020, s.27-54; Candan, Turgut. “Değerli Konut Vergisinin Görevli Mahkeme Yönünden Değerlendirilmesi”, 04.02.2020, 
https://turgutcandan.com/2020/02/04/degerli-konut-vergisiningorevli-mahkeme-yonunden-degerlendirilmesi/,  (Erişim tarihi: 08.03.2021); 
Gemalmaz, H. Burak. “Değerli Konut Vergisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakış Açısı”, Lexpera Blog, 23.12.2019, 
https://blog.lexpera.com.tr/degerli-konut-vergisi-ve-aihm-bakis-acisi/, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Şen, Ersan/ Başer Berkün, Beyza. “Değerli Konut 
Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”, 19.12.2019, https://www.hukukihaber.net/degerli-konut-vergisinin-hukukiligi-ve-itiraz-sureci-
makale,7279.html, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Şen, Ersan/ Başer Berkün, Beyza. “Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi”, 30.01.2020, 
https://www.hukukihaber.net/degerli-konut-vergisinde-dava-acma-suresi-makale,7414.html, (Erişim tarihi: 12.03.2021); 

Doğrusöz, Bumin. “DKV ve Verginin Yasallığı İlkesi”, Dünya Gazetesi, 06.02.2020, https://www.dunya.com/kose-yazisi/dkv-ve-verginin-yasalligi-
ilkesi/46191, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Doğrusöz, Bumin. “DKV’nin Yarattığı Vergi Bilmecesi”, Dünya Gazetesi, 04.02.2020, 
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dkvnin-yarattigi-vergi-bilmecesi/461745, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Doğrusöz, Bumin. “Değerli Konut 
Vergisi’nde İtiraz ve Olası Davalar”, Dünya Gazetesi, 24.12.2019, https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisinde-itiraz-ve-olasi-
davalar/459189, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Doğrusöz, Bumin. “Değerli Konut Vergisi'nde Dava Düresi Tartışmaları ve Görüş Değişikliği”, Dünya 
Gazetesi, 23.01.2020, https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisinde-dava-suresi-tartismalari-ve-gorus-degisikligi/460998, (Erişim 
tarihi: 10.03.2021); Gündüz, Zeki. “Değerli Konut Vergisine Nasıl İtiraz Edilebilir?”, Dünya Gazetesi, 20.12.2019, https://www.dunya.com/kose-
yazisi/degerli-konut-vergisine-nasil-itiraz-edilebilir/459011, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Türkmen, Nedim. “Değerli Konut Vergisi Anayasa’ya Aykırıdır”, 
Sözcü Gazetesi, 23.12.2019, https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/nedim-turkmen/degerli-konut-vergisi-anayasaya-aykiridir-5524662/, (Erişim 
tarihi: 08.03.2021); Noyan, Özgür. “Değerli Konut Vergisine Karşı Dava Açmalı mıyız?”, 18.01.2021, https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisine-karsi-
dava-acmali-miyiz, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Gökçe, Hüseyin. “Değerli Konut Vergisi mahkemelik olacak!”, Dünya Gazetesi, 20.01.2021, 
https://www.dunya.com/sektorler/emlak/degerli-konut-vergisi-mahkemelik-olacak-haberi-607596, (Erişim tarihi: 12.03.2021). 
11 AYM, Başvuru No: 2020/11. 
12 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kabul t.14.02.2020, RG t.20.02.2020, S.31045. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=147593
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2405
https://turgutcandan.com/2020/02/04/degerli-konut-vergisiningorevli-mahkeme-yonunden-degerlendirilmesi/
https://blog.lexpera.com.tr/degerli-konut-vergisi-ve-aihm-bakis-acisi/
https://www.hukukihaber.net/degerli-konut-vergisinin-hukukiligi-ve-itiraz-sureci-makale,7279.html
https://www.hukukihaber.net/degerli-konut-vergisinin-hukukiligi-ve-itiraz-sureci-makale,7279.html
https://www.hukukihaber.net/degerli-konut-vergisinde-dava-acma-suresi-makale,7414.html
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dkv-ve-verginin-yasalligi-ilkesi/46191
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dkv-ve-verginin-yasalligi-ilkesi/46191
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dkvnin-yarattigi-vergi-bilmecesi/461745
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisinde-itiraz-ve-olasi-davalar/459189
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisinde-itiraz-ve-olasi-davalar/459189
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisinde-dava-suresi-tartismalari-ve-gorus-degisikligi/460998
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisine-nasil-itiraz-edilebilir/459011
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisine-nasil-itiraz-edilebilir/459011
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/nedim-turkmen/degerli-konut-vergisi-anayasaya-aykiridir-5524662/
https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisine-karsi-dava-acmali-miyiz
https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisine-karsi-dava-acmali-miyiz
https://www.dunya.com/sektorler/emlak/degerli-konut-vergisi-mahkemelik-olacak-haberi-607596
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temel unsuru yeniden kaleme alınmak suretiyle neredeyse tamamen değiştirilmiş ve yürürlüğü 2021 

yılına ertelenmiştir13.  

Bu yeni verginin kısa süre içerisinde geçirdiği bu çarpıcı hukuki süreç, mükellefleri ve kamuoyu 

nezdinde kanun yapım tekniğine olan güveni zedelemiştir14. Zira, hukuk devleti “düzeni sağlayarak 

kaosu önlemek” işlevi gereği, güvenilebilir bir hukuk düzeni kurmak ve devam ettirmek zorundadır15. 

Bunun temini de bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesi, devletin de kanuni 

düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınması ile mümkün 

olmaktadır16. Bu nedenle, kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, 

bütüncül bir hukuki belirliliği gerektirmektedir17.  

Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, kanunun yasama organı tarafından yürürlüğe konması yeterli 

değildir, aynı zamanda “kanun kalitesini” haiz olması gerekmektedir18. Kanun kalitesinin temini 

katılımla mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda, demokratik hukuk devleti niteliği gereği, kanun yapım 

sürecinde cereyan eden tartışmaların dikkate alınarak, hukuki sorunların bertarafında uzlaşılan bir 

metnin kanunlaşması önem arz etmektedir19.   

Ancak uygulanabilir bir yapıya ve kanun kalitesine sahip olmadığı iki buçuk ay içinde net şekilde 

anlaşılan değerli konut vergisinin kanun yapım süreci, bu gerekliliğin dışında seyretmiştir. Bu süreç 

sonunda, 3 milyar TL gelir hedefi kanun değişiklikleri sonrasında, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu’nda20 350.000.000TL bütçe gelirine dönüşmüş, 2021 yılı Şubat ayına tekabül eden 

175.000.000TL bütçe hedefi ise 9.600.000TL olarak gerçekleşmiştir21.  

  

                                                             
13 7221 sayılı Kanun 19. madde, “1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir”: Geçici madde 24 “Bu Kanunun “Dördüncü Kısım” başlığı 
altında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi 
gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez”.  
14 Benzer görüş için bakınız Karyağdı, Nazmi. “Bir Servet Unsurunun Ürkek ve Mahcup Vergilenmesi: Değerli Konut Vergisi”, 08.01.2021, 
https://vergialgi.net/bir-servet-unsurunun-urkek-ve-mahcup-vergilenmesi-degerli-konut-vergisi, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Ozansoy, Ahmet. 
“Değerli ve Değersiz Konut Vergileri”, 25.12.2019, https://vergialgi.net/degerli-ve-degersiz-konut-vergileri, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Doğrusöz, 
“DKV’nin Yarattığı Vergi Bilmecesi”; Taş, Bülent. “Değerli Konut Vergisi Yeni Baştan”, 13.02.2020, https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisi-yeni-
bastan,  (Erişim tarihi: 08.03.2021); Bayraktaroğlu, Ersun. “Torbadan Çıkan ve Torba ile Değişen Yeni Vergi: Değerli konut Vergisi”, 
https://www.pwc.com.tr/tr/medya/kose-yazilari/ersun-bayraktaroglu/torba-ile-degisen-yeni-vergi-degerli-konut-vergisi.html, (Erişim tarihi: 
08.03.2021); Saygılıoğlu, s.66. 
15 Başaran Yavaşlar, Funda. “Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak Vergi Hukukunda Yasallık İlkesi”, Hukuk Güvenliği, Kamu Hukukçuları 
Platformu IV. Toplantısı, 8-9 Kasım 2013, Ankara, https://www.kamuhukukculari.org/upload/dosyalar/HUKUK_GyVENL_.pdf, (Erişim tarihi: 
08.03.2021), s.190.  
16 AYM, Bilnam İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Başvurusu, Başvuru No:2016/3675, t.03.11.2020, RG t.05.03.2021, S.31414, 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/3675?BasvuruAdi=bilnam, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Türkiye Emekliler Derneği Başvurusu, 
Başvuru No: 2012/1035, t.17.07.2014, RG t.16.10.2014, S.29147, https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2012/1035, (Erişim tarihi: 
08.03.2021); t.30.12.2015, E.2014/183, K.2015/122, RG t.13.01.2016, S.29592, 
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2015/122?EsasNo=2014%2F183, (Erişim tarihi: 08.03.2021); t.22.05.2013, E.2013/39, 
K.2013/65, RG t.12.07.2013, S.28705, https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2013/65?EsasNo=2013%2F39, (Erişim tarihi: 08.03.2021). 
17 Bayram Yusuf Arslan Başvurusu, Başvuru No: 2013/4395, t.10.06.2015, RG t.18.09.2015, S.29479, 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/4395?Dil=, (Erişim tarihi: 08.03.2021); t. 16.06.2011, E.2009/9, K.2011/103, RG t.19.05.2012, 
S.28297,  https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2011/103?EsasNo=2009%2F9&KararNo=2011%2F103, (Erişim tarihi: 08.03.2021). 
18 Özpolat, Haşim. “Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Maddi Anlamda Kanun Kriteri”, TAAD, S.33, Y.9 (Ocak 2018), s.613-625; 
AYM, Türkiye Emekliler Derneği Başvurusu, Başvuru No: 2012/1035, t.17.07.2014, RG t.16.10.2014, S.29147. 
19 Kaplan, Onur. “Hukuk Devleti Bağlamında Kanun Kalitesi”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, C.10, S.23, 2018, s. 107-110. 
20 7258 sayılı Kanun kabul t.19.12.2020, RG t.31.12.2020, S.31351 (mük.). 
21 https://www.hmb.gov.tr/subat-2021-butce-gerceklesmeleri (Erişim tarihi: 28.03.2021); “Değerli Konut Vergisinde Tahsilat Hedefin Yüzde 5’inde 
Kaldı”, Sözcü Gazetesi, 16.03.2021, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/degerli-konut-vergisinde-tahsilat-hedefin-yuzde-5inde-kaldi-
6316592/,  (Erişim tarihi: 26.03.2021). 

https://vergialgi.net/bir-servet-unsurunun-urkek-ve-mahcup-vergilenmesi-degerli-konut-vergisi
https://vergialgi.net/degerli-ve-degersiz-konut-vergileri
https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisi-yeni-bastan
https://vergialgi.net/degerli-konut-vergisi-yeni-bastan
https://www.kamuhukukculari.org/upload/dosyalar/HUKUK_GyVENL_.pdf
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/3675?BasvuruAdi=bilnam
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2012/1035
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2015/122?EsasNo=2014%2F183
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2013/65?EsasNo=2013%2F39
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/4395?Dil=
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2011/103?EsasNo=2009%2F9&KararNo=2011%2F103
https://www.hmb.gov.tr/subat-2021-butce-gerceklesmeleri
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/degerli-konut-vergisinde-tahsilat-hedefin-yuzde-5inde-kaldi-6316592/
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/degerli-konut-vergisinde-tahsilat-hedefin-yuzde-5inde-kaldi-6316592/
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II. Değerli Konut Vergisi’nin Temel Unsurlarına İlişkin Hukuki Sorunların Tespiti ve 

Vergilendirme İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi 

A. Değerli Konut Vergisinin Konusundan Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Vergilendirme 

İlkeleri  

Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde, değerli konut vergisinin konusu, Emlak Vergisi 

Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri22 5.227.000 TL’nin23  üzerinde olan Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar olarak belirlenmiştir. 

1. Aynı Vergi Konusunun İki Kez Vergilendirilmesi 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre değerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan binalar 

servet parçası kabul edilmekte, bu servet parçası mali gücün göstergesi addedilmekte ve bina vergisi ile 

vergilendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan bu binalardan değerli kabul edilen ve mesken 

nitelikli olanları bir kez de yeni yürürlüğe giren ve bina vergisi ile aynı Kanun’da düzenlenen değerli 

konut vergisine konu olmaktadır. Emlak vergisi belediyelerin bütçesine, değerli konut vergisi ise 

merkezi bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. 

Böylelikle, verginin konusundan kaynaklanan hukuki sorunlardan ilki; her ne kadar yeni bir 

vergi olarak adlandırılsa da aslında aynı vergi konusunun, diğer bir anlatımla aynı konutun, aynı 

matrah üzerinden, birisi değerli-değersiz fark etmeksizin bina vergisi (emlak vergisi), diğeri ise değerli 

addedilip değerli konut vergisi olmak üzere iki ayrı özel vergi türüne tabi tutulup, aynı kanun 

kapsamında iki kez vergilendirilmesidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun24 70. maddesi gereğince binaların 

kiraya verilmesinden elde edilen iratlar (gelirler) gayrimenkul sermaye iradı kabul edilmektedir.  Kiraya 

verilmesi halinde elde edilen kira gelirinin gelir vergisine konu olduğu da düşünüldüğünde, aynı değerli 

konut, mükellefi için üç vergi anlamına gelebilmekte ve hatta vergi borcu, kira getirisiyle ödenmesi 

mümkün olmayan ağırlığa ulaşabilmektedir25.  

Anayasa Mahkemesi kararlarında ifade edildiği gibi “yetkilerle güçlendirilmiş olan hukuk devleti, 

vergilendirme konusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirirken hak ve özgürlükleri korumalı, devlete 

kaynak sağlamak amacıyla hukuksal ilkelerin yıpranıp yıkılmasına duyarsız kalmamalı ve gelir elde 

edilmesi amacıyla hukuk devleti niteliklerinden vazgeçmemelidir”. Temel hak ve özgürlükleri 

koruyarak vergilendirme yetkisinin kullanılmasında esas olan sınırlardan birisi de Anayasa’nın 13. 

maddesinde hükme bağlanan sınırlandırma sınırlarıdır26. Bu sınırlardan, bildiri konumuz bakımından 

önem arz edeni, temel hak ve özgürlüklere kanunla getirilen sınırlamaların, ölçülülük ilkesine aykırı 

                                                             
22 7221 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlemelerin dikkate alınması mümkün 
değildir.  Emlak Vergisi Kanunu madde 29’a göre yapılan değerlemeler esastır.   
23 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile 2021 yılında uygulanmak üzere. RG t.29.12.2020, S.31349 (mük.). 
24 193 sayılı Kanun kabul t.31.12.1960, RG t.06.01.1961, S.10700.  
25 Oysa emlak vergisinin ve değerli konut vergisinin konusuna giren taşınmazlar, gelir ve harcamalardan farklı olarak, ayın olmaları, likit olmamaları 
nedeniyle, ekonomik olarak durağan değerlerdir. Bunlara ilişkin vergi borcu kişinin gelirinden karşılanmaktadır.  Candan, Turgut. “Değerli Konut Vergisi, 
Anayasanın Mali Güce Göre Vergi Ödemekle Yükümlülük Esasına Uygun Mudur?”, 07.02.2020, https://turgutcandan.com/2020/02/07/degerli-konut-
vergisi-anayasanin-mali-guce-gore-vergi-odemekle-yukumluluk-esasina-uygun-mudur/, (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
26AYM, t.12.05.2004, E.2003/106, K.2004/59, RG t.03.11.2004, S.25632, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/11/20041103.htm#13, (Erişim 
tarihi: 08.03.2021); t.15.07.2004, E.2003/33, K.2004/101, RG t.02.03.2005, S.25743, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050302-
12.htm, (Erişim tarihi: 08.03.2021); t.11.09.2014, E.2014/72, K.2014/141, RG t.10.01.2015, S.29232, 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150110-11.pdf, (Erişim tarihi: 08.03.2021); t.29.12.2011, E.2010/62, K.2011/175, RG 
t.19.05.2012, S.28297, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120519-15.htm, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Bilnam İşletmecilik ve Tic.A.Ş. 
Başvurusu, Başvuru No: 2016/3675, t.03.11.2020, RG t.05.03.2021, S.31414; aynı yönde karar örnekleri ve açıklamalar için Başaran Yavaşlar, Funda. 
“Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır”, Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyumu (Editörler: Ulusan, 
İlhan/Öztürk, Bahri), Seçkin, Ankara, 2009, s.151-152. 

https://turgutcandan.com/2020/02/07/degerli-konut-vergisi-anayasanin-mali-guce-gore-vergi-odemekle-yukumluluk-esasina-uygun-mudur/
https://turgutcandan.com/2020/02/07/degerli-konut-vergisi-anayasanin-mali-guce-gore-vergi-odemekle-yukumluluk-esasina-uygun-mudur/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050302-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050302-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150110-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120519-15.htm
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olamayacağıdır. Ölçülülük ilkesi, amaçla araç arasındaki adil denge olarak tanımlamaktadır. Bu 

dengenin sağlanması için aracın, amacı gerçekleştirmeye uygunluk, amacı gerçekleştirmek için 

gereklilik ve amaçla arasında orantılık niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Mülkiyet hakkına 

vergilendirme yoluyla yapılan müdahalenin haklı gösterilmesinde, toplumun genel yararının 

gerekleriyle bireyin temel haklarının korunması gerekliliği arasında “adil bir denge” kurulduğunun da 

ispatı gerekmektedir. Bu gereklilik de, mülkiyet hakkına yapılan müdahale nedeniyle kişinin ölçüsüz ve 

aşırı bir külfete maruz kalıp kalmadığı ile test edilmektedir27.   

Vergi yükünde adil denge, vergi yükünün, mükellefi bıktırıp soğutan, çalışmaktan vazgeçmeye 

zorlayan, ödeme güçlükleri yaratan ve eşitsizlikleriyle üzücü etki yapan ağırlıkta olmamasıyla 

değerlendirilmekte28 ve mükellefe, kişisel olarak, aşırı, ölçüsüz ve olağandışı bir külfetin yüklenmesi 

durumunda bu adil dengenin bozulacağı hükme bağlanmaktadır29.  

Araç ve amaç arasında orantı olmadığı tespit edilen bu verginin amacı Plan ve Bütçe Komisyonu 

görüşmelerinde, bütçeye ek gelir sağlanması değil konutların gerçek değerinin belirlenmesi olarak ifade 

edilmiştir30. Değişiklik sonrası, değerli konut vergisine esas vergi değeri, zaten halihazırda 1970 

yılından beri yürürlükte olan emlak vergisine esas değer haline gelmiştir. Bu nedenle, bu vergi, bahsi 

geçen amacı gerçekleştirmeye uygun değildir. Kamu giderlerinin finansmanı amacı bakımından da, 

bütçe içindeki payı ve gerçekleşen tahsilat incelendiğinde aynı sonuca ulaşılmaktadır. 

 Bu vergi, birçok yöntemle ve Emlak Vergisi Kanunu’nda özellikle bina vergisinde yapılacak 

değişikliklerle yürürlüğe konulabilecekken aynı vergi konusundan iki kez vergi alınması tercih edilerek, 

birçok mümkün ve elverişli araç arasından mükelleflere en az zarar veren aracın seçilmediğini, 

gereklilik kriterinin sağlanamadığını, ortaya koymaktadır.  

Ölçülülük ilkesine aykırı bu durum aynı zamanda eşitlik ilkesini de ihlal ederek verginin mali güçle 

orantılılığını, dengeli, adil, ölçülü ve eşit dağılımını engelleyerek Anayasa’nın 73. maddesine de aykırılık 

oluşturmaktadır. Zira ödeme gücü üretmeyen aynı servet parçasından birden çok kez kaynaklanan 

verginin, kira getirisiyle ödenmesi mümkün olmayan ağırlığa ulaşması, mükellefi bıktırıp soğutan, 

konutundan vazgeçmeye zorlayan, ödeme güçlükleri yaratan ağırlık arz ederek adil dengeyi bozucu, 

ölçüsüz bir vergi yükü doğurmaktadır31. Değerli konut vergisinin konusundan kaynaklanan bu hukuki 

soruna benzer bir ihtilaf, yine servet üzerinden alınan motorlu taşıtlar vergisine ilişkin ek vergi 

bakımından da gerçekleşmiştir. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlar vergisinin aynı yıl içinde ek vergi 

adı altında ikinci kez alınmasına ilişkin norm denetiminde, motorlu taşıtlar vergisinin aynı yılda ikinci 

kez ek vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükünün araç sahipleri aleyhine 

                                                             
27Gemalmaz, H. Burak. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 Numaralı Protokolünün 1. Maddesi Rehberi Malvarlığının/Mülkiyetin Korunması”, 
31.08.2019, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_TUR.pdf, (Erişim tarihi: 10.03.2021); Carss-Frisk, Monica. “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”, TBB, İnsan Hakları El Kitapları, No. 4, 2005, 
http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/mh-aihs.pdf, (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
28AYM, t.29.12.1999, E.1999/33, K.1999/51, RG t.29.06.2000, S.24094, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/06/20000629.htm#12, (Erişim 
tarihi: 08.03.2021); Candan, Turgut. “Değerli Konut Vergisinin, Mükelleflerin Hukuk Güvenlikleri ve Ölçülülük İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi”, 
08.02.2020, https://turgutcandan.com/2020/02/08/degerli-konut-vergisinin-mukelleflerin-hukuk-guvenlikleri-ve-olcululuk-ilkesi-yonunden-
degerlendirilmesi/, (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
29 AYM, t. 07.11.1989, E.1989/6, K.1989/42, RG t.06.04.1990, S.20484, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20484.pdf,  (Erişim tarihi: 10.03.2021); 
Ferda Yeşiltepe Başvurusu, Başvuru No:2014/7621, t.25.07.2017, RG t. 02.08.2017, S.30142, 
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/7621?BasvuruNoYil=2014&BasvuruNoSayi=7621, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Candan. “Değerli 
Konut Vergisinin, Mükelleflerin Hukuk Güvenlikleri ve Ölçülülük İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi”. 
30 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=147593 (Erişim tarihi: 10.03.2021). 
31 Candan. “Değerli Konut Vergisi, Anayasanın Mali Güce Göre Vergi Ödemekle Yükümlülük Esasına Uygun Mudur?”; AYM, t. 07.11.1989, E.1989/6, 
K.1989/42. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_TUR.pdf
http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/mh-aihs.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/06/20000629.htm#12
https://turgutcandan.com/2020/02/08/degerli-konut-vergisinin-mukelleflerin-hukuk-guvenlikleri-ve-olcululuk-ilkesi-yonunden-degerlendirilmesi/
https://turgutcandan.com/2020/02/08/degerli-konut-vergisinin-mukelleflerin-hukuk-guvenlikleri-ve-olcululuk-ilkesi-yonunden-degerlendirilmesi/
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20484.pdf
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/7621?BasvuruNoYil=2014&BasvuruNoSayi=7621
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=147593
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ağırlaştırılacağını, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri gibi diğer vergi mükelleflerine de 

yansıtılmadığını, ekonomik istikrarı sağlamak ve kamu borç stokunun azaltılmasını temin amacıyla bu 

düzenlemenin yapıldığı açıklanmakta ise de bunun olağanüstü koşulların zorunlu kıldığı haklı bir neden 

olarak kabul edilmeyeceğini, bu durumun, vergi yükünün dengeli, adil, ölçülü ve eşit dağılımını 

engelleyerek Anayasa’nın 73. maddesinde öngörülen vergilendirme ilkelerine aykırılık oluşturacağını 

hükme bağlamıştır32.  

Eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesini sağlayan ilkelerden birisi de tarafsızlık ilkesidir. Bu ilke vergi 

adaletinin gerçekleştirilmesi için aynı hukuki statüde olanların kimler olduğunu tespit etmeye çalışarak, 

vergilendirme yoluyla bunlar arasında farklılaştırma yaratılarak, mükelleflerin ekonomik kararlarının 

etkilemesini önlemeyi amaçlamaktadır33. Bu tanımdan hareketle, bu hukuki sorunun tarafsızlık ilkesi 

karşısındaki durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerli konut vergisi, eşitlik ilkesinin 

hayata geçirilmesine hizmet eden tarafsızlık ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde, aynı hukuki statüde 

olanlar arasında vergilendirme yoluyla farklılaştırma yaratarak, mükelleflerin ekonomik kararlarını 

etkilemiştir. Bu vergi, taraflı bir biçimde, mükelleflerin değerli addedilen konutları üstünden iki kez 

vergi ödememek amacıyla konutlarını elden çıkarma kararı vermelerine neden olabilecek niteliktedir.  

2. Yalnızca Mesken Nitelikli Taşınmazların Vergilendirilmesi 

Verginin konusundan kaynaklanan ikinci hukuki sorun; verginin konusuna yalnızca değerli kabul 

edilen mesken nitelikli taşınmazları dahil etmesi ve bu suretle iş yerlerinin (alışveriş merkezi, fabrika, 

depo, mağaza gibi) vergi konusu dışında bırakılmasıdır.    

Hukuk devletinin “adaleti gerçekleştirme” işlevi gereği, herkese eşit davranılan adil bir düzen 

içinde, eşitlik ilkesine uygun vergilendirme esastır. Eşit vergilendirme için ilk olarak Anayasa’nın 10. 

maddesine uygun olarak herkesin kanunlar önünde eşit olması ve vergi kanunlarının herkese eşit 

uygulanması gerekmektedir. Ardından kimlerin eşit olduğu ve kimlerin eşit olmadığı konusunda 

karşılaştırma kriterine ihtiyaç duyulmaktadır. Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrası bu kriteri, mali güç 

olarak tespit etmekte ve herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödeyeceği 

bir sistemin kurulmasını emretmektedir. Bu sistem içinde eşit mali güce sahip olanlar eşit hukuki 

statüde kabul edilir ve eşit vergilendirilir34. Servetin kendisi bizatihi mali gücün göstergesidir. 

Vergilendirilen ilgili servet parçasının değeri aynı olanlar aynı mali güce sahip olup aynı hukuki statüde 

yer aldıklarından, eşit vergilendirilmeleri gerekmektedir.  

Kuşkusuz ki, iş yeri olarak kullanılan binaların sahibi bakımından işaret ettiği ve yarattığı mali 

güç, mesken nitelikli binaların sahibi bakımından işaret ettiği ve yarattığı mali güçten çok daha fazladır. 

Değerli olma kriterini sağlamasına, servet unsuru olarak daha değerli, getirisi daha fazla olmasına 

rağmen sadece mesken niteliği dışında (ticari) amaçlarla kullanılması gerekçesiyle, iş yerlerinin 

verginin konusuna girmemesi eşitlik ilkesine, vergi hukukunda eşitlik ilkesinin uygulama aracı olan 

                                                             
32AYM t.23.7.2003, E.2003/48, K.2003/76, RG t.11.09.2004, S.25580, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/09/20040911.htm#7, (Erişim 
tarihi: 08.03.2021). 
33 Kapucu, Gizem. Doğrudan Vergiler Bakımından Verginin Tarafsızlığı İlkesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim 
Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.2, 30-31.  
34 Lang, Joachim (Çeviren: Başaran, Funda). “Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri”,  Anayasal Mali Düzen, XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, 14-16 
Mayıs 1998, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:12, İstanbul, 2000, 
https://maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373051-13-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf (Erişim tarihi: 
12.03.2021), s.3-13; Başaran, Funda. “Artan Oranlı Vergi Tarifesi, Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin Zorunlu Bir Sonucu Mudur?”, Adnan 
Tezel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000, s.93-95, 100; Başaran Yavaşlar, 20 Soruda Türkiye’de Temel Vergi Hukuku, s.4-11; 
Kumrulu, Ahmet. “Vergi Hukukunun Birkısım Anayasal Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.36, S.1, Y.1979, s.156. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/09/20040911.htm#7
https://maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373051-13-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf
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verginin mali güçle orantılı olması ilkesine aykırıdır. Servet parçasının değeri aynı olduğundan eşit mali 

güce sahip olanların eşit vergilendirilmeleri gerektiği halde aynı değerdeki binaların, kullanım 

amacındaki ticari olup olmama şeklindeki ayrımdan hareketle farklı vergilendirilmeleri ve hatta 

birisinin vergilendirilip diğerinin vergi konusuna hiç dahil olmaması mali güce göre 

vergilendirilmediğini göstermektedir. Kanun koyucunun eşit şekilde davranılmamasını 

meşrulaştıracak farklılıklar olmaksızın mesken olarak kullanılan binalara ve iş yeri olarak kullanılan 

binalara farklı düzenlemeler öngörmesi eşitlik ilkesine aykırıdır35.  

Bu hukuki sorun tarafsızlık ilkesi bakımından değerlendirildiğinde, aynı hukuki statüde olanlar 

arasında vergilendirme yoluyla farklılaştırma yaratmaktadır36. Bu farklılık ise, mükelleflerinin 

ekonomik kararlarını etkileyerek, taraflı bir biçimde, değerli addedilen konutların mesken niteliği 

dışında amaçlarla, iş yeri olarak kullanma kararı vermelerine yönlendirecektir.  

3. Her Bir Konut İçin Ayrı Vergilendirme 

Üçüncü hukuki sorun; verginin konusunun, birden fazla konutu olanlarda toplam değer üzerinden 

değil her bir konut için ayrı ayrı vergi uygulanacak şekilde tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

5.000.000TL ve buna yakın değerlerde 5 konutu olanların bu konutlarına ilişkin servet değerleri toplamı 

25.000.000TL’ye yakın olduğu halde konutlardan hiçbirisinin değeri 5.227.000 TL’yi aşmadığı için vergi 

söz konusu olmamaktadır. Oysa değeri 5.227.000 TL’nin biraz üstünde iki konutu olanların bu 

konutlarına ilişkin servet değerleri toplamı 11.000.000TL’ye yakın olduğu halde değerli konut vergisi 

söz konusu olmaktadır. Mali gücü kavramaktan oldukça uzak sonuçlar doğuran bu durum verginin mali 

güçle orantılı olması ilkesine açıkça aykırıdır37.   Bu durum ayrıca tarafsızlık ilkesine aykırılık 

oluşturacak şekilde mükelleflerin yatırım kararlarını etkileyerek değerli konutlarını satarak, değerli 

addedilmeyen birden çok konut almalarına neden olmaktadır. 

4. Verginin Bazı Temel Unsurlarında Tebliğ ile Düzenleme 

Dördüncü hukuki sorun; verginin konusuna giren mesken nitelikli taşınmaz tanımının Kanun’da 

yer almaması ve tapuda mesken olarak tescil edilen taşınmazları mı yoksa tapuda iş yeri olarak tescil 

edilmesine rağmen fiilen mesken olarak kullanılan taşınmazları mı vergilendirmeyi amaçladığının 

Kanun’da yazılı olmamasıdır.  

Hukuk devleti “düzeni sağlayarak kaosu önlemek” işlevi gereği, güvenilebilir bir hukuk düzeni 

kurmak ve devam ettirmek zorundadır. Hukuki güvenliğin hayata geçirilebilmesi için gereken alt 

ilkelerden birisi kanunilik ilkesidir. Anayasa’nın 73. maddesinin 4. fıkrası gereğince, vergilendirme 

alanında, kamu yararı amacıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında yasama organı 

görevlidir ve yürütme organı kural olarak dışarıda bırakılmaktadır. Kanunilik ilkesinin yasama organına 

                                                             
35 Benzer görüş için bakınız Candan, Turgut. “Değerli Konut Vergisi, Vergilemede Eşitlik İlkesine Uygun Mudur?”, 07.02.2020, 
https://turgutcandan.com/2020/02/07/degerli-konut-vergisi-vergilemede-esitlik-ilkesine-uygun-mudur/, (Erişim tarihi: 12.03.2021); Şen/ Başer 
Berkün. “Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”; Kuşoğlu, Mustafa Volkan. “Yapılan Son Değişikliklerle Değerli Konut Vergisi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, S.378, Mart 2020, s.126; Doğrusöz, Bumin. “Varlık Vergisi Gibi Değerli Konut Vergisi”, Dünya Gazetesi, 31.10.2019, 
https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-vergisi-gibi-degerli-konut-vergisi/456128, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Saraçoğlu, Fatih. “Değerli Konut 
Vergisi Üzerine Değerlendirmeler”, Vergi Raporu, S.243, Aralık 2019, s.36, 41. 
36 Kapucu, s.2, 30-31. 
37 Benzer görüş için bakınız Candan. “Değerli Konut Vergisi, Vergilemede Eşitlik İlkesine Uygun Mudur?”; Sonsuzoğlu, Elif. “Değerli Konut Vergisinde 
7271 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Ne Getirdi?”, Legal Mali Hukuk Dergisi, C.16, S.182, Y.2020, s.303; Sonsuzoğlu.  “Değerli Konut Vergisinin 
Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Hakkında Düşünceler”, s.33-34; Saraçoğlu, s.35, 41; Noyan; Şen/ Başer Berkün. “Değerli Konut 
Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”; Doğrusöz, Bumin. “Değerli Konut Vergisi ve Sorunları”, Dünya Gazetesi, 19.01.2021, 
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konutlar-vergisi-ve-sorunlari/607437, (Erişim tarihi: 08.03.2021); Kuşoğlu. “Yapılan Son Değişikliklerle 
Değerli Konut Vergisi”, s.126. 

https://turgutcandan.com/2020/02/07/degerli-konut-vergisi-vergilemede-esitlik-ilkesine-uygun-mudur/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-vergisi-gibi-degerli-konut-vergisi/456128
https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konutlar-vergisi-ve-sorunlari/607437
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verdiği görev şekli anlamda kanunla sınırlı değildir. Bu emir verginin tüm temel unsurlarının kanunla 

düzenlemesini gerektirmektedir38.   

Değerli konut vergisinin düzenlendiği Emlak Vergisi Kanunu’ndaki sistematik ve tanımlar 

tamamen farklı olduğundan verginin konusuna ilişkin bu temel unsurun Kanun’da düzenlenmemiş 

olması kanunilik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Kanun adındaki değerli konut genel ifadesiyle vergi 

konusunda kullanılan mesken nitelikli taşınmaz şeklinde özelleşen kavramlar arasındaki tutarsızlık, bu 

kavramların kanunda tanımlanmaya muhtaç olduğunu doğrulamaktadır39. Kanun’da hükme 

bağlanmayan bu temel unsurlar idarenin genel düzenleyici işlemi niteliğinde olan Değerli Konut Vergisi 

Uygulama Genel Tebliği40 ile netleştirilmeye çalışılmıştır. Tebliğ, mesken nitelikli taşınmazı tanımlamış, 

taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın 

kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacağını hükme bağlamıştır.  

5. İstisna Düzenlemesi 

Sonuncu hukuki sorun ise; Kanun’da muafiyet olarak adlandırılan ancak doğru hukuki kavram 

karşılığı istisna olan düzenlemeye ilişkindir41. Emlak Vergisi Kanunu madde 46 hükmünce, Türkiye 

sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı 

bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı vergi 

konusu dışında bırakılmaktadır. Bu istisna tarafsızlık ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde mükelleflerin 

yatırım kararlarını etkileyerek birçok mükellefin değerli konutunu tek sayıya indirerek vergi dışı 

bırakmak amacıyla satmasına neden olmuştur42.   

B. Değerli Konut Vergisinin Mükellefinden Kaynaklanan Hukuki Sorun ve Vergilendirme 

İlkeleri  

Emlak Vergisi Kanunu madde 45 gereğince, değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli 

taşınmazın malikidir. Eğer mesken nitelikli taşınmaz üstünde intifa hakkı tesis edilmişse, değerli konut 

vergisinin mükellefi intifa hakkı sahibi olacaktır. Mesken nitelikli taşınmazın maliki de intifa hakkı sahibi 

de yoksa, değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecektir. 

Mükellefe ilişkin hukuki sorun, bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik 

olanların hisseleri oranında, el birliği halinde mülkiyette ise vergiden zincirleme olarak mükellef 

olduklarının hükme bağlanmasında karşımıza çıkmaktadır.   

Zira paylı mülkiyet halinde ve el birliği halinde mülkiyette mesken nitelikli taşınmazlar 

bakımından hissedarların payları değil taşınmazın toplam değeri esas alınmaktadır. Kişinin payı düşük 

olmasına rağmen taşınmazın toplam değerinin, değerli addedilme sınırını aşması nedeniyle mükellef 

haline gelecek olması eşitlik ilkesine aykırı olup mali gücü kavramaktan uzaktır43.  

                                                             
38 Başaran Yavaşlar, Funda. “Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak Vergi Hukukunda Yasallık İlkesi”. 
39 Saraçoğlu, s.36; Sonsuzoğlu. “Değerli Konut Vergisinin Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Hakkında Düşünceler”, s.29. 
40 RG t.15.01.2021, S. 31365. 
41 Değerli Konut Vergisi Kanunu’nun 46. maddesinde muafiyet olarak hükme bağlanan bu müesseseye mükellef başlığı altında yer verilmeyip vergi 
konusu başlığı altında yer verilmesinin nedeni doğru hukuki kavram olarak adlandırılmak suretiyle ait olduğu başlık altında incelenmesinin 
sağlanmasıdır. Saraçoğlu, s.38; Sonsuzoğlu. “Değerli Konut Vergisinde 7271 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Ne Getirdi?”, s.304-305. 
42Türkmen, Nedim. “Değerli Konut Değil Eşitsizlik Vergisi”, Sözcü Gazetesi, 23.01.2021, https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/nedim-
turkmen/degerli-konut-degil-esitsizlik-vergisi-6224070/, (Erişim tarihi: 12.03.2021). 
43 Benzer görüş için bakınız Sonsuzoğlu. “Değerli Konut Vergisinde 7271 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Ne Getirdi? ”, s.303; Sonsuzoğlu.  “Değerli 
Konut Vergisinin Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Hakkında Düşünceler”, s.34-35; Doğrusöz. “Değerli Konut Vergisi ve Sorunları”; 
Kuşoğlu, Mustafa Volkan. “Uygulama Tebliği Sonrasında Değerli Konut Vergisi”, Vergi Sorunları Dergisi, S.389, Şubat 2021, s.78-79. 

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/nedim-turkmen/degerli-konut-degil-esitsizlik-vergisi-6224070/
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/nedim-turkmen/degerli-konut-degil-esitsizlik-vergisi-6224070/
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C. Değerli Konut Vergisinde Usulden Kaynaklanan Hukuki Sorun ve Vergilendirme İlkeleri  

Emlak Vergisi Kanunu madde 47 gereğince, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri, 

mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairesine, mesken 

nitelikli taşınmazın değerinin madde 42’de belirtilen tutarı (5.227.000 TL) aştığı yılı takip eden yılın 

Şubat ayının yirminci günü sonuna kadar, buna ait vesikalar eklenen beyanname ile beyan edilir. 

Beyannameye eklenecek vesika, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina 

vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgedir44. 

Usule ilişkin hukuki sorun, bina vergisi bakımından öngörülmediği halde, aynı vergi konusunu 

aynı Kanun ile vergilendiren değerli konut vergisinin, eşitlik ilkesine aykırılık arz edecek şekilde, beyana 

tabi tutulmasıdır.   

Değerli konut vergisi mükellefleri, her yıl vergi dairesine verilecek beyannameye eklenmek üzere 

taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden bina vergi değerinin gösteren yazı almak ve beyannamelerine 

eklemek zorundadır. Oysa Emlak Vergisi Kanunu’nda, diğer bir anlatımla aynı Kanun’da, kendisinden 

önce düzenlenmiş olan aynı vergi konusunu üstelik birebir aynı vergi değeri üzerinden vergilendiren 

bina vergisi, her yıl kendiliğinden tahakkuk eden, beyanname verme zorunluluğu bulunmayan bir 

vergidir. Aynı vergi konusu bakımından yaratılan bu farklılık usul ekonomisine, iktisadilik ilkesine 

aykırılık oluşturacak şekilde idare için de mükellef için de iş yükü oluşturaraktır45. Daha önemlisi 

beyanname ödevini zamanında vermeyen mükellefler bakımından, aynı vergi konusunu aynı Kanun ile 

aynı vergi değeri üzerinden vergilendiren bina vergisi bakımından söz konusu olmayan, vergi 

kabahatleri ve idari para cezaları uygulanacaktır46.  

SONUÇ  

Değerli konut vergisinin vergilendirme ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilme 

gerekliliği, en başta, verginin kısa süre içerisinde geçirdiği hukuki yolculuktan kaynaklanmaktadır. 

Hukuk devleti güvenilebilir bir hukuk düzeni kurmak ve devam ettirmek zorundadır. Bu da ancak 

kanuni düzenlemelerde güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmak, kanun kalitesinden taviz 

vermemek ve bütüncül bir hukuki belirlilik ile mümkün olmaktadır. Bu hayati zorunluluklar, değerli 

konut vergisinin kanun yapım sürecine eşlik edememiş, bu nedenle de hukuki güvenlik ilkesi zarar 

görmüştür.  

Kanun’un neredeyse yeniden yazılması sonrasında da, yapılan değişiklikler bu verginin 

vergilendirme ilkeleri ışığında değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Değerli konut vergisinin 

konusundan, mükellefinden ve usulünden kaynaklanan güncel hukuki sorunlar; 

- her ne kadar yeni bir vergi olarak adlandırılsa da aslında aynı vergi konusunun, diğer bir 

anlatımla aynı konutun, birisi değerli-değersiz fark etmeksizin bina vergisi (emlak vergisi), diğeri ise 

değerli addedilip değerli konut vergisi olmak üzere iki ayrı özel vergi türüne tabi tutulup, aynı Kanun 

kapsamında iki kez vergilendirilmesi,  

- konusuna yalnızca mesken nitelikli taşınmazların dahil edilmesi ve iş yerlerinin (iş yeri, alışveriş 

merkezi, fabrika, depo, imalathane, mağaza gibi) vergi konusu dışında bırakılması,    

                                                             
44 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği md.6, b.1 
45 Benzer görüş için bakınız Kuşoğlu. “Uygulama Tebliği Sonrasında Değerli Konut Vergisi”, s.84; Doğrusöz, Bumin. “Değerli Konutlar Vergisi Izdırabı”, 
Dünya Gazetesi, 21.01.2021, https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konutlar-vergisi-izdirabi/607780, (Erişim tarihi: 08.03.2021). 
46 Benzer görüş için bakınız Ozansoy. 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konutlar-vergisi-izdirabi/607780
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- birden fazla konutu olanlarda toplam değer üzerinden değil her bir konut için ayrı ayrı vergi 

uygulanması, 

- paylı mülkiyet halinde ve el birliği halinde mülkiyette matrahın hesabında, pay değerlerinin 

değil de toplam değerin esas alınması, 

- verginin konusuna gireceği belirtilen mesken nitelikli konut tanımının Kanun’da değil, idarenin 

genel düzenleyici idari işleminde yer alması, 

- konutun mesken niteliğine haiz olup olmadığının tespitinde taşınmaz kayıtlarının yanında fiili 

kullanım durumunun da esas alınacağının yine genel düzenleyici idari işlemde hükme bağlanması, 

- bina vergisi (emlak vergisi) bakımından öngörülmediği halde, aynı vergi konusunu aynı Kanun 

ile vergilendiren değerli konut vergisinin beyana tabi tutulması  

olarak listelendiğinde, bu listenin hiç de azımsanmayacak nitelik ve nicelik arz ettiği ve bu hukuki 

sorunların ölçülülük, kanunilik, eşitlik, verginin mali güçle orantılı olması, verginin dengeli, adil, ölçülü 

ve eşit dağılımı ve tarafsızlık ilkelerine zarar verdiği görülmektedir.  
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BÜTÇE HUKUKU AÇISINDAN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL 
AMAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Haydar Lütfü EJDER 
 

Öz 
Bütçe, bir ülkede geleceğe dönük olarak gelir ve gider tahminlerini ortaya koyan bir belgedir. Bu tanım 
bütçenin genel tanımı olmakla beraber, bütçenin çeşitli açılardan da ifade edilmesi mümkündür. Buna 
göre, bütçe bir kanundur. Bütçe yasama organının yürütme organına verdiği yetki ve izni kapsayan bir 
kanundur. Günümüzde bütçeyi Cumhurbaşkanı yürütme organı olarak hazırlar ve yasama organının 
onayına sunar. Yasama organı bütçeyi onayladığında, Yürütme organına bütçenin uygulanması 
konusunda yetki ve izin vermiş olmaktadır. Bu nedenle bütçe, mali ve iktisadi fonksiyon gördüğü gibi, 
hukuki fonksiyona da sahip olmaktadır.   
Ülkemizde bütçenin sistematik olarak işleyişi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
olmaktadır. Bu kanun bütçe hukukunda temel alınan bir kanundur. Bu kanunun, dört temel bakış açısı 
vardır ve bütçelerin buna göre şekillenmesi gerekmektedir. Bunlar,  çok yıllı bütçeleme, program temelli 
performans bütçe, mali saydamlık ve hesap verilebilirliktir. Ülkemizde de bütçeler bu temel amaçlara 
göre hazırlanmaktadır. Her bütçe döneminde “Orta Vadeli Program” ve buna bağlı olarak “Orta Vadeli 
Mali Plan” hazırlanmaktadır. Bu program ve planlarda, üç yıllık olarak ülkenin makro tahminleri yer 
almaktadır. Her ne kadar bütçeler yıllık onaylanıp, yıllık uygulansa da, hedefler ve stratejiler çok yıllı 
bütçeleme anlayışına göre yapılmaktadır. Bu hedeflerin uygulanmasında saydamlık ve hesap 
verilebilirlik de esas alınmalıdır. Ayrıca son dönem yapılan değişikliklerle, performans esaslı bütçeden, 
program temelli bir performans bütçe sistemine geçişin de bütçe etkileri dikkate alınmalıdır. Bu 
çalışmada da 5018 Sayılı Kanunun bütçe hukuku açısından temek hedefleri ortaya konarak, analizi 
yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Bütçe, mali saydamlık ve çok yıllı bütçeleme. 
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EVALUATION OF THE MAIN OBJECTIVES OF THE PUBLIC FINANCIAL 
MANAGEMENT SYSTEM IN TERMS OF BUDGET LAW 

 
Abstract 
A budget is a document that puts forward revenue and expenditure estimates in a country. Although 
this definition is the general definition of the budget, it is possible to express the budget from various 
angles. Accordingly, the budget is a law. Budget is a law that covers the authorization and authorization 
given to the executive body by the legislature. Today, the President prepares the budget as the executive 
body and submits it for the approval of the legislature. When the legislature approves the budget, it gives 
the Executive authority and authorization to implement the budget. For this reason, the budget has a 
financial and economic function as well as a legal function. 
The systematic functioning of the budget in our country is carried out by the Public Financial 
Management and Control Law No. 5018. This law is based on the budget law. This law has four main 
perspectives and budgets should be shaped accordingly. These are multi-year budgeting, program-
based performance budgeting, fiscal transparency and accountability. In our country, budgets are 
prepared according to these basic purposes. In each budget period, a "Medium Term Program" and a 
"Medium Term Financial Plan" are prepared accordingly. These programs and plans contain macro 
estimates of the country for three years. Although the budgets are approved annually and implemented 
annually, targets and strategies are made according to the multi-year budgeting approach. 
Transparency and accountability should also be taken as a basis in the implementation of these goals. 
In addition, the recent changes and the budgetary effects of the transition from a performance-based 
budget to a program-based performance budget system should also be taken into account. In this study, 
the basic objectives of the Law No. 5018 in terms of budget law will be set forth and analyzed. 
Keywords: Budget, Fiscal Transparency and Multi – Year Budgeting. 
 

GİRİŞ 

Bütçe, bir ülkenin geleceğe dönük olarak iktisadi ve mali planı niteliğindedir. Bütçe, çağdaş maliye 

anlayışına göre, bir ülkenin sadece mali aracı değildir. Bütçe aynı zamanda, maliye politikasının 

amaçlarının sağlanmasında önemli bir araç olma özelliğine sahiptir. Bütçe, bir ülkenin büyüme ve 

kalkınması, iktisadi istikrarın ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için de önemli bir araçtır. 

Dolayısıyla, bütçenin bu amaçları sağlamasından dolayı teknik olarak da doğru uygulanması 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bütçe kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılması için 

hem, bütçe teknikleri açısından, hem de uygulama açısından hukuki yapılar da önem kazanmaktadır. 

Türkiye’de bütçe hukuku 1050 Sayılı Muhasebe – i Umumiye Kanunu ile başlamış ve 2006 yılında 

yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile devam etmiştir. Buna göre, bu 

kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, dört temel hedefe odaklanılmış ve bu çerçevede bütçe 

politikaları belirlenmiştir. Bu hedefler, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, hesap verilebilirliğin 

sağlanması ve stratejik planlamaya dayalı performans esaslı program bütçe olarak belirtilebilmektedir. 

Bildiride de, bu dört temel amaç ortaya konmakta ve bu amaçların bütçe hukukuna uygulanabilirliği 

tartışılmaktadır.  

I. BÜTÇE HUKUKU VE BÜTÇE HAKKI 

Bütçe, bir ülkenin geleceğe dönük olarak, gelir ve gider tahminin gösterir. Bu açıdan bakıldığında, 

bütçe geleceğe dönük olarak kamunun finansman planıdır. Hukuki yaklaşımda ise, bütçe bir kanundur. 

Bütçe, yasama organının yürütme organına verdiği yetki ve izni kapsayan bir kanundur. Yasama 
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organının, yürütme organına yetki ve izin vermesi ise, bütçe hakkını ortaya çıkarmaktadır. Bütçe hakkı, 

halkın kendi bütçesini kendisinin yapması demektir. Parlamenter sistemlerde halk, bütçesini seçtiği 

vekillerle yapmaktadır. Dolayısıyla, halk bütçe hakkını seçtiği vekilleriyle kullanmaktadır. 

Bütçe hakkı, bütçenin halk tarafından yapılması ve denetlenmesine olanak sağlaması açısından ve 

bütçe hukuku açısından son derece önemli bir unsurdur. Bütçe hakkı bu açıdan bütçe uygulamaları ile 

ilgili hukuki metinlerde yer almaktadır. Ülkemizde hem Anayasa’da hem de 5018 Sayılı Kanun’da yer 

almaktadır. Örneğin Anayasaya göre, “Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 

tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair 

bütçe kanununa hüküm konulamaz”, şeklinde bir ifade ile yasama organının onay verdiği tutarın 

aşılamayacağı belirtilerek, bütçe hakkına referans verilmektedir. 

5018 Sayılı Kanun’da da bütçe hakkına ilişkin referanslar vardır. Örneğin, “Kamu malî yönetimi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür” ifadesi Kanun açısından bütçe 

hakkının önemli olduğunun göstergesidir. Ancak, bütçe hakkının tam olarak uygulanabilmesi için 

bütçenin onaylanmasında ve denetlenmesinde Yasama organının çok daha etkin olması gerekmektedir. 

II. KAMU MALİ YÖNETİMİ 

Kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri ifade eder. Malî kontrol, kamu 

kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal 

yapı, yöntem ve süreçleri ifade eder1. 

Bütçe hukuku açısından diğer önemli unsur ise, kamu mali yönetimidir. Bütçe kaynaklarının etkin 

ve verimli kullanılması için kamu mali yönetim sisteminin de etkili ve verimli olması gerekmektedir. 

Kamu mali yönetiminin çeşitli unsurları vardır. Bunları, gelir, gider, borç ve hazine yönetimi 

olarak belirtilebilmektedir. Ayrıca, kamu hesaplarının tutulması, izlenmesi ve kamusal malların 

yönetimi de bu kapsama girmektedir.  

Kamunun birçok geliri vardır. Bunlar arasında en önemlisi vergidir. Vergilerin, etkin yönetimi 

kamunun finansmanı açısından çok önemlidir. Aynı zamanda, vergiler bütçe politikasının aracıdır. Bu 

açıdan ekonomik büyüme ve kalkınmaya da etkisi vardır. 

Giderler, bütçenin ekonomik sınıflandırılmasına göre, cari, yatırım ve transfer harcamaları olarak 

ayrılmaktadır. Cari ve transfer harcamalarında bir ayarlama yapmak çok mümkün değildir. Ancak 

yatırım harcamaları, büyüme ve kalkınmaya yönelik olarak etkin bir şekilde kullanılabilir. 

Devlet borç yönetimi de, kamu mali yönetiminin önemli bir unsurudur. Borçlanma günümüzde, 

hazinenin gelir elde etme aracıdır. Hazinelerin borçlanmaya başvurması olağandır. Ancak, borç 

yönetiminin, mali ve ekonomik açıdan etkinleştirilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, borç ana para ve 

faizlerinin zamanında ödenmesi ve borcun bileşimini değiştirerek, makro ekonomik dengelerin 

sağlanması da borçlanmayla hedeflenmelidir. 

Kamu mali yönetimi açısından bir başka önemli unsur da, kamusal mal yönetimidir. Tam kamusal 

mallar devlet tarafından üretilmesi zorunlu mallardır. Yarı kamusal ve özel malların da devlet tarafından 
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üretilmesi de gerekmektedir. Bu mal ve hizmetler, gerek iktisadi açıdan, gerekse de sosyal açıdan önemli 

mal ve hizmetlerdir. 

III. KAMU MALİYESİNİN TEMEL İLKELERİ 

Kamu maliyesinin temel ilkeleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 4. 

Maddesinde belirtilmektedir. Buna göre2;  

- Kamu malî yönetimine uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.  

- Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.  

- Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve 

yürütülür.  

- Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.  

- Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.  

- Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal 

tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır.  

- Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya 

sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer 

ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. 

Kanundaki temel ilkelere bakıldığında, kamu maliyesi anlamında birçok hedefin ortaya konduğu 

görülmektedir. Buna göre, makro hedeflere uyumlu ve mali disiplini sağlayıcı bir kamu maliyesi 

politikası oluşturulması hedeflenmektedir. 

IV. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN TEMEL AMAÇLARI 

5018 Sayılı Kanunda, temel hedefler ve esaslar olarak, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, hesap 

verilebilirliğin sağlanması ve Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Program Bütçe 

belirtilebilir. 

A. ÇOK YILLI BÜTÇELEME 

Çok yıllı bütçeleme, orta vadeli harcama programı çerçevesinde mali disipline katkı sağlayan ve 

bu çerçevede harcamaları planlayan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.  

Çok yıllı bütçeleme, 5018 Sayılı Kanun’a göre, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan 

çerçevesinde ortaya konmaktadır. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanunu 

teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar. Merkezî yönetim 

bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar 

kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro 

politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde 

onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete ’de yayımlanması ile başlar.  Orta vadeli program ile 

uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve 
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borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır3. 

Literatürde, sistemin olumlu ve olumsuz yanları belirtilmektedir4.Çok yıllı bütçeleme, orta vadeli 

hedeflerin mali anlamda belirlenmesi ve orta vadede harcama disiplininin sağlanması açısından önem 

taşımaktadır. Ancak, orta vadedeki makro ekonomik tahminlerin gerçekçi olması gerekmektedir. Makro 

ekonomik hedeflerin tutarlı olmaması halinde, orta vadede ekonomiye zarar vermesi muhtemeldir. 

Çünkü bu tür planlamalar, devletin stratejisi, özel ekonominin de rehberi olmaktadır.   

B. MALİ SAYDAMLIK 

Mali saydamlık, 5018 Sayılı Kanun’da, “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir.” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Mali saydamlığın sağlanmasında;  

- Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

- Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin 

hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların 

kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,  

- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir 

yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,  

- Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe 

prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, zorunludur5. 

Mali saydamlık, küreselleşme ve uluslararası sermaye açısından da değerlendirilebilmektedir6. 

Mali saydamlığın da, olumlu ve olumsuz yanları ortaya çıkmaktadır. Buna göre; mali şeffaflığın 

sağlanması, kamu hesaplarının açık ve saydam oluşu, mali konularda kamuoyunun zamanında 

bilgilendirilmesi ve dürüstlüğün sağlanması açısından, mali saydamlık olumlu bir yaklaşımdır. Ancak 

küreselleşme çerçevesinde, Uluslararası Ekonomik Kuruluşların, bu konuyu gündeme getirme nedeni 

ise, sermaye hareketlerinin kendine yeni değerleme alanı bulmasında, gittiği ülkedeki ekonomik 

verilerin öngörülebilir olmasını istemesidir. 

C. HESAP VERİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI 

Hesap verme sorumluluğu, 5018 Sayılı Kanunda belirtilmekle birlikte, “Cumhurbaşkanlığı 

Yönetim Sisteminde” de yer almaktadır7. 

Yeni sistemde, bütçeleme sürecinde birçok yetki ve görev, Yürütme organı olarak 

Cumhurbaşkanı’nın sorumluğu ve yetkisinde olmaktadır. Bütçeleme süreçlerinde, “Orta Vadeli 
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Programı” ve “Orta Vadeli Mali Planı” Cumhurbaşkanı onaylamaktadır. Ayrıca “Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanun Teklifi” Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulmaktadır. 

5018 Sayılı Kanun’da “Hesap Verme Sorumluluğu” aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.  

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, 

kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır”8. 

D. STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE 

Türkiye’de daha önce uygulanan “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Bütçe” sisteminden  

“Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe” sistemine geçiş yapılmıştır ve bu teknik 

uygulamaya girmiştir9. 

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, 

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş 

olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar10.  

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak 

kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların 

politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenir11. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Program Bütçe Rehberinde 

program esaslı bütçeye geçiş nedeni aşağıdaki şekilde belirtilmektedir12. 

“Bu Rehberde benimsenen model ile performans esaslı bütçe sisteminin daha etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için harcama önceliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayan program bütçe yaklaşımı 

mevcut bütçe yapısına dâhil edilmektedir. Rehberde öngörülen modelde, performans esaslı bütçe 

sistemi program bütçe sistemi ile ikame edilmemekte, bu iki yaklaşım bütünleştirilmektedir.  

Bu kapsamda program bütçe sistemine geçilerek;  

• Bütçe sistemi ve bütçe sınıflandırmasının; kamu kaynaklarıyla kamu hizmetleri arasında bağ 

kurulması ve harcama önceliği geliştirilmesine uygun hale getirilmesi,  

• Bütçenin girdilerden ziyade çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanması, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi,  
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Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2021 Cilt-Sayı: 14(1) s: 280-302. 
10 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde.9. 
11 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde.9. 
12 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi), Ocak 2020, s. 3. 
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• Performans esaslı bütçe uygulamaları ile üretilen performans bilgisinin karar alma süreçlerini 

destekleyecek şekilde bütçe süreçlerine dâhil edilmesi,  

• Üst politika belgeleri ile bütçe arasında dil ve kavram birliğinin oluşturulması, bütçenin üst 

politika belgeleri ve idarelerin politika dokümanlarıyla bütünleşik hale getirilmesi, 

Bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır”.  

Dünyada ilk bütçe tekniği geleneksel bütçe ile başlamış olup, zamanla kamu mali yönetim 

sisteminin gelişmesiyle, bu sistemin yeterli olmadığı görülmüş ve girdi odaklı bütçe yapısından çıktı 

odaklı bütçe yapısına geçilmiştir. Çıktı odaklı bütçe yapısının ilk aşaması performans bütçe olmuştur. 

Ülkemizde de, 2006 yılında “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme” sistemine 

geçilmiştir. Buna göre, her kurum bütçe talep ederken, kendi performans hedeflerini ortaya koyarak, 

stratejik planınını en üç yıllık hazırlayacak ve bu planda belirtilen amaçlar çerçevesinde bütçesini 

hazırlayacaktır. Dolayısıyla burada amaçlanan unsur, mevcut ödenekle belli bir hizmetin en maliyetle 

ve topluma en fazla çıktı sağlayacak şekilde sunulmasıdır. 2021 bütçesi ile uygulamaya giren yeni 

sistemle ise, performans bütçeleme anlayışına program analizi de dahil edilerek, literatürde bilinen, 

Planlama, Programlama, Bütçeleme ve Sistem Analizine geçildiği görülmektedir. Bu sistem; program 

bütçe ve performans bütçenin beraber uygulanmasına imkân vermektedir. Sisteme göre, devlet 

alternatif hizmetler arasından, toplum refahını en iyi arttıracak şekilde bir kamu hizmetine odaklanmalı, 

bir yandan da belirlemiş olduğu kamu hizmetini en etkin şekilde sunmalıdır. 

SONUÇ 

Türkiye’de 2006 tarihinden itibaren çok yıllı bütçeleme uygulamasına geçilmiştir. Bu bağlamda 

orta vadeli harcama programı esas alınmıştır. Ancak bütçeler, yıllık onaylanıp, yıllık uygulanmaktadır. 

Bu tür bütçeleme, bütçe disiplini, bir başka deyişle, mali disiplin açısından önem taşımaktadır ve 

harcama disiplini sağlamaktadır. Bu avantajının yanı sıra, orta vadede makro hedeflere ulaşılamaması 

ve hedeflerin gerçekçi olmaması halinde kamu sektörünü başarısız kılacağı gibi, özel sektörü de yanlış 

yönlendirecektir. 

Kamu idarelerinin, çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kalkınma planları ve hükümet 

politikaları çerçevesinde ölçülebilir hedefler koyup, bu hedeflere ulaşabilmek için stratejik plan 

oluşturmaları gerekmektedir. Ancak, kamu hizmetlerinde ölçülebilir hedef koymak ve buna uygun 

politikalar ortaya koymak çok mümkün olamayacaktır.  

Mali saydamlık, mali şeffaflığın sağlanması, yolsuzlukların önlenmesi, dürüstlüğün sağlanması ve 

kamunun standart bir muhasebe planı içinde olmasını sağlaması açısından önem arz etmektedir. Ancak, 

küreselleşme olgusu çerçevesinde, mali saydamlığın maliyetinin, sermaye akımı sağlayanlara değil, 

gidilecek ülkeye yüklenmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, kısa vadeli yabancı sermayenin kendine 

değerleme alanı bulurken, o ülkenin mali yapısını tamamen görebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Kamu kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması açısından, hesap verme 

sorumluluğu önem taşımaktadır. Ancak kamu hizmetlerinde, etkinlik ve verimlilik kavramlarının yerini 

bulması için, somut ve ölçülebilir hedeflerin ve performans göstergelerinin olması gerekmektedir. Tüm 

kamu hizmetlerinde bu ölçülerin sağlanması mümkün değildir.  

Tam kamusal mal ve hizmetler olan, savunma, adalet, diplomasi ve iç güvenlik gibi hizmetlerde 

faydanın ölçülmesi mümkün olmadığı için, sayısal analiz mümkün olamayacaktır. Yarı kamusal mallar 

olan, eğitim ve sağlık gibi mal ve hizmetlerde ise, bu ölçüm mümkündür. Ancak, bu tür mal ve 
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hizmetlerin topluma dışsallığı olduğu için tam ölçümü zordur. Dolayısıyla, devletin yatırım projelerinde 

ve bazı özel mal ve hizmetlerde bu tekniğin uygulaması mümkün gözükmektedir.  

Sonuç olarak, kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarının belirlenmesinde, bütçe hukuku 

önem arz etmektedir. Bu tür yaklaşımların kanuni alt yapılarının kurulması gerekmektedir. Ancak, 

bütçenin iktisadi etkileri de dikkate alınarak, bu tür yaklaşımların makro ekonomik hedeflere uyumlu 

olması gereği de ortaya çıkmaktadır.  
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YENİ BİR TUTUKLAMA NEDENİ OLARAK “SOSYAL MEDYADA İNFİAL 
UYANDIRMA” 

Mehmet SAYDAM 
 

Öz 
Tutuklama koruma tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi itibariyle 
düzenlenmiştir. Bu koruma tedbiri bakımından da “kanunla düzenlenmiş olma”, “geçici olma” ve araç 
olma özelliklerinin bulunması gerekir. Tutuklama koruma tedbiri ceza muhakemesinde başvurulan ve 
sonuçları itibariyle kişi özgürlüğüne yönelik en ağır müdahaleyi gerektiren tedbir olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tutuklama tedbiri bütün tutuklama şartları oluşsa dahi uygulanması zorunlu olan bir 
tedbir değildir, ihtiyaridir. Yani hakim tutuklamaya ilişkin bütün şartlar oluşsa dahi, tutuklama kararı 
vermek zorunda değildir. Kanuni düzenleme bakımından tutuklama tedbirine başvurabilmek için; 1. 
Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, 2. Kanunda gösterilen tutuklama 
nedenlerinden birinin bulunması, 3. Tutuklamanın ölçülü olması ve 4.Tutuklama yasağının 
bulunmaması şartlarının bir arada olması gerekir.  
Bir koruma tedbiri olarak geçicilik özelliği de taşıdığı için, “tutuklama” bir ceza olarak uygulanamaz ve 
fakat sadece tedbir olarak uygulanabilir. Bu husus özellikle kamuoyu nezdinde göz ardı edilmektedir. 
Ancak üzücü olan kanuni düzenlemeden haberdar olan hukukçular ve siyasiler tarafından kamuoyunun 
yanlış bir şekilde yönlendirilmesi ve tutuklamanın bir ceza olarak uygulanmasının gerektiğine ilişkin 
algının perçinlenmesine neden olunmasıdır. Bu durum birçok mağduriyete neden olabilmektedir. 
Ayrıca bu algı sonucunda yeni bir tutuklama nedeni olarak “sosyal medyada infial uyandırılması”nın 
gündeme gelmesini sağlamıştır. Yani bütün şartları oluşsa dahi tutuklama kararı verilmesi zorunlu 
değilken, kanunda hiçbir yeri olmayan “sosyal medyada infial uyandırılması” suretiyle tutuklama kararı 
verilmesi kabul edilemez. Hukuk devleti olmanın gereği olarak, kişi özgürlüğüne ağır müdahale niteliği 
taşıyan tutuklama koruma tedbirinin kanunda düzenlenmemiş bir sebebe dayanarak verilmesi hukuka 
ve adalete aykırıdır.  
Bu çalışmada, sosyal medya vasıtasıyla kamuoyunda infial uyandırılması nedeniyle verilen tutuklama 
kararlarının, “hukuk devletine” aykırı olup olmadığı yasal düzenlemeler bağlamında ortaya 
konulacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Ceza, adalet, hukuk devleti, kamusal infial, tutuklama. 
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“CAUSING PUBLIC INDIGNATION ON SOCIAL MEDIA” AS A DE FACTO REASON FOR 
ARREST 

 
Abstract 
The arrest as a protection measure is set out as per Article 100 of the Criminal Procedure Code no. 5271. 
To issue a warrant for arrest, it should be “legal”, “temporary” and “instrumental”. The arrest appears 
to be the measure that requires the heaviest interference with the right to liberty and security used in 
the criminal procedure. Issuing a warrant for arrest is not a mandatory measure in a case, even though 
all conditions are met, that is, it is optional. In other words, the judge is not obliged to issue a warrant 
for arrest. In order to issue a warrant for an arrest measure in accordance with the Code following 
requirements must have met; 1. The existence of concrete evidence showing the existence of a strong 
suspicion of a crime, 2. The existence of the reasons for the arrest indicated in the Code, 3. The arrest 
should be proportional and 4. There should not exist any arrest ban.  
As it is also temporary as a protection measure, “the arrest” is not applied as a penalty, but only as a 
precaution. This issue is particularly disregarded by the public. However, what is worrying is that the 
public has been misguided by lawyers and politicians, and the perception that arrest should be applied 
as a punishment has been strengthened. This situation might suffer many individuals. In addition, as a 
result of this perception, “leading public indignation on social media” started to be seen as the de facto 
reason for the arrest. In other words, even if all the conditions are met, it is not necessary to make an 
arrest warrant; it is unacceptable to issue an arrest warrant depending upon “leading public indignation 
in social media”, which is out of the law. As a requirement of being the rule of law, it is against the law 
and unfair to issue a warrant for the arrest, which is a serious interference with the freedom of the 
person, based on a reason not prescribed by the law.  
In this study, it will be revealed in the context of legal regulations whether the arrest warrants made 
due to public indignation via social media are against the “rule of law”. 
Keywords: Punishment, justice, the rule of law, public indignation, warrant for arrest.  

 

GİRİŞ  

Tutuklama bir koruma tedbiri olduğu için, ceza olarak uygulanmaz. Uygulamada ceza olarak 

uygulandığına ilişkin eleştiriler bulunmaktadır. Tutuklamaya karar verecek merciin bu koruma 

tedbirine hükmetmesi zorunlu değildir. Çünkü tutuklamanın bütün şartları oluşsa dahi, tutuklama 

kararı verilmeyebilir. Kanuni düzenleme bakımından tutuklama tedbirine başvurabilmek için; 1. 

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, 2. Kanunda gösterilen tutuklama 

nedenlerinden birinin bulunması, 3. Tutuklamanın ölçülü olması ve 4.Tutuklama yasağının 

bulunmaması şartlarının bir arada olması gerekir.  

Yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nın düzenlemesinde tutuklama nedeni olarak “toplumda 

infial uyandırılması” veya “sosyal medyada infial uyandırılması”na ilişkin bir hüküm yoktur. Yani “infial 

uyandırma” bir tutuklama nedeni değildir. Bu gerçekliğe rağmen özellikle sosyal medyada günden olan 

bazı olaylarda tutuklama koruma tedbirinin yasal düzenlemeler hiçe sayılarak uygulandığı 

görülmektedir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir.  

Bu çalışmada, “sosyal medyada infial uyandırılmasının” bir tutuklama nedeni olmadığı ve 

tutuklamanın kanuni şartlarının neler olduğu ifade edildikten sonra uygulamaya yönelik eleştiri ve 

öneride bulunulmuştur.  
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I. TUTUKLAMA 

A. Genel Olarak 

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ve 108. Maddeleri arasında düzenlenen, delillerin 

korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme gibi sebeplerle geçici olarak başvurulan bir koruma 

tedbiridir1. Tutuklama Ceza Muhakemesindeki en ağır koruma tedbiri olarak, kişinin kesin bir hükümle 

mahkûm olmadan hürriyetinin kaldırılmasıdır2.   

Kişinin hürriyetine yönelik çıkarı ile toplumun suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve suçluların 

cezalandırılmasına yönelik çıkarının çatıştığı noktayı oluşturan tutuklama koruma tedbirinin temel 

amacı, ceza yargılamasına ilişkin süreçlerin etkili bir şekilde icra edilmesi ve buradan hareketle maddi 

gerçeğe ulaşılmasının elde edilmesidir3.   

Tutuklamanın amacı aşan bir anlam yüklenerek peşin bir ceza şeklinde uygulanabilmesi söz 

konusudur. Bu bağlamda mağdurun ve toplumun tatmini amacıyla muhakemenin erken bir aşamasında 

tutuklama kararı verilebilmektedir4. Ancak unutulmamalıdır ki, tutuklama bir ceza değil, geçici olarak 

uygulanan bir koruma tedbiridir. Nitekim tutuklu da olsa şüpheli veya sanık, hakkında kesinleşmiş bir 

mahkûmiyet hükmü verilinceye kadar masumiyet karinesi uyarınca suçlu sayılamaz5.   

Tutuklama kişinin temel hakkı olan kişi hürriyetine müdahale niteliğinde olduğu için uluslararası 

belgelerde ve Anayasa’da yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesine göre, 

“herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü 

usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz”. Bu maddede kişinin bir suç 

işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu 

işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı 

halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere kişinin tutulabileceği belirtilmiştir6. AİHS’nin ilgili 

maddesinin kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya cevaz veren açık hükmü, ceza yargılamasına ilişkin 

sürecin selametini teminat altına almak maksadıyla tutuklamanın belirli şartlar çerçevesinde 

uygulanabilir olduğunu göstermektedir7.  

Anayasanın “kişi hürriyeti ve güvenliği”  başlıklı 19. maddesi, “herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine 

sahiptir. Şekil ve şartları kanunda gösterilen: Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve 

güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir 

yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı 

veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil 

eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin 

bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin 

yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme 

                                                             
1 Ahmet Gökcen / Murat Balcı / M.Emin Alşahin / Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 4. Baskı, Ankara 2020, s.404. 
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Nurullah Kunter / Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, İkinci Kitap, Beta Yayınları, 12. Bası, İstanbul 2003, s.669 vd; 
Nevzat Toroslu/Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2006, s.211 vd; M. Tahir Taner, Ceza Muhakemeleri 
Usulü, İstanbul Üniversitesi Yayımları No. 608, 3. Basım, İstanbul 1955, s.131 vd.  
3 Ersan Şen / Bilgehan Özdemir, Tutuklama Uygulamada Şüpheli ve Sanık Haklarının Korunması, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 19.  
4 Cumhur Şahin / Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Seçkin Yayınları, 10. Baskı, Ankara 2019, s.297. 
5 Veli Özer Özbek / Koray Doğan / Pınar Bacaksız, Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020, s.286. 
6 https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf, s.6-7. 
7 Bahri Öztürk vd., Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020, s. 469.  
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yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse 

hürriyetinden yoksun bırakılamaz”  

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini 

veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda 

gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak 

suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.” 

şeklinde düzenlenmiştir8. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesinde ise tutuklama şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Madde 100 – (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir 

tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin 

önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı 

verilemez. 

 (2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: a) Şüpheli veya sanığın kaçması, 

saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması 

girişiminde bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.  

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama 

nedeni var sayılabilir: (3) a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; (2) 1. Soykırım 

ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 2. (Ek:6/12/2019-7196/58 md.) Göçmen kaçakçılığı ve insan 

ticareti (madde 79, 80) 3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 4.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Silahla 

işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama 

(madde 87), 5. İşkence (madde 94, 95) 6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 7. Çocukların cinsel 

istismarı (madde 103), 8.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 

148, 149), 9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 10. Suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 

303, 304, 307, 308), 12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 

313, 314, 315), b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar 

Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu. d) 10.7.2003 

tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar e) 

21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 

maddelerinde tanımlanan suçlar. f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu 

maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları. g) (Ek: 27/3/2015-

6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü 

maddesinde sayılan suçlar. h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.  

(4) (Değişik: 2/7/2012-6352/96 md.) Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut 

dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla 

olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez”. 

                                                             
8 https://www.mevzuat.gov.tr. 
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Yukarıda belirtilen düzenlemelerden açıkça anlaşılacağı üzere, tutuklama koruma tedbiri hem 

insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerde hem de Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan 

bir tedbir niteliği taşımaktadır.  

B. Tutuklamanın Şartları  

1. Kuvvetli Suç Şüphesi  

Tutuklama tedbirine başvurabilmek için somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin 

bulunması gerekir9. Mevcut delillere göre yapılacak muhakeme sonunda sanığın mahkum olması 

ihtimali kuvvetle muhtemel ise kuvvetli şüphe var demektir10. Bu şüphe, dava açmak için aranan yeterli 

şüpheden daha yoğun11 ve daha kuvvetli bir şüphedir12. Ceza Muhakemesine ilişkin süreçlerin 

tamamında Kanun Koyucunun mahkumiyet hükmünün gerekçesi dışında aradığı en yoğun şüphe 

derecesi somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesidir13.  

Anayasa mahkemesi de verdiği kararlarda kuvvetli şüphenin bulunması gerektiği hususunu 

vurgulamıştır; “… Bir başka anlatımla tutuklamanın ön koşulu, kişinin suçluluğu hakkında kuvvetli 

belirtinin bulunmasıdır. Bunun için suçlamanın kuvvetli sayılabilecek inandırıcı delillerle desteklenmesi 

gerekir (Mustafa Ali Balbay, B. No: 2012/1272, 4/12/2013, § 72)”14. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de, Sözleşme'nin 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) 

bendi uyarınca yalnızca bir ceza soruşturması veya kovuşturması çerçevesinde, kişinin suç işlediğine 

dair şüphenin bulunması hâlinde yetkili adli makamın huzuruna çıkarılması amacıyla tutuklanabileceği 

yönünde kararı mevcuttur. (Jecius/Litvanya, B. No: 34578/97, 31/7/2000, § 50; Wloch/Polonya, B. No: 

27785/95, 19/10/2000, § 108). Benzer şekilde Mahkeme, yakın zamanda verdiği 

“Buzadji/Moldova ([BD], B. No: 23755/07, 5/7/2016” künyeli kararında, ilk tutuklama kararından 

itibaren suçun işlendiğine ilişkin makul şüphenin varlığı yanında tutuklamaya ilişkin nedenlerin 

bulunduğunun ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulması gerektiğine hükmetmiştir15.  

2. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı  

Tutuklama için kuvvetli şüphenin yanında tutuklama sebeplerinin de bulunması gerekmektedir. 

CMK m.100/2 deki düzenlemeye göre,  “a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı 

şüphesini uyandıran somut olgular varsa. b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 1. Delilleri yok etme, 

gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa”, tutuklama nedeni varsayılabilir.  

                                                             
9 “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin…”CMK m.100. 
10 Gökcen / Balcı / Alşahin / Çakır, s.408. 
11 Ayrıntılı bilgi için bakınız, Mustafa Özen, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri, Adalet Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2017, s.550 vd. 
12 Nur Centel / Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 19. Bası, İstanbul 2020, s.409. 
13 Feridun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara 2020, s.367. 
14 Öte yandan Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasında, tutuklama kararının kaçma ya da delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek 
amacıyla verilebileceği belirtilmiştir. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesine göre de şüpheli veya sanığın 
kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, şüpheli veya sanığın davranışlarının delilleri yok etme, gizleme 
veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturması hâllerinde 
tutuklama kararı verilebilecektir. Maddede ayrıca, işlendiği konusunda kuvvetli şüphe bulunması şartıyla tutuklama nedeninin varsayılabileceği suçlara 
ilişkin bir listeye yer verilmiştir. (AYM, Halas Aslan, B. No: 2014/4994, 16/2/2017, §§ 58, 59) (AYM, Mustafa İnce, B. No: 2016/50467 T. 3.4.2019) 
Lexpera İçtihat Programı.  
15 Buzadji/Moldova ([BD], B. No: 23755/07, 5/7/2016, §§ 100-102). Lexpera İçtihat Programı.   
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CMK’nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan katalog suçların işlendiği hususunda kuvvetli suç 

şüphesinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılmaktadır. Hatta uygulamada bu düzenlemenin 

katalog suçların bulunduğu hallerin tutuklamaya karar verilmesinin tek gerekçesi olarak algılandığı 

eleştirisi yapılmaktadır. Yani tutuklama sebeplerinin var sayıldığı suçların işlendiği yönünde kuvvetli 

şüphenin bulunması, tek başına tutuklama için yeterli görülmektedir. Ancak böyle bir yaklaşım, hukuka, 

tutuklamanın düzenlenme amacı ve koruma tedbiri olma niteliğine uygun değildir.   

AİHM'e göre kaçma, tanıklar üzerinde baskı kurma veya delil unsurlarını değiştirme, yeniden suç 

işleme, kamu düzenini bozma gibi risklerin varlığının gerektiği şekilde tespit edilmesi ve adli 

makamların bu bağlamdaki gerekçesinin soyut, genel veya basmakalıp bir şekilde olmaması gerekir 

(Merabishvili/Gürcistan, § 222). Bu yönüyle kaçma riskinin değerlendirilmesinde kişinin karakteri, 

ahlaki durumu, ikametgâhı, mesleği, mal varlığı, aile bağları, tutukluluğa karşı gösterdiği tepki, başka bir 

ülkeye gerçekten kaçmayı planlayıp planlamadığı, kaçmayı planladığı ülkeyle veya uluslararası 

bağlantıları gibi hususlar dikkate alınmalıdır (Becciev/Moldova, B. No: 9190/03, 4/1/2006, § 

58, Buzadji/Moldova, § 90). Ayrıca cezanın ağırlığı kaçma riskinin değerlendirilmesinde dikkate 

alınacak bir unsur olsa da tek başına tutukluluk hâlinin uzun süreler boyunca uzatılması durumunu 

haklı kılmaz (Idalov/Rusya [BD], B. No: 5826/03, 22/5/2012, §145; Garycki/Polonya, B. No: 14348/02, 

6/2/2007, § 47)16. 

İşlenen suçun delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ya da tanık üzerinde baskı kurma 

şeklindeki fiillerin salıverildiği takdirde şüpheli veya sanık tarafından işleneceği noktasında kuvvetli 

şüphe oluştuğu haller tutuklama kararı verilebilecek haller olarak sayılmıştır. Bu tutuklama sebebine 

dayanarak tutuklama kararı verilebilmesinin temelinde şüpheli veya sanığın, deliller üzerinde etkide 

bulunmak suretiyle Ceza Muhakemesinin temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını 

engelleyeceğini ya da sekteye uğratacağını gösteren faaliyetlerde bulunma hususu yatmaktadır17.    

3. Tutuklamanın Ölçülü Olması  

Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. maddesinde aynen; 

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 

olamaz.” ifadelerine yer verilmiştir.  

Tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi açısından işin öneminin, verilmesi beklenen ceza veya 

güvenlik tedbiri ile ölçülü olması gerekir (CMK m.100/1). Adli kontrol tedbiri ile amaca ulaşılacaksa ve 

adli kontrol yeterli görülüyorsa tutuklama tedbirine başvurulmamalıdır18. Bütün koruma tedbirleri 

bakımından geçerli olduğu kabul edilen ölçülülük ilkesi, tutuklama için açıkça ve özel hükümde yer 

almıştır19. Hakimin hem tutuklama tedbirine karar verirken hem de tutuklamanın devamına karar 

verirken ölçülülük ilkesini göz önünde bulundurması şarttır20.  

                                                             
16 Lexpera İçtihat Programı.  
17 Bahri Öztürk / Behiye Eker Kazancı / Sesim Soyer Güleç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019, 
s. 79.  
18 Bahri Öztürk vd., Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2019, S.470. 
19 Yener Ünver / Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s.367.  
20 Mustafa Özen, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri, Adalet Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2017, s.559 vd. 
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Ölçülülük ilkesi failin yargılandığı fiil bakımından yargılama sonucunda hükmedilecek cezanın 

infazı bakımından infaz kurumunda geçirilecek sürenin de dikkate alınmasını gerektirir. Örneğin alacağı 

ceza bakımından infaz kurumunda birkaç gün veya en fazla iki üç ay kalacak olan bir kişinin 

tutuklanması ölçülülüğe aykırı olacaktır. O nedenle bu kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanması 

ölçülülük şartı bakımından göz önünde bulundurulmalı ve tutuklama tedbirine başvurulmamalıdır.  

Anayasa Mahkemesi de tutuklamanın ölçülülüğüne ilişkin verdiği kararlarında; ölçülülük ilkesinin 

elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt başlığı haiz olduğunu, bu bağlamda müdahalenin 

elde edilmesi istenen amaca ulaşmada elverişli olması, müdahalenin gayeye ulaşmada zaruri olması ve 

son olarak müdahale ile amaç arasında makul bir dengenin olması gerektiğini vurgulamıştır21.  

Bir başka kararında Mahkeme, şüpheli veya sanığa isnat edilen suç ve bu suçun kanuni 

yaptırımının ağırlığının tutuklamanın ölçülülüğü değerlendirmesinde göz önüne alınacak unsurlardan 

biri olduğunu ve somut olayda tutuklamaya alternatif olan diğer koruma tedbirlerinin uygulanmasının 

amaca ulaşmada yetersiz kalacağının somut olgularla gerekçelendirilmesi gerektiğini belirtmiştir22.  

4. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  

CMK m.100/4 gereğince, sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut 

dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla 

olmayan suçlarda tutuklama yasağı vardır. 

Şüpheli veya sanık hakkında birden fazla suç isnadının bulunduğu durumlarda her suçun 

yaptırımı ayrı ayrı değerlendirmeye alınmalıdır.  

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 21. maddesinde de, “On beş yaşını doldurmamış çocuklar 

hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı” 

verilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen idari yaptırım gerektiren fiiller bakımından tutuklama kararı 

verilemeyecektir23.  

5. Tutuklama Kararı Bulunması  

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza 

hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 

veya re ‘sen mahkemece karar verilir (CMK m.101/1).  

Tutuklama talep edildiğinde mutlaka gerekçe gösterilmeli ve adlî kontrol koruma tedbiri 

uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilmelidir. Tutuklama talebi 

üzerine hâkim tutuklama talebinin kabulüne veya reddine karar verebileceği gibi adli kontrol tedbirinin 

uygulanmasına da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep 

ettiği durumda artık hakim tutuklama kararı veremez24.  

C. Tutuklamada Süre  

CMK’nın 102. Maddesinde tutuklulukta geçecek süre şu şekilde düzenlenmiştir;  

                                                             
21 AYM, Mehmet Akdoğan ve diğerleri, B. No: 2013/817, 19/12/2013, § 38. Lexpera İçtihat Programı. 
22 AYM, Halas Aslan, B. No: 2014/4994, 16/2/2017, §§ 72, 79. Lexpera İçtihat Programı. 
23 Veli Özer Özbek / Koray Doğan / Pınar Bacaksız, Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2019, s.285. 
24 Feridun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020, s.372. 
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“(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu 

süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. 

 (2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, 

zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 

suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı 

geçemez.  

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile 

müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.  

(4) (Ek:17/10/2019-7188/18 md.) Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin 

görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 

bir yılı geçemez. Ancak, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 

Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak 

işlenen suçlar bakımından bu süre en çok bir yıl altı ay olup, gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. 

 (5) (Ek:17/10/2019-7188/18 md.) Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada on 

beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar 

bakımından ise dörtte üç oranında uygulanır” 

Anayasa Mahkemesi tutukluluk sürelerinin azami halini düzenleyen hükmün uygulamasına ilişkin 

verdiği bir kararında; madde metninde sayılan azami sürelerin belirli ve kesin olduğunu, şüpheli veya 

sanık hakkında görülmekte olan dosya kapsamındaki bütün suçlar bakımından azami sürenin tek 

olduğunu, her bir suç için ayrı ayrı süre belirlemesine gidilmeyeceğini, bunun hukuk devleti ilkeleri ile 

açıkça çelişeceğini hüküm altına almıştır25.  

D. Tutuklama Bakımından “İnfial”   

İnfial, hukuk sözlüğünde gücenme, darılma, olumsuz tepki, şiddetli kızgınlık, reaksiyon olarak 

tanımlanmıştır26. Güncel Türkçe Sözlükte, “Arapça infiʿāl, Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma; 

Herhangi bir şeyden etkilenme” şeklinde ifade edilmiştir27. Mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu (CMUK) 104. maddesinin 3. fıkrasında ise infial uyanması tutuklama nedeni olarak 

düzenlenmiştir28. Buna göre “Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, 

suçun toplumda infial uyandırması veya ikametgahı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu 

ispat edememesi halinde tutuklanabilir.” Düzenlemenin yapıldığı 1992 tarihli ve 3842 sayılı29 kanun 

                                                             
25 AYM, Ramazan Aras, B. No: 2012/239, 2/7/2013, § 50, Lexpera İçtihat Programı. 
26 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 5. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, s.388. 
27 https://www.tdk.gov.tr/. 
28 Maznunun tevkifini mucip haller Madde 104 – (Değişik: 18/11/1992 - 3842/4 Md.) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki 
hallerde tutuklanabilir. 1 – Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması. 2 – Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma 
beyana veya tanıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevk edildiğini, bilirkişilerin etki altına alınmasına çalışıldığını gösteren hal ve 
davranışların bulunması. Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı 
gerektirmesi veya sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi durumunda yukarıda bir ve iki numaralı 
bentlerdeki haller var sayılabilir. Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda infial uyandırması veya 
ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi halinde tutuklanabilir. Soruşturma konusu fiilin önemi veya 
uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargılama 
önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez 
29 Bu değişiklikten önceki halde, “Suçun Devlet veya Hükümet nüfusunu kırması veya memleketin asayişini bozması veya adabı umumiye aleyhine 
olması” tutuklama gerekçesi olarak düzenlenmişti. Şükrü Erdoğan Ulu, “Türk Kanunlarına Göre Sanığı Tutmağa (Tevkife) Yetkili Merciler, Tutmanın 
Mecburi Olduğu Haller, Üzerinde Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Yıl 39, Sayı 11, Kasım 1948, s.1232.(s.1231- 1243); Bu durum eleştiriye neden 
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değişikliği ile suçun toplumda infial uyandırıp uyandırmadığı hususu, sübjektif kararlara sebep olacağı 

gerekçesiyle eleştiri konusu olmuştur30. Bu değişiklikten önceki halde, “Suçun Devlet veya Hükümet 

nüfusunu kırması veya memleketin asayişini bozması veya adabı umumiye aleyhine olması” tutuklama 

gerekçesi olarak düzenlenmiştir ve öğretide Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiri konusu 

yapılmıştır31. Bu bağlamda mevcut değişiklik ile “toplumda infial uyandırma” kriterinin getirilmiş 

olmasının eski düzenlemenin devamı niteliğinde olduğu belirtilmiştir32. 

Anılan hükümde tutuklama nedeni olarak öngörülen “toplumda infial uyandırma", tutuklamanın 

amacına yabancı olduğu ve keyfî uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmiştir33. Ayrıca öğretide 

“toplumda infial uyandırılması”nın ne anlama geldiği belli olmayan ve tutuklamanın amacına aykırı bir 

tutuklama sebebi olarak kabul edilmesinin, keyfiliğe davetiye niteliğinde olduğu da belirtilmiştir34. 

Nitekim Centel/Zafer, “Burada infial uyandırma kavramının kapsam ve içeriğini belirlemek zordur. Böyle 

belirsiz ve geniş bir kavramın yasaya alınması yerinde olmamıştır” şeklinde bu düzenlemeyi 

eleştirmiştir35. Eleştirilerin yanı sıra öğretide, “kamu düzeninin korunmak istenmesi, suçlunun cezaevine 

konularak hayatının korunmak istenmesi ve failin yeni suç işlemesini engelleme” şeklindeki ifadeler 

toplumda infial uyandırmanın tutuklama sebebi olarak kabul edilmesinin gerekçeleri olarak sayılmıştır. 

Buna ek olarak “hayâsızca hareketler (T.C.K.md.419), fuhuş maksadıyla kadın oynatma (T.C.K.md.420) 

ve mütecaviz sarhoşluk (T.C.K.md.572) gibi suçların tekraren işlenmesinin özellikle küçük muhafazakâr 

çevrelerde mutlaka toplumsal infial uyandıracağı belirtilmiştir36. İnfial uyandırma sebebiyle 

tutuklamanın gerçek nedeninin “sanığın özgür olmasının toplumca katlanılmaz” olduğu belirtilmiştir37. 

İnfial uyandırmanın tutuklama gerekçesi yapılmasının bir garabet olduğu ve en kısa sürede kanundan 

çıkartılması gerektiği de açıkça ifade edilmiştir38. 

Yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nın düzenlemesinde tutuklama nedeni olarak “toplumda 

infial uyandırılması”na yer verilmemiştir. Yani “infial uyandırma” bir tutuklama nedeni değildir.  

Mevcut yasal düzenlemede toplumda infial uyandırılmasının bir tutuklama nedeni olarak 

düzenlenmemiş olması son derece yerinde bir karardır. Ancak yasal düzenlemede “infial uyandırma” 

bir tutuklama nedeni olmamasına rağmen, uygulamada belki de eski yasal düzenlemelerden 

kaynaklanan bir uygulama alışkanlığı olarak “toplumda infial uyandırılması” tutuklamanın tek gerekçesi 

olarak uygulanabilmektedir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çünkü “Sosyal medyada infial 

uyandırma” diye bir tutuklama nedeni de kanuni düzenlemelerde bulunmamaktadır.  Bu nedenle 

                                                             
olmaktaydı. Şöyle ki;  “Suçun Devlet veya Hükümet nüfusunu kırması veya memleketin asayişini bozması veya adabı umumiye aleyhine olması birer 
tutuklama sebebi olması suretile tevkife cezaî bir mahiyet verilmiş ve siyasî gayelerle kullanılması sağlanmış olur. Bu suretle tevkife muhakeme hukuku 
gayesi dışında kullanılabilen bir müessese mahiyeti tanınmıştır. Ayrıca tevkifin bu kadar geniş tutulmasının fert hak ve hürriyetleri yönünden arz ettiği 
tehlike de meydandadır”, Ayhan Köksal, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Tutuklama Ve 1961 Anayasası”, s.111, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96506, E.T. 01.03.2021. 
30 Halil Cin, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Sempozyumu”, 1-2 Mart 1993, Konya, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/261709, E.T: 01.03.2021. 
31 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Nurullah Kunter / Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, İkinci Kitap, Beta Yayınları, 12. Bası, İstanbul 2003, s.678 vd. 
32 Kunter / Yenisey, s.678. 
33 Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 2001, s.197. 
34 Bahri Öztürk / Mustafa Ruhan Erdem / Veli Özer Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2000, s.569. 
35 Nur Centel / Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2003, s.211. 
36 Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2000, s.233-234. 
37 İlhan Akbulut, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Tutuklama”, s.298.(289-303), https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/. E.T. 
02.03.2021. 
38 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınları, 2002, s.336. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96506
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“sosyal medyada infial uyandırılması” üzerine tutuklama kararı verilmesi; hukuki güvenlik ilkesine, kişi 

dokunulmazlığı ilkesine ve koruma tedbirinin kanuna dayalı olması kuralına açıkça aykırıdır.  

Bu bağlamda işlendiği iddia edilen bir suç dolayısıyla “sosyal medyada infial” uyandırılarak 

koruma tedbiri olan tutuklamanın bir ceza olarak uygulanmasının sağlanmaya çalışılması ve hatta 

“Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin” de buna dayanarak tutuklama koruma tedbirinin tatbik edilmesini 

sağlaması hukuka aykırıdır. Bu husus son derece sakıncalı ve tamamen keyfi uygulamalara neden 

olabilecek niteliktedir.     

SONUÇ 

CMUK m.104/1 gereği tutuklama mecburi değildir. Hakim bütün şartlar oluşsa dahi tutuklama 

kararı vermeyebilir39. Yeni kanun niteliğindeki 5271 sayılı CMK’da da tutuklamanın mecburiliği ilkesi 

düzenlenmemiştir.  Yani hâkim bütün tutuklama şartları gerçekleşse dahi tutuklama kararı yerine adli 

kontrol kararı verebilecek veya hiçbir tedbire hükmetmeyebilecektir. 

“Suçun Devlet veya Hükümet nüfusunu kırması veya memleketin asayişini bozması veya adabı 

umumiye aleyhine olması” bir tutuklama nedeni olarak daha önce ceza muhakemesinde kabul 

edilmiştir. Ancak o dönem dahi böyle bir düzenlemenin tedbir niteliğinde olmayıp ceza düzenlemesi 

olduğu, siyasi gerekçelerle kullanılabileceği ve temel hak ve hürriyetleri ihlale yönelik uygulamaları 

genişleteceği gerekçesiyle eleştirildiği görülmüştür40. Daha sonra bu düzenleme kaldırılmış ve 1992 

tarihli ve 3842 sayılı yasayla altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanığın “suçun 

toplumda infial uyandırması” halinde tutuklanabileceği hükmüne yer verilmiştir. Ancak bu hüküm de 

keyfiliğe neden olacağı ve  muğlak olduğu gerekçeleri ile eleştirilmiştir. Nitekim 1 Haziran 2005 

tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda böyle bir hükme yer 

verilmemiştir.  

Yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nın düzenlemesinde tutuklama nedeni olarak “toplumda 

infial uyandırılması”na ilişkin bir hüküm yoktur. Yani “infial uyandırma” bir tutuklama nedeni değildir. 

Bu nedenle günümüzün teknolojik gelişmeleri bağlamında sosyal medya ve ulusal medya araçları41 ile 

hızlı bir şekilde etkileşim sağlanarak birkaç saat içerisinde ülkenin büyük bir kesimi tarafından 

haberdar olunan bir kabahat veya tutuklama yasağı kapsamındaki bir suç ya da tutuklamanın ölçülü 

olmadığı bir başka suç bakımından kıyamet koparılabilmekte ve özellikle sosyal medya üzerinden 

mahkemeler kurulup, hükümler tesis edilebilmektedir42.  

                                                             
39 Öztürk / Erdem / Özbek, s.570; İlhan Akbulut, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Tutuklama”, s.291. 
40 Ayhan Köksal, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Tutuklama Ve 1961 Anayasası”, s.111, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/96506, E.T. 01.03.2021. 
41 “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili, "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması 
için talimat verdim." ifadesini kullandı. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne 
ilişkin paylaşımda bulundu. Hayvanları korumanın sadece görev değil, inancın ve insanlığın da gereği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir. Sakarya'da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için 
talimat verdim." açıklamasını yaptı.” https://www.sabah.com.tr. E.T. 05.03.2021;   “CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Sakarya'da yaşanılan 
yavru köpek vahşetine tepki gösterdi. Koç, "Teröre karşı duruş, şiddete karşı duruş olduğu gibi hayatın her alanında da vahşete baskıya karşı durmamız 
gerekiyor. İnşallah toplumu çok yaralayan Sapanca'daki olayın, zalimin de yakalanıp layık olduğu şekilde toplumun vicdanını kanatmadan 
cezalandırılması gerekiyor" dedi. https://www.milliyet.com.tr. E.T. 05.03.2021. 
42 “Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M., 
savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen İ.M., TCK'nın 151. maddesi 
kapsamında tutuklandı.” https://www.hurriyet.com.tr.  E.T. 05.03.2021; “Vali Jet Hızıyla Suçluyu Buldu: Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve 
jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, “Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması 
olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi 
operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor.” https://www.sozcu.com.tr. E.T. 05.03.2021 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96506
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96506
https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/sakarya
https://www.sabah.com.tr/
https://www.haberler.com/haluk-koc/
https://www.haberler.com/sakarya/
https://www.haberler.com/sapanca/
https://www.milliyet.com.tr/
https://www.hurriyet.com.tr/
https://www.sozcu.com.tr/
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Uygulamada, “dosya kapsamı, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi” gibi soyut kabullerle 

gerekçelendirme yapılmadan tutuklama kararı verildiği sıkça görülebilmektedir43. Kişi özgürlüğünü 

kesin bir hüküm olmadan sınırlama sonucunu doğuran tutuklama tedbirinin uygulanması bakımından 

uygulayıcıların daha dikkatli ve özenli olması gerekir. Herhangi bir sosyal medya platformunda oluşan 

infial, iktidar veya muhalefet partileri siyasetçileri tarafından yapılan açıklamalar ya da ulusal 

medyadaki tepkiler üzerine tutuklama kararı verilmemelidir. Hakimler önüne gelen dosyada, dosyadaki 

delil durumuna göre, diğer koruma tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olup olmadığını 

değerlendirmeli ve bu tedbirlere başvurmanın yeterli olmadığına kanaat getirdikten sonra tutuklama 

tedbirine karar vermelidir. Ancak tutuklamaya başvurulduğunda tutuklamanın bir ceza değil, geçici bir 

koruma tedbiri olduğu, tutuklamaya ilişkin kararın gerekçeli olup uygulanmasının ölçülülük ilkesi 

kapsamında olması gerektiği unutulmamalıdır.  

Henüz yargılama devam ederken tutuklamanın ceza olarak uygulandığı, tedbirin uygulanmasının 

ölçüsüz olduğu ve hatta tutuklama yasağının bulunduğu hallerde dahi uydurulmuş gerekçelerle halkın 

tepkisini önlemek, oluşan infial üzerine popülerlik kazanmak ya da buna benzer saiklerle mevcut yasal 

düzenlemeler çerçevesinde tutuklanmaması gereken bireylerin tutuklanması hukuk devleti ilkesine, 

hukuki güvenlik ilkesine ve adil yargılama ilkelerine de aykırıdır44.  

Fiili uygulama olarak kanunda yer almayan bir gerekçe ile tutuklama tedbiri uygulanmaya devam 

edilecek ise, hukuka aykırı olan bu uygulamayı en azından şeklen kanuna uygun hale getirmek için 

kanun koyucuya tavsiyemiz, “sosyal medyada infial uyandırma” nın, bir tutuklama nedeni olarak kanuna 

eklenmesidir. Ancak olması gereken böyle bir algının ortadan kaldırılması ve uygulamada sosyal 

medyada veya ulusal medyada oluşan infialler üzerine tutuklama tedbirinin uygulanmasına son 

verilecek önlemlerin alınmasıdır. Bu bağlamda böyle olaylarda hâkimlerin dosya içeriğine ve yasal 

düzenlemelere göre doğru kararlar vermelerine ilişkin yasal tedbirler alınmalıdır. Buna rağmen 

uygulamada kanuna açıkça aykırı olarak tutuklama kararı veren hâkimler ile tutuklamaya sevk eden 

cumhuriyet savcılarının hukuki ve cezai sorumlulukları düşünülmelidir45.  

Tutuklama koruma tedbiri, kanuni düzenlemeler ve AİHM içtihatları göz önünde bulundurularak 

uygulanmalıdır. Hâkim soyut, genel veya basmakalıp gerekçelerle ya da kanuni dayanağı bulunmayan 

“sosyal medyada veya toplumda infial uyandırma” gibi sebeplerle tutuklama kararı vermemelidir. 

Günümüzün modern dünyasında 1992 yılı ve öncesinin46 eleştirilen yasal düzenlemelerini anımsatacak 

tutuklama uygulamalarından kaçınılmalıdır. Hukuk devleti iddiasında olan bir ülkenin bu uygulamalara 

fırsat vermesi düşünülemez.  

İşlendiği iddia edilen bir suç dolayısıyla “sosyal medyada infial” uyandırılarak koruma tedbiri olan 

tutuklamanın bir ceza olarak uygulanmasının sağlanmaya çalışılması ve hatta “Cumhuriyet Savcıları ve 

Hakimlerin” de buna dayanarak tutuklama koruma tedbirinin tatbik edilmesini sağlaması hukuka 

aykırıdır. Bu husus son derece sakıncalı ve tamamen keyfi uygulamalara neden olabilecek niteliktedir.     

                                                             
43 Mehmet Reşat Koparan, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama”, TBB Dergisi, Sayı 65, 2006, s.172. (s.154-172). 
44 Hukuk devleti olmanın gereği olarak, kişi özgürlüğüne ağır müdahale niteliği taşıyan tutuklama koruma tedbirinin kanunda düzenlenmemiş bir 
sebebe dayanarak verilmesi hukuka ve adalete aykırıdır. 
45 Feridun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020, s.382. 
46 M. Tahir Taner, Ceza Muhakemeleri Usulü, İstanbul Üniversitesi Yayımları No. 608, 3. Basım, İstanbul 1955, s.133 vd. 
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HEDEFTE SAPMA İLE MAĞDURUN KİMLİĞİNDE YANILMA ARASINDAKİ FARK 

Özge Ceren YAVUZ1 
 

Öz 
Birbirinden farklı iki kavram olan hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma, ceza hukukunun 
tartışmalı konuları arasında yer alırlar. Uzun zamandır savunulagelen eski görüşe göre, bu iki 
kavramdan herhangi birinin mevcut olduğu olaylarda failin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde aynı 
çözüm şeklinin uygulanması gerekir. Öte yandan, bizim de katıldığımız hâkim görüşe göre ise 
birbirinden oldukça farklı olan bu durumlarda farklı çözüm şekillerinin benimsenmesi gereklidir. 765 
sayılı mülga TCK bu iki kavram için aynı çözüm şeklinin uygulanmasını öngören bir düzenleme 
içermekteyse de 5237 sayılı Yeni TCK’da bu konudaki eski anlayış isabetli olarak terk edilmiştir. Aslında 
mülga TCK’nın aksine, bu konuda doğrudan uygulanabilir bir hüküm barındırmasa da madde 
gerekçelerinden anlaşıldığı üzere 5237 sayılı TCK’nın benimsediği teoride, hedefte sapma veya 
mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği olaylarda ceza sorumluluğunun belirlenmesi açısından 
eşit bir çözüm şekli benimsenmemesi gerekir. Hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma 
kavramlarının birbirinden farklarının ortaya koyulması, ceza sorumluluğunun tespit edilmesi 
aşamasında söz konusu iki kavramdan hangisinin somut olayda mevcut olduğuna göre, neden ayrı yollar 
izlenmesi gerektiğinin anlaşılması açısından yol gösterici nitelikte olacaktır. Çalışmada hedefte sapma 
ile mağdurun kimliğinde yanılma kavramları, bu iki kavram arasındaki farkların tespit edilmesi ile sınırlı 
olarak ve karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hedefte sapma, mağdurun kimliğinde yanılma, ceza sorumluluğu. 
  

                                                             
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, ocyavuz @erbakan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-
0139-3999. 
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UNTERSCHIED ZWISCHEN FEHLGEHEN DER TAT UND IRRTUM ÜBER DIE 
IDENTITÄT DES OPFERS 

 
Zusammenfassung 
Fehlgehen der Tat und Irrtum über die Identität des Opfers, zwei verschiedene Konzepte, gehören zu 
den umstrittenen Begriffen im Strafrecht. Nach einer alten Ansicht, die seit Langem verteidigt wird, 
sollte dieselbe Lösungsmethode angewendet werden, um die strafrechtliche Haftung des Täters in 
einem Fall zu bestimmen, der eines dieser beiden Konzepte vorliegt. Andererseits nach der 
vorherrschenden Ansicht, der wir zustimmen, sollten unterschiedliche Lösungsmethoden in diesen 
Situationen angewendet werden. Zwar enthält das abgeschaffte türkische Strafgesetzbuch mit der 
Nummer 765 einen Artikel, die die Anwendung derselben Lösung für diese beiden Konzepte vorsieht, 
aber wurde das alte Verständnis dieses Themas im neuen türkischen Strafgesetzbuch mit der Nummer 
5237 aufgegeben. Tatsächlich enthält das türkische Strafgesetzbuch mit der Nummer 5237 keine direkt 
anwendbaren Artikel zu diesem Thema, entgegen dem abgeschafften türkische Strafgesetzbuch. 
Unbeschadet dessen, nach der angenommenen Theorie des türkischen Strafgesetzbuches mit der 
Nummer 5237 sollte keine dieselbe Lösungsmethode angewendet werden, um die strafrechtliche 
Haftung in Fällen zu bestimmen, in denen fehlgehen der Tat oder Irrtum über die Identität des Opfers 
auftritt, wie in den Begründungen des Artikels verstanden. Hinsichtlich dessen wird das Aufdecken der 
Unterschiede zwischen den Begriffen “Fehlgehen der Tat” und “Irrtum über die Identität des Opfers” ein 
Leitfaden für die Bestimmung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sein, warum unterschiedliche 
Lösungsmethoden angewendet werden sollten, je nachdem, welches dieser beiden Konzepte im 
konkreten Fall vorliegt. In dieser Studie werden die Konzepte von “Fehlgehen der Tat” und “Irrtum über 
die Identität des Opfers” vergleichend untersucht, um die Unterschiede zwischen diesen beiden 
Konzepten zu bestimmen. 
Schlüsselwörter: Fehlgehen der Tat, Irrtum über die Identität des Opfers, Strafrechtliche Haftung. 
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DIFFERENCE BETWEEN TRANSFERRED INTENT AND ERROR IN THE VICTIM’S 
IDENTITY 

 
Abstract 
Transferred intent and error in the victim’s identity, are two different concepts among the controversial 
criminal law issues. On the one hand, according to an old view, which has been being defended for a long 
time, the same solution method should be applied when determining the offender's criminal liability in 
a case involving either of these two concepts. On the other hand, according to the prevailing view, which 
we agree with, different solution methods should be adopted in these situations, which are quite 
different from each other. Although the abolished Turkish Criminal Code numbered 765 contains a 
regulation that provides the same solution method for these two concepts, the old understanding of this 
topic has been accurately abandoned in the new Turkish Criminal Code numbered 5237. Even though 
the Turkish Penal Code numbered 5237 does not contain any directly applicable articles on this subject, 
contrary to the abolished Turkish Penal Code numbered 765, the theory adopted by the Turkish 
Criminal Code numbered 5237 requires not adopting an equal solution method in terms of determining 
the criminal responsibility in cases where transferred intent or error in the victim’s identity occurs. In 
that regard, uncovering the differences between the transferred intent and error in the victim’s identity 
will be a guide in determining criminal liability as to why different solution methods should be applied 
depending on which of these two concepts is present in the concrete case. In the study, the concepts of 
transferred intent and error in the victim’s identity are examined limited to the determination of the 
differences between these two concepts. 
Keywords: Transferred intent, error in the victim’s identity, criminal liability. 
 

GİRİŞ 

Failin, suç teşkil eden bir hareket gerçekleştirmek üzere icrasına başladığı ancak kendi 

iradesinden kaynaklanmayan birtakım nedenlerden dolayı üzerinde netice gerçekleştirmek istediği suç 

konusundan başka bir konu üzerinde (tek neticeli hedefte sapma) ya da onunla birlikte başka bir konu 

üzerinde daha (çift neticeli hedefte sapma) herhangi bir netice gerçekleştirdiği durumlarda, hedefte 

sapmanın (aberratio ictus) varlığından bahsedilir2. Buradaki suç konusunun, bir kişi olabilmesi gibi bir 

eşya olabilmesi de mümkündür. Diğer yandan, failin belirli bir kişiye karşı suç teşkil eden bir hareket 

gerçekleştirmek isteyip de o kişinin kim olduğu konusunda yanılması sonucu tasavvurundaki kişi 

olduğu zannıyla, suçu başka bir kişiye karşı işlediği olayda ise mağdurun kimliğinde yanılma (error in 

persona) söz konusudur. “Mağdurun kimliğinde yanılma” kavramı için öğretide “şahısta hata”3 , “kişide 

hata”4 veya “kişide yanılma”5 vb. ifadeler de kullanıldığı görülür. Hedefte sapma ile mağdurun 

kimliğinde yanılma, ceza hukukunun tartışılagelen konuları arasında yer alırlar. Bunun sebebi, bu iki 

kavramın farklı olmalarına rağmen bazı yönleri dolayısıyla ortak noktalarının bulunmasından ve uzunca 

                                                             
2 Hedefte sapma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, Özge Ceren. Hedefte Sapma ve Ceza Sorumluluğu, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020; 
Şenol, Cem. “Türk Ceza Hukukunda Hedefte Sapma”, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 1223 vd.; 
Erdem, Mustafa Ruhan. “Suçun Konusunda Yanılma ve Sapma”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 
Cilt: 21, Özel Sayı, 2019, s. 43 vd; Karaaslan, Reşit. “Ceza Hukukunda Şahısta Hata ve Hedefte Sapma”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2019/2, s. 215-352.  
3 Bkz. Özbek, Veli Özer/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 431; Koca, 
Mahmut/ Üzülmez, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 263; Karaaslan, s. 216 vd. 
4 Bkz. Demirbaş, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 451. 
5 Bkz. Erdem, s. 48. 
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bir süre bu ortak noktaları dolayısıyla ortak çözüm şekline tabi tutulmaları görüşünün savunulmuş 

olmasından kaynaklanır. 

Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylardan bir kısmında, failin hareketi sadece tasavvur 

ettiğinden farklı bir kişi üzerinde etkisini göstermiş olabilir. Böyle durumlarda tek neticeli hedefte 

sapma söz konusudur. İşte hedefte sapmanın bu şekli ile mağdurun kimliğinde yanılma arasında, failin 

tasavvurundaki kişiye karşı suç işlemek istemesine karşın sonuç olarak başka bir kişiye karşı suç işlemiş 

olması yönüyle bir benzerlik bulunur.6 Bu benzerlikten yola çıkılarak uzunca bir süre hedefte sapma ile 

mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği olaylarda ortak bir çözüm şekli benimsenmesi gerektiği 

savunulmuştur7. Nitekim 765 sayılı mülga TCK da 52’nci madde hükmü8 ile bu iki kavramdan birinin 

mevcut olduğu olaylarda tek suça göre sorumluluk esasının kabul edildiği müşterek bir çözüm şeklini 

benimsenmişti. Yeni TCK’ya ilişkin 2003 tarihli Hükûmet Tasarısının 23’üncü maddesinin birinci 

fıkrasında da söz konusu 52’nci madde hükmüne paralel bir düzenleme öngörülmüştü9. Bu şekilde bir 

düzenleme, hedefte sapma ile yanılmayı aynı hukuki nitelikte addetmekteydi10. 

 5237 sayılı TCK’da ise mülga TCK’nın 52’nci maddesine veya 2003 tarihli Hükûmet Tasarısının 

23’üncü maddesinin birinci fıkrasına benzer bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla ne hedefte 

sapma için ne de mağdurun kimliğinde yanılma için doğrudan uygulanabilecek özel bir hüküm artık 

mevcut değildir. Ancak 5237 sayılı TCK’nın çeşitli hata hâllerinin düzenlendiği 30’uncu maddesinin 

gerekçesinde, mağdurun kimliğinde yanılmanın (şahısta hata) bu maddenin birinci ve ikinci fıkra 

hükümleri bağlamında düşünülmesi gereken bir durum olduğuna işaret edilerek, bu hususa ilişkin 

ayrıca bir hükme yer verilmesinin gereksiz görüldüğü belirtilmiştir11. Yine söz konusu maddenin 

gerekçesinde, hedefte sapmayla ilgili hükme yer verilmemesinin nedeni ise sapma hâlinde söz konusu 

olanın bir hata değil de suçların içtimaı hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sorun 

olması, şeklinde açıklanmıştır12. Ayrıca, 5237 sayılı TCK’nın farklı neviden fikrî içtimaın düzenlendiği 

44’üncü maddesinin gerekçesinde de kanuni düzenlemede hedefte sapmanın mağdurun kimliğinde 

yanılma (şahısta hata) ile birlikte değerlendirilmesinden vazgeçildiği ifade edilerek, bunun nedeni ise 

hem öğretide hem de uygulamada bu konudaki hâkim görüşün, hedefte sapma durumunda fikri içtima 

hükmünün uygulanması gerektiği yönünde olmasıyla açıklanmıştır13. Böylece hedefte sapmanın veya 

mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği olaylarda ortak bir çözüm şekli uygulanmasından 

vazgeçilmesinin yanı sıra hedefte sapma hâlinde failin işlediği birden fazla suç bulunduğu da kabul 

edilmiştir. 

                                                             
6 Ayrıca bkz. Önder, Ayhan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt: II-III, 2. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1992, s. 318. 
7 Bu yöndeki görüşler için bkz. Taner, Tahir. Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3. Basım, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1953, s. 394; Erem, Faruk/ Danışman, 
Ahmet/ Artuk, Mehmet Emin. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1997, s. 613; Welzel, Hans. Das Deutsche Strafrech, 
11. Auflage, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1969. §13, s. 73. Krş. Schmollmüller, Lisa/ Lengauer, Siegmar. “Die aberratio ictus: Zum Vorsatz bei 
Diskrepanz zwischen Tätervorstellung und objektivem Geschehen” Zeitschrift für das Juristische Studium, 2020/4, s.342-343. 
8 “Bir kimse bir hata veya sair bir arıza yüzünden cürmü kast ettiği şahıstan başka bir şahsın zararına işlemiş olursa cürümden zarar gören kimsenin 
sıfatından neşet eden ve cezayı şiddetlendiren esbap faile tahmil olunmaz. Belki cürüm kast olunan şahsa karşı işlenmiş gibi telakki olunarak fail,  
cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffefeden istifade eder.” 
9 “Bir kimse, hata veya diğer bir neden yüzünden, suçu, kastettiği kişiden başka bir kişi zararına işlemiş olursa, suçtan zarar gören kimsenin sıfatından 
doğan cezayı ağırlaştırıcı nedenler faile yüklenmez; suç, kastolunan kişiye karşı işlenmiş sayılarak fail suçun gerektirdiği hafifletici nedenlerden 
yararlanır.” 
10 Önder, s. 318. 
11 TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, s. 434 vd.  
12 TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, s. 434 vd. 
13 TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, s. 452 vd. 
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Görüldüğü üzere mülga TCK ile yeni TCK’nın, hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma 

kavramlarına yaklaşımları arasında ciddi fark vardır. Öğretinin  bu kavramlara yaklaşımına bakılırsa bir 

görüş birliğinin sağlanamadığı göze çarpar. Çünkü hedefte sapmanın suçların içtimaı kapsamında 

değerlendirilmesi gereken bir problem olduğu14 hâkim görüşüne karşı, mağdurun kimliğinde 

yanılmayla birlikte ortak bir çözüm şekli benimsenmesi gerektiği görüşünün15 azınlıkta da olsa 

savunulmaya devam ettiği görülür. Öte yandan, hedefte sapma hâlinde bir hatanın söz konusu 

olmadığı16 hâkim görüşüne karşı, hedefte sapmanın hatanın bir türü olduğu görüşü17 de azınlık görüşü 

olarak savunulur. 

Bu çalışmada hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma kavramları arasındaki farkın 

ortaya koyulması suretiyle, bu kavramların neden birbirinin bir türü olmadığının ve bunlardan birinin 

gerçekleştiği olaylarda neden farklı çözüm şekillerinin benimsenmesi gerektiğinin anlaşılması 

hususunda bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle kavramların mevcut olduğu 

olaylar arasındaki maddi bakımdan farklar ele alınmış, daha sonra ceza sorumluluğunun belirlenmesi 

aşamasında gündeme gelmesi gereken farklara değinilmiştir. Şunu da eklemek ki, her ne kadar çalışma 

konusunun kapsamı hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma kavramları arasındaki farkların 

ortaya koyulması ile sınırlı tutulmuş olsa da çalışmada yer alan açıklamaların benzerlerinin, failin 

işlemeyi tasavvur ettiği suçun ve gerçekleşen suçun konularının eşya olduğu durumlarda meydana 

gelen hedefte sapma ve suçun konusunda yanılma için de geçerli olabileceğini söylemek mümkündür.  

I. HEDEFTE SAPMA İLE MAĞDURUN KİMLİĞİNDE YANILMA ARASINDA MADDİ 

BAKIMINDAN FARK 

Hedefte sapmanın veya mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği olayların birbirinden 

farklı olduğu muhakkaktır18. Bu fark ilk olarak olayların gerçekleşme sürecindeki maddi şartlar 

                                                             
14 Bkz. Yüce, Turhan Tufan. Ceza Hukuku Dersleri, Cilt:1, Şafak Basım ve Yayınevi, Manisa, 1982, s. 327; İçel, Kayıhan/Özgenç, İzzet/ Sözüer, Adem/ 
Mahmutoğlu, Fatih S./ Ünver, Yener. İçel Suç Teorisi (2. Kitap), 1. Basım, Sebat Mümessillik Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 284; Akbulut, Berrin. Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 422; Artuk, M. Emin/ Gökcen, Ahmet/ Alşahin, M. Emin/ Çakır, Kerim. Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, 2019, s.646; Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, 
s. 657; Koca/Üzülmez, s. 258, 550; Özbek/ Doğan/ Bacaksız, s. 432 vd.; Karaaslan, s. 231 vd. 
15 Bkz. Hakeri, Hakan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 471; Demirbaş, s. 451 vd. 
16 Bkz. Yüce, s. 325; Taner, s. 394; Akbulut, s. 421; Artuk/ Gökcen/ Alşahin/ Çakır, s. 645; Özgenç, s. 654; Koca ve Üzülmez, s. 258; Özen, Mustafa. Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 697; Göktürk, Neslihan. Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2013, s.193; İçel/ Özgenç/ Sözüer/ Mahmutoğlu/ Ünver, s. 284; Sarıgül, Ali Tanju. “Ceza Hukukunda Hata Kavramı ve Suçun Maddi 
Unsurlarında Hatanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, 14(2), s. 669; Eroğlu, Fulya, “Sapma Kavramı ve 
Türk Ceza Hukukunda Sapma Hâlinde Uygulanacak Hükümler”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Armağan, 
2012, 9(2), s. 634. 

Yargıtay da hedefte sapma hâlinde hatanın söz konusu olmadığı görüşündedir:  

“Hedefte sapma; yapılan hareketin, gerçekleştirilmek istenen suç konusu üzerinde değil de failin yetersizliği veya yeteneğini gereği gibi kullanamaması 
ya da sair bir sebepten ötürü meydana gelen sapma sonucunda başka bir konu üzerinde gerçekleşmesidir. Hedefte sapma hâlinde bir hata söz konusu 
değildir. Zira, hedefte sapmada sapan failin iradesi değil hareketidir. Bu halde hareket adeta saparak yön değiştirmekte ve neticesini istenilen konu 
üzerinde değil de başka bir konu ya da istenilen konu yanında istenilmeyen başka konu veya konular üzerinde gerçekleştirmektedir. Hatada ise failin 
bilgisizliği ya da yanlış bilgisi söz konusu olup, failin düşündüğü ile gerçek arasında zıtlık bulunmaktadır. Bu itibarla, hedefte sapma ile hatanın özel bir 
hali olan şahısta hata farklı hususlardır. Şahısta hatada fail mağdurun şahsında hataya düşmektedir. Örneğin, failin A'yı öldürmek isterken, A olduğunu 
zannederek B'yi öldürmesi gibi. Oysa hedefte sapmada fail, eylemini gerçekleştirmek istediği kişiyi karıştırmamakta, ancak hareketinin sonucunda 
meydana gelen sapma nedeniyle kastettiği kişi dışında bir başka kişi veya kastetdiği kişiyle birlikte başka bir kişiyi de öldürmekte ya da yaralamaktadır.” 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.12.2013 tarihli, 2012/1-1572 Esas ve 2013/600 Karar sayılı kararı. 
17 Bkz. Güngör, Devrim. Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata. (Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006 s. 107. Erişim 
adresi: https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/37421. Soyaslan, Doğan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2016 s. 457; Toroslu, Nevzat/ Toroslu, Haluk. Ceza Hukuku Genel Kısım, 24. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018, s. 272 vd. 
18 Krş. Loewenheim, Ulrich. “Error in Obiecto ve Aberratio Ictus (Mahkeme Kararı Kroniği)” (Çev. İçel, Kayıhan), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 1970, 36 (1-4), s. 424 vd.; Önder, s. 319; Heuser, Martin. “Aberratio ictus” als “error in persona vel objecto” in der Sphäre des §16 Abs. 1 
StGB (?) Anmerkungen zur Begriffsbildung und Unterscheidungsfähigkeit strafrechtlicher Irrtumsdogmatik, Zeitschrift für das Juristische Studium, 
2019, 12(3), s. 184 vd.; Erdem, s. 58-59; Karaaslan, s. 229 vd.; Koca/Üzülmez, s. 258. 

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/37421
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bakımından kendini göstermektedir. Bu kapsamda söylemek gerekir ki, hedef alınan kişiler açısından, 

kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği kişi açısından, failin tasavvuru ile gerçekleşen netice arasındaki 

uyumsuzluğun failin iradesi ile ilişkisi açısından, gerçekleşen ihlal sayısı açısından ve nihayet suçun 

konu unsurunun niteliğinin değişebilme imkân ve ihtimali açısından farklar mevcuttur. Söz konusu 

farklarla ilgili teorik incelemeye başlamadan evvel, konuyu somutlaştırmak için aşağıdaki örnek 

olaylardan istifade etmek faydalı olacaktır: 

Olay 1: Fail, hasmı A’yı öldürmek ister. A’nın evleneceğini duyan fail, düğün yerini ve tarihini 

öğrenir. Fail, düğünün yapıldığı salona gittiğinde damat A ile gelinin dans ettiğini görür. Hemen, damat 

A’yı hedef alarak ateş eder. Ancak o sırada dansta gerçekleşen ani bir hareket sonucunda damat A değil, 

gelin B isabet alır ve hayatını kaybeder. 

Olay 2: Fail, hasmı A’yı öldürmek ister. A’nın evleneceğini duyan fail, düğün yerini ve tarihini 

öğrenir. Fail, düğünün yapıldığı salona gittiğinde damat A ile gelinin dans ettiğini görür. Hemen, damat 

A’yı hedef alarak ateş eder. Ancak failin silah çektiğini gören bir davetli, failin tam ateş edeceği sırada 

koluna vurur. Bunun sonucunda failin atışından sadece salondaki değerli bir avize zarar görür. 

Olay 3: Fail, hasmı A’yı öldürmek ister. A’nın evleneceğini duyan fail, düğün yerini ve tarihini 

öğrenir. Fail, düğünün yapıldığı salona gittiğinde damat A ile gelinin dans ettiğini görür. Hemen, damat 

A’yı hedef alarak ateş eder. A atıştan isabet alır ve hayatını kaybeder. Ayrıca A’nın vücudundan çıkan 

kurşun, dans esnasında hemen karşısında bulunan gelin B’ye de isabet ederek yaralanmasına neden 

olur. 

Olay 4: Fail, hasmı A’yı öldürmek ister. A’nın evleneceğini duyan fail, düğün yerini ve tarihini 

öğrenir, ancak saati yanlış öğrenmiştir. Fail, düğünün yapıldığı salona gittiğinde gelinle damadın dans 

ettiğini uzaktan görür. Hemen damadı hedef alarak ateş eder ve damat atıştan isabet alarak hayatını 

kaybeder. Ancak A’nın düğünü daha ileri bir saatte yapılacağı için failin gittiği düğün A’nın düğünü 

değildir. Dolayısıyla failin ateş ederek ölümüne neden olduğu kişi A değil, aynı salondaki bir başka 

düğünde evlenen damat C’dir. 

Yukarıdaki örnek olayların ilkinde ve ikincisinde tek neticeli hedefte sapma gerçekleşmiştir. 

Ancak birinci örnek olayda suç konusunun niteliği değişmemişken, ikinci örnek olayda ise değişmiştir. 

Üçüncü örnek olayda çift neticeli hedefte sapma ve nihayet sonuncu örnek olayda ise mağdurun 

kimliğinde yanılma meydana gelmiştir. Olaylar arasındaki farklar sırasıyla ilgili alt başlıklarda 

incelenecektir. 

A. Hedef Alınan Kişiler Açısından 

Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda failin, kendisine yönelik olarak suç işlemeyi tasavvur 

ettiği kişi ile suçu işlemek üzere hedef aldığı kişi aynı kişidir19. Dolayısıyla hedef alınan kişi açısından, 

failin tasavvuru ile objektif gerçeklik arasında uyumsuzluk bulunmaz. Mağdurun kimliğinde yanılma 

hâlinde ise failin, kendisine yönelik olarak suç işlemeyi tasavvur ettiği kişi ile suçu işlemek üzere hedef 

aldığı kişi farklı kişilerdir. Çünkü fail, mağdurun kimliğinde yanılma hâlinde kişileri karıştırır20. Bu 

sebeple hedefte sapmanın aksine, mağdurun kimliğinde yanılma hâlinde failin tasavvuru ile objektif 

gerçeklik arasında uyumsuzluk mevcuttur. 

                                                             
19 Karş. Önder, s. 319. 
20 Bu yönde bkz. Kühl, Kristian. Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Franz Vahlen, München, 2017, §13, kn. 29; Leu, Nicolas. “Zur Abgrenzung 
zwischen aberratio ictus und error in obiecto”. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 2014, s. 388; Yüce, s. 326. 
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Örnek olaylara bakılacak olursa, tek neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği bir ve ikinci olaylarda 

fail, A’yı öldürmeyi tasavvur etmiş ve A’yı hedef alarak ateş etmiştir. Aynı şekilde çift neticeli hedefte 

sapmanın gerçekleştiği üçüncü olayda da fail, A’yı öldürmeyi tasavvur etmiş ve A’yı hedef alarak ateş 

etmiştir. Dolayısıyla failin öldürmeyi tasavvur ettiği kişi ile hedef aldığı kişi yine aynı kişi olup bu kişi 

A’dır. Oysa mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği dördüncü olayda ise fail, A’yı öldürmeyi 

tasavvur etmiş ancak gittiği yanlış düğündeki damat C’yi A zannedip hedef almıştır. Bu sebeple, 

dördüncü örnek olayda failin öldürmeyi tasavvur ettiği kişi A iken hedef aldığı kişi ise C olduğundan, 

failin tasavvurundaki kişi ile hedef alınan kişi, farklı kişilerdir. Görüldüğü üzere, failin gerçekte objektif 

olarak hedef aldığı kişi ile üzerinde suç işlemeyi sübjektif olarak tasavvur ettiği kişi, hedefte sapmada 

birbiriyle örtüşürken mağdurun kimliğinde yanılmada ise örtüşmez. 

B. Kanuni Neticenin Üzerinde Gerçekleştiği Kişi Açısından 

Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda, sapma nedeniyle meydana gelen kanuni neticenin 

üzerinde gerçekleştiği kişiyi fail doğrudan hedef almamıştır. Mağdurun kimliğinde yanılmanın 

gerçekleştiği olaylarda ise kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği kişiyi fail doğrudan hedef alır. 

Konuyu örnek olaylar üzerinden değerlendirmek gerekirse, tek neticeli hedefte sapmanın 

gerçekleştiği birinci örnek olayda kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği kişi olan B’nin ve yine tek 

neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği ikinci örnek olayda kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği şey 

olan avizenin, fail tarafından doğrudan hedef alınmadığını ifade etmek gerekir. Nitekim bu olaylarda 

failin hedefi sadece A’dır. Ayrıca çift neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği üçüncü örnek olayda da 

failin doğrudan hedef almadığı B, sapma sonucunda isabet alarak yaralanmıştır. Mağdurun kimliğinde 

yanılmanın gerçekleştiği dördüncü olayda ise kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği kişi olan B, fail 

tarafından doğrudan hedef alınmıştır. Dolayısıyla söylemek gerekir ki, hedefte sapmanın gerçekleştiği 

olaylarda sapma nedeniyle failin doğrudan hedef almadığı kişi üzerinde kanuni netice meydana 

gelirken, mağdurun kimliğinde yanılmada ise sadece failin doğrudan hedef aldığı kişi üzerinde kanuni 

netice meydana gelir. 

C. Failin Tasavvuru ile Gerçekleşen Netice Arasındaki Uyumsuzluğun Failin İradesiyle 

İlişkisi Açısından 

Hedefte sapmada failin tasavvuru ile meydana gelen netice arasındaki uyumsuzluğun kaynağı, 

failin iradesine dahil olmayan nedenlerden ileri gelir. Mesela faile veya hedef alınan kişiye karşı 

dışarıdan gerçekleştirilen bir müdahale, failin elinin titremesi, silahın mekanizmasından kaynaklanan 

bir aksaklık, failin silahı kullanmada yeteri beceriye sahip olmaması ve benzeri gibi durumlar hedefte 

sapmanın gerçekleşmesine neden olabilir21. Oysa mağdurun kimliğinde yanılma hâlinde, failin 

tasavvuru ile meydana gelen netice arasındaki uyumsuzluk, failin bizzat kendi iradesine dahil olan 

nedenlerden kaynaklanır. Şöyle ki, bu durumda fail, mağdurun kim olduğu konusunda yanlış veya eksik 

bir bilgiye sahiptir. Dolayısıyla fail eğer dikkatli davranırsa yanılgıya düşmeyebilir, ancak failin çoğu kez 

hedefte sapmaya engel olabilme imkânı yoktur22. 

Örnek olaylara bakılacak olursa tek neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği ilk örnek olayda, 

dansta gerçekleşen ani bir hareket nedeniyle failin tasavvuru ile gerçekleşen netice arasında bir 

uyumsuzluk meydana gelmiştir. Burada mağdurun hareket hâlinde olması ve failin nişan aldığı hatta 

                                                             
21 Karş. Koca/Üzülmez, s. 258. 
22 Önder, s. 319. 
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aniden üçüncü bir kişinin girmesi söz konusudur. Bu durum, failin iradesine dahil olmayan bir nedendir. 

Yine tek neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği ikinci örnek olayda da failin koluna üçüncü bir kişinin 

vurmasından dolayı, gerçekleşen netice ile failin tasavvuru arasında uyumsuzluk meydana gelmiştir. 

Burada, failin ateş ettiği sırada dışarıdan ona karşı gerçekleştirilen bir müdahale söz konusudur ve bu 

da doğal olarak failin iradesi dahilinde değildir. Çift neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği üçüncü 

örnek olayda B’nin de isabet almasının nedeni, failin atışından isabet alabilecek kadar A’nın yakın 

mesafesinde durmasından kaynaklanır. Bunlara karşın, mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği 

dördüncü örnek olayda ise failin tasavvuru ile gerçekleşen netice arasındaki uyumsuzluğun sebebi failin 

yanılgısından, dolayısıyla iradesine dahil bir nedenden ileri gelir. Bu olayda fail, gittiği yanlış düğünde 

gördüğü damat C’nin hasmı A olduğunu zannetmiştir.  

D. Gerçekleşen İhlal Sayısı Açısından 

Tek neticeli hedefte sapmada: 

1) Gerçekleşmesi için icra hareketlerine başlanan ancak sapma nedeniyle tamamlanamayıp 

teşebbüs aşamasında kalan suç ve 

2)  Sapma sonucunda gerçekleşen neticenin neden olduğu tamamlanmış suç bulunur. 

Çift neticeli hedefte sapmada: 

1) İşlenmek üzere icra hareketlerine başlanan ve tamamlan suç ve 

2) Sapma nedeniyle gerçekleşen diğer netice (veya neticelerin) teşkil ettiği bir suç daha bulunur. 

Görüldüğü üzere hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda, ya birden fazla suç tipi ihlal edilir ya 

da bir suç tipi birden fazla defa ihlal edilir. Bunlar ister tamamlansın ister teşebbüs aşamasında kalsın, 

sonuç itibarıyla birden fazla ihlal gündeme gelmiş olur. Buna karşın, mağdurun kimliğinde yanılma 

hâlinde ise fail sadece bir kişiye karşı tek hareketi ile tek bir suç işler. Failin tasavvurundaki kişiye karşı 

icra hareketlerine başlanmış bir suç bulunmadığından, bu kişi açısından teşebbüs aşamasında kalmış 

bir suçtan dahi bahsedilemez. 

Örnek olaylar açısından değerlendirme yaparak konuyu somutlaştırmak gerekirse tek neticeli 

hedefte sapmanın gerçekleştiği birinci olayda, A’ya karşı işlenen teşebbüs aşamasında kalmış kasten 

öldürme suçu ve B’ye karşı işlenen olası kastla öldürme suçu söz konusudur. İkinci örnek olayda da 

benzer şekilde, A’ya karşı işlenen teşebbüs aşamasında kalmış bir kasten öldürme suçu söz konusudur 

ancak sapma sonucunda meydana gelen netice açısından mala zarar verme suçunun taksirli şekli TCK’da 

düzenlenmediğinden failin bu anlamda ceza sorumluluğu bulunmaz. Çift neticeli hedefte sapmanın 

gerçekleştiği üçüncü olayda ise fail, A’ya karşı kasten öldürme suçunu, B’ye karşı ise olası kastla 

yaralama suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere hedefte sapmanın gerçekleştiği olayların hemen hepsinde 

birden fazla ihlal söz konusudur. Nihayet mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği dördüncü 

olayda ise fail sadece, C’ye karşı kasten öldürme suçunu işlediği için durum farklıdır. Burada fail, gittiği 

düğünde uzaktan gördüğü C’yi öldürmeyi tasavvur ettiği A zannettiği için sadece C’ye karşı icra 

hareketlerine başlanmış ve tamamlanmış bir kasten öldürme suçu söz konusudur. B açısından, teşebbüs 

aşamasında kalmış bir suçtan dahi bahsedilemez. 

E. Suçun Konu Unsurunun Niteliğinin Değişebilme İmkânı ve İhtimali Açısından 

Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda, failin işlemeyi tasavvur ettiği suçun konu unsurunun 

niteliğinin değişebilmesi mümkündür. Daha açık bir anlatımla, failin üzerinde kanuni neticeyi 

gerçekleştirmek üzere hedef aldığı suç konusunun niteliği ile kanuni neticenin gerçekte üzerinde 
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meydana geldiği suç konusunun niteliğinin birbirinden farklı olabilmesi, isabetli bulduğumuz öğretideki 

hâkim görüşe göre, mümkündür23,24. Sözgelimi failin hareketi, bir insan hedef alınmasına karşın hedefte 

sapma sonucu bir eşya ya da bir eşya hedef alınmasına karşın hedefte sapma sonucunda bir kişi üzerinde 

etkisini göstermiş olabilir. Mesela failin öldürmek üzere hedef aldığı kişinin değil de bu kişinin başındaki 

şapkasının veya yanındaki köpeğinin isabet aldığı olaylarda farklı nitelikte konular mevcuttur25. Bu 

sebeple, her ne kadar çalışma kapsamında hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma kavramları 

arasındaki fark ortaya koyulmaya çalışıldığından dolayı açıklamalar genellikle kişiler üzerinden 

yapılmış olsa da, hedefte sapmada suç konularının farklı niteliklerde olmasının mümkün olduğunu 

önemle belirtmek gerekir. Oysa mağdurun kimliğinde yanılma hâlinde ise sadece, kanuni neticenin 

üzerinde meydana geldiği kişinin failin tasavvurundaki kişiden farklı olması söz konusudur ve bu 

nedenle suçun konusunun niteliği değişmemiştir. Burada, failin zihninde somutlaştırdığı kişiye karşı 

değil, tasavvurundaki kişi olduğu zannıyla bir başka kişiye karşı suç işlemesi söz konusudur. Dolayısıyla 

mağdurun kimliğinde yanılma kavramı sadece, fail tarafından bir insanın, üzerinde suç işlemeyi 

tasavvur ettiği insan zannedilmesi hâlini karşılamak üzere kullanılır. Şunu eklemek gerekir ki, hedefte 

sapma ile mağdurun kimliğinde arasında, suçun konu unsurunun niteliğinin değişebilme imkânı ve 

ihtimali açısından mevcut olan bu fark, kendini sadece bir imkân ve ihtimal olarak göstermektedir. Her 

zaman gerçekleşmese dahi hedefte sapmada böyle bir imkân ve ihtimal varken, mağdurun kimliğinde 

yanılmada ise yoktur.  

Örnek olaylar üzerinden konuyu somutlaştırmak gerekirse, tek neticeli hedefte sapmanın 

gerçekleştiği birinci örnek olayda suç konularının aynı nitelikte olduğu görülür. Çünkü fail, A’yı hedef 

almasına rağmen B isabet alarak ölmüştür. İki suçun konusu da bir kişinin hayatıdır. İkinci örnek olayda 

ise suç konularının farklı nitelikte olduğu görülür. Zira fail öldürmek istediği A’yı hedef almasına rağmen 

salondaki bir avize isabet almıştır. Dolayısıyla birinci örnekte olmasa da ikinci örnekte, suçun konu 

unsurunun niteliğinin değişebilme imkânı ve ihtimali açısından fark kendini göstermiştir. Oysa 

mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği dördüncü olayda, failin tasavvurundaki suçun konusu ile 

gerçekleşen suçun konusunun, esasında bir kişinin hayatı olması nedeniyle aynı nitelikte olduğunu 

söylemek gerekir. 

II. HEDEFTE SAPMA İLE MAĞDURUN KİMLİĞİNDE YANILMA ARASINDA CEZA 

SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN FARK 

Hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma arasındaki fark, kendini bir de ceza 

sorumluluğunun belirlenmesi aşamasında göstermelidir26. Tek neticeli hedefte sapmada, failin; 

gerçekleştirmek için icra hareketlerine başladığı ancak sapma nedeniyle tamamlayamadığı suça 

teşebbüsten doğrudan kastla, sapma sonucunda gerçekleşen netice nedeniyle de şartları gerçekleştiği 

takdirde olası kastla veya taksirle sorumlu tutulması gerekir. Çift neticeli hedefte sapmada ise failin; icra 

hareketlerine başlayarak tamamladığı suç açısından doğrudan kastla, sapma sonucunda gerçekleşen 

netice açısından şartları gerçekleştiği takdirde olası kast veya taksirle sorumlu tutulması gerekir. 

Bundan sonra, suçların mahiyetine bakılarak aynı veya farklı neviden fikri içtima hükümleri 

                                                             
23 Bkz. İçel/ Özgenç/ Sözüer/ Mahmutoğlu/ Ünver, s. 284; Göktürk, s. 194; Merki, Duygu. “Türk Ceza Hukukunda Sapma”. Erciyes Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Doğan Soyaslan Armağanı, 2013, 8(2), s.520-521; Apaydın, Cengiz. Ceza Hukukunda Kusurluluk, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2018, s. 139; Özgenç, s. 654; Özbek/ Doğan/ Bacaksız, s. 434. 
24 Karşı yöndeki görüş için bkz. Erdem, s. 52. 
25 Örnekler için bkz. bkz. Kühl, §13, kn. 30. 
26 Aksi yönde bkz. Hakeri, s. 471; Demirbaş, s. 451 vd. 
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uygulanabilir. TCK’nın 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği tek bir fiil ile, aynı suçun birden fazla 

kişiye karşı işlendiği durumlarda (aynı neviden fikri içtima), aynı maddenin birinci fıkrası uygulanmak 

sureti ile fail hakkında bir cezaya hükmedilir ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. 

Ancak aynı neviden fikri içtimaın uygulanması gereken bir olayda, TCK’nın 43’üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasında sayılan kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarından biri işlenmişse bu 

fıkra gereği, 43’üncü madde hükümleri değil gerçek içtima uygulanır. Diğer yandan, TCK’nın farklı 

neviden fikri içtimaın düzenlendiği 44’üncü maddesi gereği fail, bir fiili ile birden fazla farklı suçun 

oluşumuna neden olmuşsa bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmalıdır. 

Mağdurun kimliğinde yanılma hâlinde ise fail, sadece işlemiş olduğu tamamlanmış tek bir suçtan dolayı 

doğrudan kastıyla sorumlu tutulmalıdır. Failin, kimliğinde yanılgıya düştüğü kişiyi, tasavvurundaki kişi 

zannetmiş olması, kural olarak ceza sorumluluğuna etki etmez27. Ancak suça ilişkin nitelikli hâller 

açısından istisnalar gündeme gelebilir. 

Genel nitelikteki bu açıklamalardan sonra, örnek olaylarda failin ceza sorumluğunu belirlemek 

gerekirse; birinci örnek olayda fail, bir fiili ile bir yandan doğrudan kastla öldürmeye teşebbüs etmiş 

diğer yandan olası kastla öldürme suçunu işlemiştir. Bu örnekte fail A, her ne kadar tek hareketi ile 

birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlemiş olsa da kasten öldürme suçu TCK’nın 43’üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasında sayılan istisnalardan biri olduğu için gerçek içtima uygulanır ve A hakkında ayrı 

cezalara hükmedilir. İkinci örnek olayda A’ya karşı kasten öldürme suçuna teşebbüs edilmiştir ancak 

bunun yanı sıra, hedefte sapma sonucunda bir eşya da zarar görmüştür. Meydana gelen diğer netice 

açısından mala zarar verme suçunun taksirli şekli TCK’da düzenlenmediğinden, failin bu anlamda ceza 

sorumluluğu bulunmaz. Çift neticeli hedefte sapmanın gerçekleştiği üçüncü olayda ise fail A’ya karşı 

kasten öldürme suçunu ve B’ye karşı olası kastla yaralama suçunu işlemiştir. Ancak fail, birden fazla 

farklı suçun oluşumuna bir fiili ile neden olduğu için, TCK’nın farklı neviden fikri içtimaa ilişkin 44’üncü 

maddesinin uygulanması suretiyle bunlardan sadece en ağır cezayı gerektiren suçtan 

cezalandırılmalıdır. Bu sebeple faile sadece kasten öldürme suçundan dolayı ceza verilir. Mağdurun 

kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği dördüncü olayda ise failin, C’ye karşı işlediği kasten öldürme 

suçundan dolayı cezalandırılması gerekir. Burada failin, C’yi B zannederek öldürmesinin ceza 

sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.  

SONUÇ 

Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda failin ceza sorumluluğunun nasıl belirlenmesi gerektiği 

noktasında öğretide görüş birliği yoktur. Ancak hâkim görüşe göre hedefte sapma, suçların içtimaı 

kapsamında değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Karşıt görüşe göre ise hedefte sapmanın 

gerçekleştiği olaylarda, mağdurun kimliğinde yanılma hâli ile ortak bir çözüm şekli uygulanması gerekir 

çünkü bu kavramlar arasında büyük ölçüde benzerlik bulunduğu savunulur. Oysa hedefte sapma ile 

mağdurun kimliğinde yanılma birbirinden oldukça farklı iki ayrı kavramdır. Gerçekten, öncelikle 

olayların gerçekleşme sürecindeki maddi şartlar bakımından kendini gösteren bir fark vardır. Mesela 

failin hedef aldığı kişi; hedefte sapmada tasavvurundaki kişi iken, mağdurun kimliğinde yanılmada ise 

tasavvurundaki kişi değildir. Benzer şekilde, kanuni neticenin üzerinde gerçekleştiği kişi; hedefte sapma 

sonucunda gerçekleşen netice açısından failin hedef aldığı kişi değilken, mağdurun kimliğinde 

yanılmada ise failin hedef aldığı kişidir. Ayrıca hem hedefte sapmada hem de mağdurun kimliğinde 

yanılmada, failin tasavvuru ile gerçekleşen netice arasında uyumsuzluk söz konusudur. Ancak bu 

                                                             
27 Bu yönde bkz. Yüce, s. 325. 
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uyumsuzluğun nedeni; hedefte sapmada, failin iradesine dahil olmayan nedenlerden kaynaklanırken, 

mağdurun kimliğinde yanılmada ise failin hatası söz konusu olduğu için bizzat failin iradesine dahil 

nedenlerden kaynaklanır. Diğer yandan, hedefte sapmanın gerçekleştiği hemen her olayda ya bir suç 

tipi birden fazla defa ihlal edilir ya da birden fazla farklı suç tipi ihlal edilir. Buna karşın failin, mağdurun 

kimliğinde yanılgıya düştüğü hâllerde ise sadece bir suç tipinin bir defa ihlali söz konusudur. Bunların 

yanı sıra, öğretideki hâkim görüşe göre hedefte sapmada suç konularının farklı niteliklerde olabilmesi 

mümkündür. Buna karşın mağdurun kimliğinde yanılmada ise sadece kişilerin birbiri ile karıştırılması 

söz konusu olduğu için bu mümkün değildir. Bu itibarla mağdurun kimliğinde yanılmanın kapsamı daha 

dardır. 

Tüm bu sebeplerden dolayı, hedefte sapma ile mağdurun kimliğinde yanılma kavramları arasında 

ciddi farklılık mevcuttur. Dolayısıyla ortak bir çözüm şekline tabi tutulmamaları gerekir. Kaldı ki, bu iki 

kavram arasındaki işaret edilen farklar dolayısıyla, mevcut oldukları olayların haksızlık muhtevalarının 

yoğunluğu da doğal olarak birbirinden farklı olacaktır. Bu sebeple, ortak bir çözüm şeklinin 

benimsenmesi demek, farklı haksızlık muhtevası içermesi beklenen olaylara aynı çözüm şeklinin 

uygulanması anlamına gelir. Bunun sonucu olarak da adaletsiz cezaların gündeme gelmesi kaçınılmaz 

olacaktır. Dolayısıyla kavramlar arasındaki farkın yanı sıra, her iki kavrama aynı çözüm şeklinin 

uygulanmaması verilen cezanın haksızlık muhtevasının bütününe tekabül etmesi açısından da önem arz 

edecektir.  Aslında bazı durumlarda, hedefte sapmada eğer şartları gerçekleşmişse suçların içtimaı 

hükümlerinin uygulanması suretiyle failin cezası azalabilmektedir. Yine de, hem tüm ihtimalleri 

kapsayacak ortak ve adaletli bir çözüm şekli benimsenmesi açısından hem de teknik anlamda daha 

isabetli bir uygulama açısından, hedefte sapma veya mağdurun kimliğinde yanılmanın gerçekleştiği 

olaylarda farklı çözüm şekillerinin benimsenmesi gerekir. Hedefte sapmanın gerçekleştiği olaylarda fail, 

teşebbüs aşamasında kalan ve tamamlanan suç veya suçlardan manevi unsuruna göre sorumlu 

tutulmalıdır; ayrıca şartları varsa hakkında aynı veya farklı neviden fikri içtimaa ilişkin hükümler 

uygulanmalıdır. Mağdurun kimliğinde yanılmada ise failin, gerçekleştirdiği tek suçtan doğrudan kastı 

ile sorumlu tutulması gerekir. 
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SUÇUN CANAVARCA HİSLE İŞLENMESİ 

Soner DEMİRTAŞ* 
 

Öz 
Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde suçun canavarca hisle veya eziyet çektirerek 
işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Suçun canavarca hisle işlenmesi nitelikli hali TCK’da yalnızca kasten 
öldürme suçu bakımından düzenlenmiş iken, 14 Nisan 2020’de kabul edilen 7242 sayılı Kanun ile bu hal kasten 
yaralama suçunun nitelikli hali olarak kanunun 11. Maddesi ile TCK m. 86/3-f bendine eklenmiştir. Ayrıca kasten 
yaralamanın 3. fıkrada düzenlenen nitelikli hallerinde cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiş iken kanuna 
eklenen yeni nitelikli hal bakımından ise ceza bir kat artırılacaktır. Bu nitelikli halin madde metnine alınmasını 
kanun koyucu suçla etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacına dayanarak gerekçelendirmiştir.  
Suçun canavarca hisle işlenmesi failin sübjektif durumu ile ilgili nitelikli haller arasında değerlendirilmektedir. 
Öğretide de haklı olarak ifade edildiği üzere bu nitelikli halde ön planda olan husus failin hareketleri yani suçun 
işlenme biçimi değildir. Her ne kadar suçun işlenme biçimi olarak değerlendirilebilecek “canavarca” kavramı ilgili 
maddelerde kullanışmış olsa bile ön planda olan husus canavarca hareketler değil, failin hareketlerini “canavarca 
hisle” meydana getirmiş olmasıdır. Kasten öldürme suçunda aynı bentte suçun canavarca hisle işlenmesi yanında 
suçun eziyet çektirerek işlenmesi nitelikli hali birlikte düzenlenmiştir. Bu hallerden birinin failin sübjektif 
durumunda diğerinin ise suçun işleniş şeklinden kaynaklanıyor olmasından dolayı farklı nitelikteki suçun daha 
ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin aynı bentte düzenlenmesi isabetli görülmese de bu haller bazı 
durumlarda kesişmekte ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. 
Yargıtay da çeşitli kararlarında suçun canavarca hisle işlenmesi halini değerlendirmiştir. Yargıtay bir kararında 
failin kocası ile ilişki kuran kişiden sırf intikam almak için üç yaşındaki maktuleyi boğarak öldürmesi olayında 
canavarca hissin varlığını kabul etmiştir. Bunun yanında sanığın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesi, vücut 
parçalarının kesilip koparılarak öldürülmesi, ateş etme eyleminin ve mağdurun bağırmalarının annesine 
dinletilerek maktulün öldürülmesi gibi olaylarda canavarca hissin varlığı kabul edilmiştir. Yargıtay şüphesiz bu 
karalarında yalnızca suçun işleniş şeklinden hareket etmemiş ancak suçun işleniş şeklini de nitelikli halin 
belirlenmesinde kullanmıştır. 
Kasten öldürme suçunun canavarca hisle işlenmesi nitelikli haline benzer bir düzenleme Alman Ceza Kanunu’nda 
öldürme suçunun düzenlendiği 211. maddesinde vardır. Ancak bu maddede suçun TCK’da olduğu gibi “canavarca 
hisle” işlenmesi değil yalnızca “canavarca” işlenmesi nitelikli hal olarak yer almıştır. Bir başka ifadeyle TCK bu 
nitelikli hal bakımından failin içinde bulunduğu sübjektif durumu ön plana çıkarmış iken ACK suçun işleniş şekline 
öncelik vermiştir. Ancak bunun yanında öldürme suçu bakımından failin sübjektif durumunun değerlendirilmesi 
gereken nitelikli haller de ilgili maddede yer almaktadır. Bu duruma suçun öldürme zevki (Mordlust) ile, sair ilkel 
saik nedeniyle (aus niedrigen Beweggründen) işlenmesi halleri örnek olarak verilebilir.  
Her iki ceza kanununun suçun canavarca işlenmesini nitelikli hal olarak düzenlemesi tesadüf değildir. Suçun 
canavarca ya da canavarca hisle işlenmesi halleri birçok olayda kesişse de ortak olan husus faildeki ahlaki kötülük, 
failin acıma duygusundan yoksun olması ve bu tür hareketlerle ya da hislerle hareket ederek eylemlerin işlenmesi 
sırasındaki sübjektif unsurlar ve objektif olarak hareketlerin ağırlığıdır. Alman hukukunda ağırlıklı görüşe göre 
her kim öldürme hareketi kapsamında mağdura hissiz bir şekilde acıma duygusundan yoksun olarak hareketin 
sürekliliği, ağırlığı veya tekrarından dolayı beden ya da ruh sağlığı bakımından ağır acı veya ıstırap (eziyet) 
çektirici nitelikte hareketler gerçekleştirirse suçun canavarca işlenmesi hali söz konusudur. Alman hukukunda her 
ne kadar suçun canavarca işlenmesi suçun işleniş biçimine ilişkin bir nitelikli hali olarak düzenlenmiş olsa da bu 
halin de objektif ve sübjektif unsurları olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda zikredilen nitelikli hallerin benzer 
ve farklı yönleri her iki hukuk sistemi göz önünde bulundurularak incelenecek ve yargı kararları 
değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Nitelikli Hal, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Canavarca 
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COMMITTING CRIME WITH A MONSTROUS FEELING 

 
Abstract 
In the article 82/1c of the Turkish Penal Code, the commission of the crime with a monstrous feeling or through 
torment is regulated as a qualified form. While the qualified form of committing the crime with a monstrous feeling 
is regulated only in terms of the crime of intentional killing in the TPC, with the law numbered 7242 enacted on 
April 14, 2020, this situation, with the article 11 of the law, has been added to the Turkish Penal Code, the article 
86 of law of clause 3/f, as the qualified form of the crime of intentional injury. Besides, while it is regulated that 
the punishment will be increased by half in cases of intentional injury in qualified forms regulated in paragraph 3, 
in terms of the new qualified form added to the law, the penalty will be increased by double. The legislator justified 
the inclusion of this qualified form in the text of the article, on the basis of the aim of fighting crime effectively and 
ensuring deterrence. 
Committing the crime with a monstrous feeling is considered among the qualified forms related to the subjective 
state of the perpetrator. As it is justly stated in the doctrine, what are in the foreground in this qualified form are 
neither the actions of the perpetrator nor the way the crime is committed. Although the concept of "monstrous", 
which can be regarded as the way of committing the crime, is used in the relevant articles, the main point is not 
the monstrous acts, but the fact that the perpetrator performed his actions with a "monstrous feeling’’. In the crime 
of intentional killing, in the same paragraph, both the commitment of the crime with a monstrous feeling and the 
commitment of the crime by through torment are regulated together. Due to the fact that one of these cases is 
caused by the subjective situation of the perpetrator and the other is by the way the crime was committed, it is not 
considered appropriate to regulate the different types of crimes in the same paragraph, which require more severe 
punishment, but these situations intersect and complement each other in some cases. 
Supreme Court, in its various decisions, evaluated the commitment of the crime with a monstrous feeling. In one 
of its decisions, Supreme Court admitted the existence of a monstrous feeling in the case where the perpetrator 
strangled the three-year-old victim just to get revenge on the person who had an affair with her husband.  
Moreover, the existence of a monstrous feeling was accepted in cases such as the murder with multiple strokes of 
the knife, the killing with body parts by cutting and ripping off, and the murder of the victim with the act of shooting 
and the shouting of the victim listened by his mother at the time of incident. Undoubtedly, in these decisions, the 
Supreme Court not only acted from the way the crime was committed but used the way the crime was committed 
in determining the qualified form as well. 
There is a regulation similar to the qualified form of committing the crime of intentional killing with a monstrous 
feeling in the German Penal Code article 211 of law, where the crime of killing is regulated. However, in this article, 
the crime committed only in a "monstrous" manner is stated as qualified forms, not the crime committed with a 
"monstrous feeling" as in the Turkish Penal Code. In other words, while the Turkish penal code has highlighted the 
subjective situation of the perpetrator in terms of this qualified form, the German Penal Code prioritized the way 
the crime was committed. However, in addition to this, qualified forms in which the subjective situation of the 
perpetrator should be evaluated in terms of the crime of murder are also included in the relevant article. The crime 
committed out of the lust to kill (Mordlust) or otherwise base motives (aus niedrigen Beweggri-ünden) can be 
given as examples for these cases. It is not a coincidence that both criminal laws regulate the monstrous 
commission of a crime as qualified form. Although the crimes committed with monstrous or monstrous feelings 
intersect in many cases, what is common is the moral evil of the perpetrator, the lack of pity on the perpetrator, 
and the subjective elements and objectively the intensity of the actions during the execution of such actions or 
feelings. 
In German law, according to the predominant view, whoever performs acts of a severe pain or suffering (torment) 
in terms of physical or mental health due to the continuity, intensity or repetition of the movement without feeling 
of pity for the victim within the scope of the killing action, the crime is considered as the violent commitment of 
the crime. In German law, although the monstrous commitment of the crime is regulated as a qualified form 
regarding the way the crime was committed, it is accepted that this form also has objective and subjective 
elements. The similar and different aspects of the qualified forms mentioned in our study will be examined by 
considering both legal systems and judicial decisions will be evaluated. 
Keywords: Qualified Form, İntentional Killing, İntentional İnjury, Brutally 
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GİRİŞ 

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde suçun canavarca hisle veya eziyet 

çektirerek işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Suçun canavarca hisle işlenmesi nitelikli hali 

TCK’da yalnızca kasten öldürme suçu bakımından düzenlenmiş iken, 14 Nisan 2020’de kabul edilen 

7242 sayılı Kanun ile bu hal kasten yaralama suçunun nitelikli hali olarak kanunun 11. maddesi ile TCK 

m. 86/3-f bendine eklenmiştir. Ayrıca kasten yaralamanın 3. fıkrada düzenlenen nitelikli hallerinde 

cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiş iken kanuna eklenen yeni nitelikli hal bakımından ise 

ceza bir kat artırılacaktır. Bu nitelikli halin madde metnine alınmasını kanun koyucu suçla etkin 

mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacına dayanarak gerekçelendirmiştir. Ayrıca bu 

gerekçenin yanında canavarca his saiki yüze kezzap atma olayı ile örneklendirilmiştir. Böylelikle 

“canavarca hisle” suçun işlenmesi nitelikli halinin uygulama alanı genişletilmiştir. 

Suçun canavarca hisle işlenmesi failin sübjektif durumu ile ilgili nitelikli haller arasındadır1 ve 

öğretide de haklı olarak ifade edildiği üzere bu nitelikli halde ön planda olan husus failin hareketleri 

yani suçun işlenme biçimi değildir. Burada zikretmek gerekir ki, her ne kadar suçun işlenme biçimi 

olarak değerlendirilebilecek “canavarca” kavramı TCK’da kullanışmış olsa bile ön planda olan husus 

canavarca hareketler değil, failin hareketlerini “canavarca hisle” gerçekleştirmiş olmasıdır. Kasten 

öldürme suçunda aynı bentte suçun canavarca hisle işlenmesi yanında suçun eziyet çektirerek işlenmesi 

nitelikli hali birlikte düzenlenmiş olsa da, “canavarca hisle” nitelikli hali failin sübjektif durumundan, 

“eziyet çektirme” nitelikli hal ise suçun işleniş şeklinden kaynaklanıyor olmasından dolayı farklı 

nitelikteki, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin aynı bentte düzenlenmesi isabetli 

görülmese de2 bu hallerin bazı durumlarda kesişmesi ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olması bu 

düzenlemenin olumlu yanlarındandır.  

Kasten öldürme suçunun canavarca hisle işlenmesi nitelikli halinin gerekçesine bakıldığında 

canavarca his kişinin acıma hissi olmaksızın başkasını öldürmesi şeklinde ifade edilmiştir. Gerekçenin 

bu kısmında nitelikli halin sübjektif unsuruna gönderme yapılmaktadır. Ancak gerekçenin devamında “ 

canavarca hisle öldürmenin arz ettiği özellik, öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmesidir” 

şeklinde açıklamaya yer verilmiştir. Bu ifade ise nitelikli halin sübjektif yönüne değil, objektif bir unsura, 

bir başka ifadeyle suçun işleniş şekline işaret etmektedir. Yine madde gerekçesinde canavarca hisle 

öldürmeye kişinin yakılarak, uyku halinde kızgın yağ dökülerek ya da vücudunun parçalanarak 

öldürülmesi örnek olarak gösterilmiştir. Bu örneklerde suçun işleniş şekli ön planda olsa da hareketlerin 

ağırlığı, kişinin ahlaken kötülüğünü, acımasızlığını göstermekte ve söz konusu hareketlerin canavarca 

hisle meydana getirildiğine işaret etmektedir. Kasten öldürme suçunun canavarca hisle işlenmesi 

nitelikli haline benzer bir düzenleme Alman Ceza Kanunu’nda öldürme suçunun düzenlendiği 211. 

maddesinde3 vardır. Ancak bu maddede suçun TCK’da olduğu gibi “canavarca hisle” işlenmesi değil 

yalnızca “canavarca” işlenmesi nitelikli hal olarak yer almıştır. TCK bu nitelikli hal bakımından failin 

içinde bulunduğu sübjektif durumu vurgularken ACK suçun işleniş şeklini nitelikli hal olarak 

                                                             
1 Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 18. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 158; Özbek, 
Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2020, s. 216; Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. 
Emin/Çakır, Kerim, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 18. Baskı Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 124. 
2 Tezcan/Erdem/Önok, s. 158. 
3 ACK m. 211’de düzenlenen cinayet suçu öğretide tarafından ağırlıklı olarak 212’de düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli hali olarak kabul 
edilmektedir. Wessels, Johannes/Hettinger, Michael, Strafrecht, Besonderer Teil, 35. Auflage, C.F.Müller, Heidelberg München 2011, § 2 kn. 69 vd.; 
Nomos Kommentar-StGB, 5. Auflage Baden Baden 2017, Neumann, Vor § 211 kn. 154; Arzt, Gunther/Weber, Ulrich/Heinrich, Bernd/Hilgendorf, Eric, 
Strafrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, § 2 kn. 26 vd. 
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düzenlemiştir. Bununla birlikte öldürme suçu bakımından failin sübjektif durumunun değerlendirilmesi 

gereken nitelikli haller de ACK ilgili maddede yer almaktadır. Bu hallere aşağıda ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  

I. TCK Bakımından Suçun Canavarca Hisle İşlenmesi 

Suçun canavarca hisle işlenmesi hali 765 sayılı TCK’da kasten öldürme suçu bakımından 

düzenlenmiş olup “canavarca his sevki” ibaresi ile ifade edilmekteydi. 5237 sayılı TCK’da da aynı nitelikli 

hal düzenlenmiş ve 2020 yılında çıkarılan 7242 sayılı kanun ile kasten yaralama suçunun da nitelikli 

hali olarak kanunda yerini almıştır. Gerek 765 sayılı TCK döneminde gerekse de 5237 sayılı kanun 

döneminde bu nitelikli hal ile tam olarak neyin kastedildiği ya da hangi hallerde bu halin uygulanacağı 

noktasında tam olarak mutabık kalınamamış olsa da kanun koyucu bu nitelikli hali kasten yaralama suçu 

için de kanuna eklemiştir.  

Suçun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesinin nitelikli hal olarak kabulü, faildeki 

ahlaki kötülüğün fazlalığına, kişideki insanlara özgü duygulardan yoksunluğa ve hareketlerin toplum 

açısından tehlikeliliğine dayanılarak açıklanmaktadır.4 Suçun canavarca hisle işlenmesi nitelikli hali 

kasten öldürme suçunda suçun eziyet çektirerek işlenmesi nitelikli hali ile aynı bentte düzenlenmiş 

olduğundan dolayı öğretide eleştirilmiştir.5 Suçun canavarca hisle işlenmesi failin sübjektif durumu ile 

ilgili iken suçun eziyet çektirerek işlenmesi nitelikli hali fiile ilişkin nitelikli hallerden biridir. Alman Ceza 

Kanunu’na bakıldığında suçun canavarca işlenmesi bazı suçlar bakımından nitelikli hal olarak 

düzenlenmiş iken failin psikolojik durumuna değil canavarca kavramının kullanılması suretiyle fiile 

gönderme yapılmaktadır. Türk Ceza Hukuku öğretisinde ve yargı kararlarında bu nitelikli halden neyin 

anlaşılması gerektiği tartışılmıştır. 

Canavarca his nitelikli haline ilişkin kanun koyucu gerekçede kişinin acıma hissi olmaksızın bir 

başkasını öldürmesi halinde canavarca hissin söz konusu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca canavarca hisle 

öldürmenin arz ettiği özellik öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmesi olduğu da vurgulanarak, 

kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek ya da vücuduna parçalanarak 

öldürülmesi, buna örnek olarak verilmiştir. Gerekçe incelendiğinde kanun koyucu, acıma hissi 

olmaksızın ifadesini kullanmak suretiyle faildeki sübjektif durumu, vahşi bir yöntemle gerçekleştirilme 

ifadesiyle de fiile ilişkin unsurlara gönderme yaptığı görülmektedir. Ayrıca her ne kadar verilen örnekler 

canavarca bir hisse işaret etse de ahlaken kötülüğün yoğun olduğu bu hareketler daha ziyade yine suçun 

işleniş şekli ile ilgilidir.  

Failin sübjektif durumu ile ilgili olan canavarca his kavramı Türk Ceza Hukuku öğretisinde 

yaralama veya öldürme eylemi ile duyulan zevki tatmin etmek ya da acıma hissi olmaksızın suçun 

işlenmesi halleri olarak ifade edilmektedir.6 Failin iç dünyası ile ilişkili olduğu ifade edilen canavarca his 

nitelikli halinin saptanmasında eylemin gerçekleştirilme biçimi değil (şüphesiz bu belirlemede etken 

olacaktır), failin sübjektif durumu göz önünde bulundurulmalıdır.7 Bu bağlamda sırf zevk için öldürme, 

öldürmüş olmak için öldürme, kişinin üzerinde silah deneyerek öldürme gibi örneklerde canavarca 

                                                             
4 Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 99; Yerdelen, Erdal/Seçkin, Mehmet 
Beyhan, “Canavarca Hisle Öldürme”, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2020, Y. 15, S. 44, s. 790. 
5 Tezcan/Erdem/Önok, s. 158. 
6 Özbek/Doğan/Bacaksız, s. 216. 
7 Koca/Üzülmez, s. 99; Özen, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 133; 
Özbek/Doğan/Bacaksız, s. 127; Yerdelen/Seçkin,  s. 807. 
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hissin var olduğu ifade edilmektedir.8 Bununla birlikte ne gibi hislerin canavarca olduğunun tarifinin 

imkânsız olduğu öğretide vurgulanmaktadır.9 

Tüm bu açıklamalarla göstermektedir ki Türk Ceza Kanunu’nda kullanılan “canavarca his” 

kavramı failin sübjektif yönüne ilişkindir. Her ne kadar suçun işleniş şekli de canavarca hissin varlığına 

işaret etse de yalnızca hareketin gerçekleştirilme biçiminden suçun canavarca hisle işlendiği sonucuna 

varmak mümkün değildir. Ayrıca burada farklı nitelikteki iki halin aynı bentte düzenlenmesi de her iki 

halin aynı olduğu sonucunu doğurmayacaktır. Öğretide suçun canavarca hisle işlenmesi ile eziyet 

çektirerek işlenmesi hallerinin birçok olayda kesişebileceği vurgulanıp, “failin hangisiyle hareket 

ettiğinin tam olarak belirlenememesi gerekçesiyle olsa gerek” iki halin tek bir bentte düzenlenmiş 

olabileceği ifade edilmektedir.10 Ancak söz konusu düzenlemede belirtilen hallerin hangisinin 

gerçekleştiği noktasında şüpheli bir durum söz konusu ise bu şüpheden fail yararlandırılmalıdır. Bir 

başka ifadeyle nitelikli hallerden birinin ya da her ikisinin de varlığının kabulü için failin canavarca hisle 

hareket ettiği ya da eziyet çektirerek suçu işlediği veya her iki halinde somut olayda var olduğu sabit 

olmalıdır. Bunun yanında ayrıca burada zikredilen her bir durum gerekçede açıklanmalıdır.  

Her ne kadar (kanun yapma tekniği açısından da) farklı nitelikteki hallerin aynı bentte 

düzenlenmesi isabetli olmasa da gerek canavarca öldürme gerekse de eziyet çektirerek öldürme 

hallerinin benzer nitelikleri bu şekilde bir düzenlemenin gerekçesi olarak değerlendirilebilir. Gerekçede 

de öncelikle failin sübjektif durumuna ilişkin açıklama yapılıp akabinde suçun işleniş şekli olarak 

değerlendirilecek vahşi bir yöntemden bahsedilmesi bu hususu göstermektedir. Her iki halde de ahlaki 

kötülüğün fazla olması ve kişinin yaşamına son verilirken yapılan hareketlerin tarzı, yoğunluğu ve 

bunun gibi hususlar birbirine benzemekte ve hatta birçok durumda bu haller kesişebilecek türdendir.11 

Ancak kanun koyucunun “his” kavramını kullanması, tekrar etmek gerekir ki farklı bir yorumu 

gerektirmekte ve failin sübjektif durumunun esas kıstas olduğunu göstermektedir. 

Ancak tüm bu açıklamalarla birlikte 7242 sayılı Kanunla kasten yaralama suçunun da nitelikli hali 

olarak suçun canavarca hisle işlenmesinin kanuna eklenmesi ve madde gerekçesinde “yüze kezzap 

atma” örneğinin verilmesi manevi unsur yerine fiile yönelik bir örnek niteliğinde olduğundan isabetli 

olmamıştır. Her ne kadar gerekçe bağlayıcı olmayıp kanunun yorumunda yararlanılacak bir niteliğe 

sahip olsa da tespiti zor olan bir halin bu şekilde örneklendirilmesi de bu halin yorumunu 

güçleştirecektir.  

Nitekim Yargıtay’da çeşitli kararlarında gerekçenin aksine, suçun işleniş şeklinin vahşi olmasını 

canavarca hissin varlığı için yeterli görmemiştir. “Suçun vahşice işlenmesinin tek başına suçun 

canavarca hisle ya da eziyet çektirerek işlendiğine kabule yeterli bulunmadığı” şeklinde bu durum ifade 

edilmekte ve canavarca hisle öldürmenin “sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden 

zevk duymak için öldürme” olduğu vurgulanmaktadır.12 Yargıtay bir kararında failin kocası ile ilişki 

kuran kişiden sırf intikam almak için üç yaşındaki maktuleyi boğarak öldürmesi olayında canavarca 

                                                             
8 Koca/Üzülmez, s. 100. 
9 Erem, Faruk/Toroslu, Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1973, s. 431. 
10 Akbulut, Berrin, “Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri (TCK m. 82)”, Adalet Dergisi, 2020/2 65. Sayı, s. 116;  
11 Öğretide Yerdelen/Seçkin de her ne kadar bu nitelikli halde failin sübjektif durumunun dikkate alınması gerektiğini vurgulasa da korunan hukuki 
değerin değerlendirilmesinde “maktulün yaşam hakkı yanında canavarca bir muameleye tabi olmama konusunda ayrı bir değerin” de var olduğunu 
vurgulamaktadır. Burada kullanılan “canavarca bir muameleye tabi olmama” ifadesi fiile ait bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Yerdelen/Seçkin, s. 
791. 
12 Y. 1.CD., 07.03.2018, 2017/2505, 2018/1046; bkz. Y. 1.CD., 20.11.2017, 2017/1984, 2017/4047. 
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hissin varlığını kabul etmiştir.13 Bunun yanında sanığın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesi, vücut 

parçalarının kesilip koparılarak öldürülmesi14, ateş etme eyleminin ve mağdurun bağırmalarının 

annesine dinletilerek maktulün öldürülmesi15 gibi olaylarda canavarca hissin varlığı kabul edilmiştir. 

Yargıtay şüphesiz bu karalarında yalnızca suçun işleniş şeklinden hareket etmemiş ancak suçun işleniş 

şeklini de nitelikli halin belirlenmesinde kullanmıştır. 

Yargıtay kararlarında da yeknesaklığın olduğunu söylemek güçtür. Her ne kadar Yargıtay birçok 

kararında canavarca hisle öldürme suçunda hareketlerin gerçekleştirilme biçimini değil failin içinde 

bulunduğu durumu göz önünde bulundursa da aksi yönde kararlarda mevcuttur.16 Yargıtay 1. CD. 

kararında aralarında herhangi bir tartışma olmaksızın kafasına baston vurularak mağdurun 

öldürülmesi olayında mağdurun sırf öldürmek için öldürdüğünden bahisle suçun canavarca hisle 

işlenmesi nitelikli halini uygulamıştır.17 YCGK failin satanist inançları çerçevesinde mağduru şeytana 

kurban etmek amacıyla öldürmesini de canavarca his kapsamında değerlendirmiştir.18 

Burada şu hususu vurgulamak gerekir ki fail ile mağdur arasında olay öncesi herhangi bir husumet 

ve hatta tanışıklık dahi bulunmaması ya da bütün sebepsiz öldürmeler, failin canavarca hisle hareket 

ettiği kabulü için yeterli değildir. Yine bu bağlamda failin gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin ağırlığı da 

canavarca hissin tespitinde gön önünde bulundurulacak olsa da tek kıstas olarak 

değerlendirilmeyecektir.19  

Yargıtay canavarca his kavramını “toplum bilinci ve ahlakının geniş tepkisini çeken, amacı itibari 

ile tehlikeli ve vahşi bir kötülük eğilimi sergileyen psikolojik bir güdü” olarak tanımlamaktadır. Bu 

tanımla birlikte Yargıtay manevi unsurun ön planda olduğunu vurgulamış ve bununla birlikte suçun 

işleniş şekline de gönderme yapmıştır. Örneğin sırf intikam almak için 3 yaşındaki bir çocuğun 

öldürülmesi hali toplum bilinci ahlakının geniş tepkisini çekecek bir davranış olup canavarca hissin 

varlığı kabul edilmiştir.20 

II. Alman Ceza Kanununda Suçun Canavarca İşlenmesi ve Öldürme Suçunda Kast Yanında 

Sübjektif Unsura Yer Verilen Nitelikli Haller 

Alman Ceza Kanunu’nun 211. maddesinde insan öldürme suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. 

Her ne kadar inceleyeceğimiz haller dışında bazı nitelikli haller de maddede yer alsa da inceleme 

konumuzla bağlantılı olması hasebiyle yalnızca bazı haller değerlendirilecektir. Türk Ceza Kanunu’ndaki 

düzenlemeye benzediğinden dolayı suçun canavarca işlenmesi ve bunun yanında faili suçu işlemeye iten 

sebeplerin özellik arz ettiği, bir başka ifadeyle failin psişik durumunun değerlendirilmesi gerektiği, 

suçun öldürme zevki ile ve diğer sair ilkel saiklerle işlenmesi halleri değerlendirilmiştir. 

  

                                                             
13 Y. 1.CD. 12.06.1984, 2469/2730 (Dönmezer’den aktaran Koca/Üzülmez, s. 100 dn. 76). 
14 YCGK, 07.03.1988, 1-18/80 (Koca/Üzülmez, s. 100). 
15 1.CD, 29.12.2004, E. 2004/2994, K. 2004/4402. 
16 Aksi yönde bir karar örneği: YCGK., 5.3.2019, 2017/1-905, 2019/146; Kararın ayrıntılı değerlendirmesi ve eleştirisi için bknz. Akyürek, Güçlü, “YCGK 
Kararı Işığında Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme Suçu (TCK m. 82/1-b)”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak-
Şubat 2020, C. 15, s. 9 vd.; krş. Otacı, Cengiz, “Karar İncelemesi: Kan Gütme Saiki ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme Suçu” İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S. 2013, s. 1489 vd. 
17 Y. 1.CD., 11.12.2018, 2018/3880, 2018/5267. 
18 YCGK., 17.12.2002, 2002/1-294, 2002/425. 
19 YCGK., 20.09.2016, 2015/1-334, 2016/317. 
20 Y. 1.CD., 12.06.1984, 2469/2730. 



 
 

 
78 

A- Suçun Canavarca İşlenmesi 

Suçun canavarca işlenmesi hareketin gerçekleştiriliş şekli ile ilgili hallerden biridir. Alman 

hukukunda ağırlıklı görüşe göre21 her kim öldürme hareketi kapsamında mağdura hissiz bir şekilde 

acıma ve merhamet duygusundan yoksun olarak, hareketin sürekliliği, ağırlığı veya tekrarından dolayı 

beden ya da ruh sağlığı bakımından çok ağır acı veya ıstırap (eziyet) çektirici nitelikte hareketler 

gerçekleştirirse suçun canavarca işlenmesi hali söz konusudur. Bu durumda failin mağdura çok ağır acı 

ve ıstırap çektirmesi söz konusudur. Ağırlıklı görüşe göre öldürme için gereken ölçüyü aşacak nitelikteki 

acı veya ıstırabın bedensel veya ruhsal bakımdan gerçekleşmesi hallerinde suçun canavarca 

gerçekleştirilmesi halinin varlığı kabul edilir. Ancak burada üzerinde durulması gereken öldürme için 

bir ölçünün var olup olmadığıdır. Öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekir ki öldürmenin her şekli acı 

verici ve canavarca değerlendirilebilir. Ancak nitelikli hal olarak düzenlenen bu halin söz konusu 

olabilmesi için o halde hareketin belli bir ağırlığa ulaşması gerekir. Bu durum hareketin tekrarından, 

uzun süre devam etmesinden kaynaklanabileceği gibi bizatihi failin öldürme suçunu işlemeye karar 

verdiği hareketinden de kaynaklanabilir.  

Bir örnekle ifade etmek gerekirse, tek bir balta darbesiyle mağdur öldürülebileceği halde, 

öldürmek için belli aralıklarla kafasına balta, sopa, demir parçası ile vurmak, akabinde kollarını kırmak 

ve sonuca ulaşıncaya kadar vücuduna acı verecek hareketler yapmaya devam etmek canavarca hareket 

olarak vasıflandırılabilir. Ancak bununla birlikte mağduru boğarak öldürmek amacıyla kafasını suya 

sokan ve boğuluncaya kadar çıkarmayan kişinin hareketi de boğarak öldürmek için bu hareket 

kaçınılmaz ve gerekli olup, boğma fiilinin barındırdığı ölçü aşılmamış olsa da canavarca kabul 

edilmektedir.22 (burada hareketin kişi üzerinde meydana getirdiği ağır etki göz önünde 

bulundurulmaktadır.) Türk ceza hukuku bakımından bu şekilde bir olayda failin canavarca hisle hareket 

ettiği kişiyi boğulurken izleme ya da ondaki korkuyu hissetme amacıyla hareket ettiği durumlarda 

nitelikli hal uygulanabilecektir. 

Suçun canavarca işlenmesinin klasik örneği işkence niteliğindeki hareketler olarak 

görülmektedir. Kişinin yakılarak, küçük bir çocuğun aç bırakılarak öldürülmesi bu bağlamda canavarca 

bir hareket olarak değerlendirilmektedir.23 Mahkeme kararına konu olmuş bir yakarak öldürme 

olayında mahkeme, benzinin yakılması eylemi gerçekleştikten sonra ölüm meydana gelinceye kadar 

geçen sürenin ve mağdurda meydana gelen acı veya eziyetin süreklilik arz etmesinin önemli olmadığını 

vurgulamıştır.24   

Öldürme hareketlerinin yoğunluğu, sürekliliği ve tekrarı canavarca hareketin belirlenmesinde 

olaya göre değerlendirilecek ve nitelikli halin varlığı kabul edilebilecektir. Bu bağlamda örneğin 

öldürmeye elverişli basit yöntemlerin veya araçların kullanılması tek başına canavarca addedilmese de 

kullanımın tekrarı eylemin “canavarca” vasıflandırılmasını sağlayabilecektir.25 Hareketin ağır 

tehlikelilik halinin göz önünde bulundurularak hukuki değerin yoğun bir şekilde ihlal edilmesine 

dayanan bu nitelikli halin gerçekleşebilmesi için, hareketin salt objektif olarak meydana gelmesi yeterli 

                                                             
21 Wessels/Hettinger, § 2 kn. 102; NK- Neumann, § 211 kn. 75; BGHSt 3, s. 264 vd. 
22 NK- Neumann, § 211 kn. 75; von Heintschell Heinegg, Bernd, Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Auflage C.H Beck, München 2015, Eschelbach, § 211 
kn. 59; Bu örnekte sadece bedensel acı vermenin değil aynı zamanda psikolojik ıstırabında varlığı vurgulanmaktadır. Münchener Kommentar zum StGB, 
3. Auflage C.H. Beck, München 2017, Schneider, § 211 kn. 136. 
23 MK- Schneider, § 211 kn. 136. 
24 BGH NStZ 2017, s. 218 vd. 
25 MK- Schneider, § 211 kn. 136. 
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görülmemekte, canavarca öldürmenin varlığının kabulünde ayrıca mağdurun kendisine yönelik 

gerçekleştirilen acı veya ıstırap dolu hareketleri aynı zamanda algılayabilecek durumda olması da 

aranmaktadır.26 

Hareketlerin gerçekleştirilme biçimi yanında öğretinin bir kısmı ve yargı, hareketin 

gerçekleştirilme şeklinin gaddar, acımasız ve merhametsiz bir zihniyetten kaynaklanması gerektiğini de 

kabul ederek sübjektif bir unsurun varlığını aramaktadırlar.27 Bu durumun kabulü için failin 

hareketlerini gaddar ya da acımasız olarak nitelendirmesi gerekmez ve merhametsizlik bilincinin fiilin 

gerçekleştiği sırada var olması yeterli görülmektedir. Yargı kararlarına göre suçun unsurlarından bu 

durumun varlığı da tespit edilmelidir. Buna göre eğer fail gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin etkisi 

sonucu mağdura acı ya da ıstırap çektireceği bilinci ile hareket etmişse, failde bu zihniyetin varlığı kabul 

edilir.28 Bir başka ifadeyle, hareketin şekli yanında failin manevi unsur olarak değerlendirilecek bir 

motivasyonla hareket etmesi gerektiği şartı aransa da bu motivasyonun mağdura ağır acı veya ıstırap 

çektirildiği durumlarda var olduğu kabul edilmektedir. Böylelikle manevi unsur yönünden yapılan 

değerlendirme görünürde kalmaktadır. 

Öğreti tarafından her ne kadar bu şekilde kabul edilen bir manevi unsurun varlığı aransa da failin 

mağdura ağır bir ıstırap çektirileceğine yönelik kastının varlığı halinde durumun (motivasyonun) 

varlığının kabulü aksini savunanlar ile aynı sonuca varıldığını göstermektedir. Hatta öğretide bu nitelikli 

halin kabulünün hareketin gerçekleştiriliş tarzı (ağır acı verme) olduğundan bahisle ayrı bir manevi 

unsurun aranmasının isabetli olmadığı vurgulanmaktadır.29 Bu nitelikli halin söz konusu olabilmesi için 

failin hareketlerini bilerek isteyerek yapması yeterli olup ayrı motivasyona gerek bulunmamaktadır. 

B- Ruhsal Eziyet (Istırap) 

Alman hukukunda ağırlıklı görüşe göre kişinin yalnızca bedensel açıdan acı çekmesi değil, ruhsal 

açıdan acı çekerek fiilden etkilenmesi halinde de canavarca öldürme olarak değerlendirilmektedir.30  

Canavarca öldürme, öldürme eyleminin bizatihi kendisinin canavarca bir şekilde gerçekleştirilmesinden 

değil, fail tarafından bilinçli olarak tasarlanan fiil öncesi hareketlerden de kaynaklanabilir. Örneğin 

öldürülecek olan kişinin geleceği ile ilgili olarak bilgi sahibi olup uzun bir süre bunu beklediği hallerde 

de eylemin canavarca olduğu kabul edilmektedir.  

Nazi zamanında gerçekleşen bir olay da bu duruma örnek olarak verilmektedir. Söz konusu olayda 

mağdurlar imha edilecekleri kampa götürülmeden önce bir odaya toplu olarak yığılmışlar ve acımasızca 

yumruk, kamçı ve kırbaç darbelerine maruz bırakılmış ve yaşlı ve hasta insanlar bu mağdurların gözleri 

önünde kurşuna dizilmiştir.  Öğretide Schneider bu gibi eylemlerin menfur bir şekilde korkunç 

olduğunu ve anlatılamayacak tarzda insan haklarını hiçe sayan bir kötülüğün ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Schneider’e göre bu tür bir eyleme karşılık olarak (canavarca öldürmede olduğu gibi) ömür 

boyu hapis cezası ölçülü bir yaptırımdır ancak bu amaca ulaşmak için suçun canavarca işlenmesi halinin 

varlığından hareketle değil, ACK m 212 f. 2’de düzenlenen öldürmenin çok ağır halinin uygulanması 

                                                             
26 NK- Neumann, § 211 kn. 76; MK- Schneider, § 211 kn. 137; Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 30. Auflage, München 2019, Eser/Sternberg-Lieben,  
§ 211 kn. 27. 
27 Schönke/Schröder- Eser/Sternberg-Lieben,  § 211 kn. 27; aksi yönde: MK- Schneider, § 211 kn. 134; NK- Neumann, § 211 kn. 78; von Heintschell 
Heinegg, Eschelbach, § 211 kn. 59. 
28 NK- Neumann, § 211 kn. 78 vd.; MK- Schneider, § 211 kn. 145 vd. 
29 NK- Neumann, § 211 kn. 75. 
30 MK- Schneider, § 211, kn 138. 
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suretiyle söz konusu ceza verilmelidir.31 Schneider yukarıda verilen örneklerde herhangi bir araştırma 

yapılmadan söz konusu eylemleri canavarca eylemlerle denk görüp bu şekilde bir değerlendirme 

yapmanın isabetli olmadığını ve ruhsal acı ile fiziki acının denk görülmesinin sorunlu bulduğunu ifade 

etmektedir. Fiziki olarak verilen acı veya ıstırabın gerektiğinde bilirkişi marifetiyle saptanıp 

ölçülebileceği ancak ruhsal acının saptanmasında elverişli bir ölçünün olmadığından bahisle ve 

yukarıda verilen olaylarda mağdurun bekleme sırasında neler yaşadığının belirlenmesinin zor olduğu 

ifade edilmektedir.32 

C. Öldürme Zevki ile İşlenmesi 

Suçun öldürme zevki işlenmesi 211. maddede nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Yargı 

kararlarına göre, eğer fail bir insanı (onun hayatının sona erdirilmesinde) doğal olmayan bir hazla 

(zevkle) hareket edip öldürmüşse öldürme zevki söz konusudur. Böyle, anormal hoşnutluk doğuran 

hislerin ne tür ruhsal durumlara dayandığının bir önemi bulunmamaktadır.33 Burada “doğal olmayan 

bir hazla” hareket etmenin aranması eleştirilmekte ve öldürme eylemlerinde “doğal bir haz” 

olamayacağı ifade edilmektedir.34 Bu gerekçelerden dolayı yüksek yargı bu halin varlığı için mağdurun 

öldürülmesindeki tek amacın zevk alma olması gerektiği vurgulanmış35 ve öğretide de faili harekete 

geçirmeye motive eden tek gerekçenin mağdurun öldürülmesi olduğu ifade edilmektedir.36 Yargı 

kararlarında, bir insanı ölürken izlemek için öldürmek, kişiyi kötü niyetli olarak tesadüfen karşılaşılan 

birini öldürmek, gösteriş yapmak için öldürmek, öldürmeyi sportif bir faaliyet veya eğlence olarak 

görme, vakit geçirmek için öldürme hallerinde öldürme zevkinin varlığı kabul edilmektedir.  

Yüksek mahkeme kararına konu olmuş bir olayda 15 yaş 3 aylık olan bir genç kendisini Batman 

filmindeki salt haz elde etmek amacıyla öldüren zorba ve psikopat ruhlu Joker karakteri ile 

özdeşleştirmektedir. Fail uzun zamandan beri başka birinin öldürülmesi düşüncesini heyecan verici 

olarak görmekte, bir kişinin öldürülmesi halinde nasıl bir his duyacağını merak etmektedir. Ayrıca fail 

başka birini kendi elleriyle öldürmeye katlanabilip katlanamayacağını da merak etmektedir. Bundan 

dolayı 14 yaşındaki okul arkadaşı K’yı öldürme kararı alır, K’nın kendisine âşık olduğunu bilmekte ve 

kendisinden herhangi bir şekilde şüphelenmeyeceğini bilmektedir. Bunun üzerine fail K’yı bıçak 

darbeleriyle öldürür ve olay yerinden ayrılır. Bu olayda yüksek mahkeme öldürme zevki ile hareket 

edildiğini kabul ederek nitelikli hali uygulamıştır.37 

Bu tür olaylardan da anlaşılacağı üzere mağdurun failin gerçekleştirdiği eylem üzerinde herhangi 

bir şekilde etkisinin olmadığı ve failin tehlikeliliğinin ön olanda olduğu durumlar öldürme zevkinin 

varlığına işaret etmektedir.38  

                                                             
31 ACK m. 212 f. 1’de öldürmenin temel şeklinin düzenlenmiş olup öngörülen ceza en az 5 yıl hapis cezasıdır. Bu maddenin ikinci fıkrana göre suçun 
çok ağır hallerinin söz konusu olduğu durumlarda da 211. Maddede olduğu gibi ömür boyu hapis cezası verilmelidir. ACK m. 212 f.2 uyarınca ömür 
boyu hapis cezası verebilmek için 211. maddedeki hallerin gerçekleşmemiş olması gerekir. 
32 MK- Schneider, § 211 kn. 139. 
33 NJW 1954, s. 1440. 
34 MK- Schneider, § 211 kn. 49; NK- Neumann, § 211 kn. 8; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, § 2 kn. 54. 
35 BGH NJW 1986, s. 2120. 
36 Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, § 2 kn. 54; MK- Schneider, § 211 kn. 49. 
3737 BGH Beschluss 5. StR 257/19, 13.08.2019 (https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art 
=pm&Datum=2019-9&nr=99151&linked=bes&Blank= 1&file=dokument.pdf  Erişim Tarihi: 05.04.2021, Söz konusu olayda 15 yaşındaki fail, kız 
arkadaşına bu şekilde bir eylem gerçekleştireceğini önceden beyan etmiş ve  olay anında olay yerinde olmadığının ispatı için kendisinden söz almıştır. 
Ancak kız arkadaşı bu durumu ciddiye almamış, fail olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra yaptıklarını kız arkadaşına ve ertesi başka bir yakın 
arkadaşına anlatmıştır.: BGHSt 47, s. 128, 133; NStZ 2007, s. 522 vd; NJW 1994, s. 2629. 
38 NK- Neumann, § 211 kn. 8; Schönke/Schröder, Eser/Sternberg-Lieben,  § 211 kn. 15. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art%20=pm&Datum=2019-9&nr=99151&linked=bes&Blank=%201&file=dokument.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art%20=pm&Datum=2019-9&nr=99151&linked=bes&Blank=%201&file=dokument.pdf
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D. Diğer Sair İlkel Saiklerle Suçun İşlenmesi 

Alman kanun koyucu bu nitelikli hali, amaç veya saikin ön planda olduğu nitelikli hallerin yanında, 

daha ağır bir şekilde cezalandırılması gerekip açıkça kanunda yer almayan halleri (dürtüleri) kapsayıcı 

genel bir hüküm olarak düzenlemiştir.39  Saikin genel ahlaka göre göre aşağılık olarak vasıflandırıldığı 

hallerde, faili harekete geçiren bu halin ilkel ve adice olduğu kabul edilmektedir.40 Bu durumun 

belirlenmesinde toplumda bilinen ve yaşanan sosyal ahlak esas alınmaktadır.  

Somut olayda esas alınan fiilin hangi şartlarda gerçekleştirildiği, fiilin öncesi, failin yaşam 

koşulları ve kişiliği göz önünde bulundurulur.41 Bu bağlamda örneğin bir annenin, önünde daha 

yaşaması gereken uzun yıllar olduğundan dolayı bunları yaşamasına engel olabilecek çocuğunu 

öldürmesi halinde saikin alçakça olduğu ve bundan dolayı ilkel bir saik olarak değerlendirilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Ancak birlikte yaşadığı çocuklardan hoşlanmayan erkeğin kendisini terk 

etmemesi için çocuğunu öldüren bayanı suçu işlemeye iten sebep çaresizliği, korkusu ya da ümitsizliği 

ise her ne kadar hareket kabul edilebilir olmasa da ilkel bir saikin varlığı da kabul edilmemektedir.42 

Bu halin belirlenmesinde kişinin hareketini nasıl vasıflandırdığı bir başka ifadeyle kendinin ilkel 

olarak görüp görmediği önemli değildir. Önemli olan failin fiil hakkındaki toplumsal ve hukuki 

değerlendirmeyi anlayabilmesidir. Kasten öldürme suçunun kan gütme veya töre saiki ile işlenmesi bu 

bağlamda değerlendirilmektedir. Alman yargı kararlarına göre bu durumların varlığı halinde 

Almanya’daki toplumun tasavvuru bu hallerin belirlenmesinde ölçü olarak alınmalıdır. Halkın bir 

kısmının (yani orada yaşayan bir grubun), toplumun ahlaki ve hukuki değerlerini tanımayan bakış açısı 

ya da dünya görüşleri bu bağlamda önemsizdir.43Irk veya yabancı düşmanlığından dolayı meydana 

gelen öldürme eylemleri de ilkel saik kapsamında değerlendirilmektedir.44 

Öfke, kızgınlık, kıskançlık, nefret veya öç alma gibi normal bir psikolojik güdünün söz konusu 

olduğu her durumda saik ilkel olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü bu tür belirsiz hislere az veya çok 

herkes sahip olabilir ve bunların etkisi altında kalabilir. Ancak bu tür bir motivasyonla gerçekleştirilen 

bir hareket ilkel bir saike dayanıyorsa bu hareket ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.45 

Kişinin cinsel ilişkiye girme isteğinin reddinden sonra elde etmek istediği yarardan mahrum 

kaldığından dolayı tepki göstermesi, psikolojik olarak kabul edilebilir gözükse de ilkel bir saikle hareket 

ettiği kabul edilir.46 Bu şekilde bir isteğin reddi psikolojik olarak kişide etkiye sebebiyet verebilir ancak 

bu şekilde bir tepki ise kabul edilebilir olmamakla birlikte aynı zamanda ağır bir şekilde cezalandırmayı 

gerektirir. Burada kıskançlık durumuna ilişkin verilen şu örneklerde dikkate değerdir: Failin sempati 

duyduğu kişiyi onu başkalarından kıskandığından dolayı öldürmesi halinde ilkel bir saikin varlığı kabul 

edilmekte, ancak failin (tekrar bir araya gelebileceklerine dair) ümitsizliğinden kaynaklı öldürdüğü 

olayda ilkel saik kabul edilmemektedir.47 

                                                             
39 MK- Schneider, § 211 kn. 70. 
40 BGH NStZ 2004, s. 24; BGH NStZ 2012, s. 525. 
41 MK- Schneider, § 211 kn. 70. 
42 MK- Schneider, § 211 kn. 72. 
43 BGH NJW 1995, s. 602; BGH NStZ 2002, s. 369. 
44 BGH NJW 2000, s. 1583. 
45 MK- Schneider, § 211 kn. 73, 103. 
46 NK- Neumann, § 211 kn. 28. 
47 NK- Neumann, § 211 kn. 35.  
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Sonuç 

Türk ve Alman Ceza Kanunlarında düzenlenen nitelikli haller bakımından bazı noktalarda 

benzerlik söz konusudur. Gerek Türk Ceza Kanunu’nda gerekse Alman Ceza Kanunu’nda özellikle kasten 

öldürme suçu bakımından fiilden ve failin sübjektif durumundan kaynaklanan nitelikli hal 

düzenlemeleri söz konusudur. Bununla birlikte suçun canavarca ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, 

Alman hukukunda bu nitelikli halin fiile ilişkin bir nitelikli hal olmasından dolayı birbirinden 

ayrılmaktadır. Türk Ceza Kanunu bakımından özellikle kasten yaralama suçunun canavarca hisle 

işlenmesi nitelikli hali düzenlemesinin gerekçesinde fiilden kaynaklanan bir nitelikli hal örneği 

verilmesi isabetli olmamıştır. Her ne kadar söz konusu örnek canavarca hissin varlığı noktasında bir 

delil olarak kullanılabilecek olsa da sırf hareketin şeklinden hareket ederek bu nitelikli halin 

uygulanması isabetli olmayacaktır. Gerekçede de olsa bu tür örneklere yer verilmiş olması uygulamacı 

açısından yol gösterici olabileceğinden yanlış yorumlanabilecek niteliktedir. 

Türk hukukundaki canavarca hisle öldürme ile Alman hukukundaki öldürme zevkinin tatmini ile 

öldürme halleri uyuşmaktadır. Zevk için öldürmenin söz konusu olduğu hallerde canavarca hisle 

öldürmeden bahsedilebilecektir. Çünkü bu tür bir zevkin varlığı aynı zamanda canavarca hissin varlığını 

da ortaya koymaktadır. Her ikisinde de failin harekete geçiren motivasyonun kötülüğü ön plandadır. 

Bunun yanında Alman hukukunda sair ilkel saik halleri olarak değerlendirilen bazı durumlar TCK’da 

ayrı nitelikli haller olarak düzenlenmiştir. Suçun töre ve kan gütme saiki ile işlenmesi bunun 

örnekleridir. Bunun dışında kalan ilkel saik olarak değerlendirilebilecek hallerde canavarca hisle 

hareket etme söz konusu ise TCK’daki bu nitelikli hal uygulanabilecektir.  

Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi halinin yargı kararlarında nasıl 

değerlendirileceği henüz bilinmemektedir. Ancak kasten öldürme suçunda olduğu gibi (gerekçede 

verilen örneğin aksine) failin sübjektif durumunun göz önünde bulundurulması gerektiği açıktır. 

Bununla birlikte vurgulamak gerekir ki kasten öldürme suçu bakımından uygulama alanı tam olarak 

belirlenemeyen bir halin, kasten yaralama suçunda da nitelikli hal olarak düzenlenmesi kanaatimizce 

isabetli olmamıştır. Kasten öldürme suçunun ağırlığından dolayı, faildeki ahlaki kötülüğün yüksekliği ve 

nasıl bir hisle hareket ettiği kasten yaralama suçundan daha kolay tespit edilebilecek niteliktedir. Ayrıca 

kasten yaralamada suçunun canavarca hisle işlendiği birçok durumda, her ne kadar hareketin 

gerçekleştirilme şekli bu nitelikli hal bakımından önemli olmasa da bu halin belirlenmesinde kıstas 

olarak kullanılabileceğinden dolayı, canavarca hisle yaralamanın söz konusu olacağı birçok olayda 

eziyet suçunun ortaya çıkabileceği gerçeği de unutulmamalıdır. 
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MÜDAFİ İLE GÖRÜŞME YASAĞININ SAVUNMA HAKKINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Recep KAHRAMAN 
 

Öz 
Ceza muhakemesinde savunmanın etkin olabilmesi için müdafinin görev yapması mutlak bir 
gereksinimdir. Müdafi ile savunulma, savunma hakkının gerçek anlamda kullanılması olarak 
değerlendirilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda katalog olarak sayılan suçlardan 
dolayı gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim 
kararıyla yirmi dört saat süreyle yasaklanabilmektedir. Hukuk devletinde müdafilik görevinin 
yapılmasına yönelik düzenlemelerin kısıtlayıcı olmaması beklenmelidir. Adil yargılanma hakkının 
kapsamında olan savunma hakkının yeterli şekilde kullanılabilmesi için savunmaya yönelik kısıtlayıcı 
hükümlerin bulunmaması gerekmektedir. Katalog suçlarda müdafi ile şüpheli görüşmesinin 
yasaklanmasına bağlı olarak adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. Şüphelinin ifadesine yönelik dahi 
kısıtlama kararı verilememesine rağmen, şüpheli ile müdafinin görüşmesinin yasaklanması silahların 
eşitliğine doğrudan aykırılıktır. Yasaklanma süresi içinde şüphelinin ifadesi alınamamasına karşın, 
müdafi ile görüşmesinin yasaklanmasının meşru kabul edilebilir hiçbir açıklaması bulunmamaktadır. 
Soruşturmanın neden olduğu tedirginlik ve korku, şüphelinin yeteri kadar baskı altına alınmasına neden 
olmaktadır. Buna ilave olarak, müdafinin de yanında olmaması söz konusu olumsuz durumu daha da 
kötü hale getirmektedir. Bundan dolayı, hakkında soruşturma yürütülen kişi tarafından gerçek anlamda 
savunma hakkının kullanılabilmesi için müdafinin yardımına ihtiyacı bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Savunma hakkı, Müdafi ile görüşme yasağı, Adil yargılanma, Silahların eşitliği. 
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AN EVALUATION ON THE IMPACT OF THE PROHIBITION OF MEETING WITH THE 
DEFENDER ON THE RIGHT TO DEFENSE 

 

Abstract 
For the defense to be effective in criminal procedure, it is an absolute necessity for the defender to serve. 
Defending with the defender is considered as the real exercise of the right to defense. The right of the 
suspect under custody to meet with her defender is prohibited due to the crimes listed as catalog in the 
Criminal Procedure Code numbered 5271. The decision is made by the judge for twenty-four hours upon 
the request of the public prosecutor. In the state of law, it should be expected that the regulations for 
the performance of the duty of defender should not be restrictive. In order for the right to defense, which 
is within the scope of the right to a fair trial in criminal procedure, to be used adequately, there should 
be no restrictive provisions for defense. The right to a fair trial is violated due to the restriction of 
meeting the suspect with the defender in the catalog crimes. Although a decision of restriction could not 
be given even for the statement of the suspect, the prohibition of meeting between the suspect and the 
defender is a direct violation of the equality of arms. Although the suspect's statement could not be 
taken, there is no legitimate explanation for the restriction of her meeting with the defender. The anxiety 
and fear caused by the investigation causes the suspect to be sufficiently suppressed. In addition, the 
absence of the defender worsens this negative situation. Therefore, in order for the person under 
investigation to use her right to defense in real terms, she needs the help of the defender.  
Keywords: Right to defense, Defender, Prohibition of meeting with defender, Fair trial, Equality of arms. 

 

GİRİŞ 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre, katalog 

olarak sayılan suçlardan dolayı gözaltına alınmış olan şüphelinin, müdafi ile görüşme hakkı yirmi dört 

saat süreyle yasaklanabilmektedir. 

1982 Anayasası’na göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde savunma hakkına sahiptir.1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre kişi, seçeceği bir 

müdafinin yardımından yararlanma hakkına sahiptir.2 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 

şüpheli veya sanığın müdafinin yardımından yararlanabilme hakkı bulunmaktadır.3 Görüldüğü gibi 

şüpheli ve müdafi görüşmesinin belli süre yasaklanmasına yönelik düzenleme, başta Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nu ile çelişkiler 

içermektedir. 

Çalışmanın amacı, soruşturma aşamasında şüphelinin, müdafi ile görüşme hakkının belli süre 

yasaklanmasına dair düzenlemenin, savunma hakkına etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararlarından yararlanılmıştır. 

I. Şüpheli ile Müdafinin Görüşme Hakkı 

Ceza muhakemesi hukukunda müdafi, şüpheli veya sanığa hukuki yardımda bulunmaktadır. 

Kendisine yönelik suçlamalara karşı şüpheli veya sanığın müdafiden yararlanabilme hakkı, kendisini 

                                                             
1 Bkz. 1982 Anayasası md. 36. 
2 Bkz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 6/3-c. 
3 Bkz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 149/1. 
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savunabilme hakkının kapsamındadır.4 5271 sayılı Kanun’a göre, müdafi seçme hakkının olduğu ve 

müdafinin hukuki yardımından yararlanabileceği, şüpheli veya sanığa bildirilmektedir.5 

Müdafi yardımından yararlanma hakkı, etkin ve yeterli hukuki güvencelerle donatılmış bir 

savunma hakkının önkoşulunu oluşturmaktadır.6 Hakkın gerçek anlamda kullanılabilmesi için 

müdafinin yetkilerini gereği gibi kullanabilmesi ve ödevlerini yerine getirmesinde kısıtlamanın 

bulunmaması gerekmektedir.7  

Müdafi yardımından yararlanma hakkı, savunma hakkının kapsamında olup hem soruşturma hem 

de kovuşturma aşamasında kullanılabilmektedir.8 Bu durum 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 

da düzenlenmiştir: “Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla 

görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, 

kısıtlanamaz”.9 

5271 sayılı Kanun’un 149’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında da düzenlendiği üzere, 

soruşturmanın her aşamasında müdafinin şüpheliyle görüşme hakkı engellenememekte, 

kısıtlanamamaktadır. Benzer görüşü savunan AİHM’e göre, müdafiden yararlanma hakkının, 

soruşturma aşamasında da gözetilmesi gerekmektedir.10 

Müdafi ile görüşme hakkının geniş düşünülmesi gerekmektedir. Şüphelinin yakalandığı, 

gözaltında tutulduğu ya da tutuklandığı yerlerde de bu hak kullandırılabilmelidir.11 Benzer görüşü 

savunan AİHM’e göre, ilk defa özgürlüğünün kısıtlandığı andan itibaren şüpheliye, müdafi ile görüşme 

hakkı kullandırılmalıdır.12 

II. Müdafi ile Görüşme Hakkının Yasaklanması 

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda katalog olarak sayılan suçlardan dolayı gözaltındaki 

şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla yirmi dört 

saat süreyle yasaklanabilmektedir. Görüşme yasağının olduğu süre içinde şüphelinin ifadesinin alınması 

yasaklanmıştır.13 Katalogda yer alan suçlar; “Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlıklı Dördüncü Kısım 

altındaki; dördüncü bölümde yer alan Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, beşinci bölümde yer alan Anayasal 

Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, altıncı bölümde yer alan Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 

yedinci bölümde yer alan Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

giren suçlar; Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıdır”. 

Müdafi ile görüşme hakkının yasaklanması, sadece soruşturma aşamasında ve normda belirtilen 

suçlarla ilgili olarak uygulanmaktadır. Yasaklanma kararının verilebilmesi için, şüphelinin gözaltına 

                                                             
4 Yenisey, Feridun / Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019, s. 187. 
5 Bkz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 147/1-c. 
6 Ünver, Yener / Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020, s. 238. 
7 Karakehya, Hakan / Arabacı, Murat, “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiliğe İlişkin Problemler”, TAAD, Ankara, 2015, 
S. 22, s. 65. 
8 Yenisey / Nuhoğlu, s. 187. 
9 Bkz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 149/3. 
10 Bkz. AİHM. Imbriosia/İsviçre, B. No: 13972/88, 23.12.1993. 
11 Dülger, Murat Volkan, “Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, ABD, 2012/4, s. 58. 
12 Bkz. AİHM. Dayanan/Türkiye, B. No: 7377/03, 13/10/2009. 
13 Bkz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 154/2. 
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alınmış olması gerekir. Karar, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine Sulh ceza hakimi tarafından 

verebilmektedir. 

27.07.2016 tarihli olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi ile gözaltındaki şüphelinin, 

müdafi ile görüşme hakkının yalnızca Cumhuriyet savcısının kararı ile beş gün süreyle kısıtlanabileceği 

ancak bu süre zarfında ifadesinin alınamayacağı düzenlenmişti.14 İlgili düzenlemede görüşmeye ilişkin 

yasaklama için koşul, ihtimal veya bir durum aranmamıştı. 01.02.2018 tarihli 7070 sayılı Olağanüstü 

Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 3’üncü maddesiyle birlikte 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına düzenlemenin bugünkü hali eklenmiştir. 

Görüşme yasağının yer aldığı normda, katalog suçların hazırlanmasında ciddi anlamda özensizlik 

göze çarpmaktadır. Katalog suçlarda ilk olarak Türk Ceza Kanunu dördüncü kısım altında yer alan suçlar 

sayılmasına rağmen devamında Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlar, son olarak da 

örgüt faaliyeti kapsamında işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yer verilmiştir. 

Görüldüğü gibi 5237 sayılı Kanun’da yer alan suçların arasında özel ceza kanununda yer alan bir suç tipi 

düzenlenmiştir. Oysa 5237 sayılı Kanun dördüncü kısım altında yer alan suçlardan önce 5237 sayılı 

Kanun’un 188’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan örgüt faaliyeti kapsamında işlenen uyuşturucu 

ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, daha sonra ise dördüncü kısım altında yer alan suçlar, son olarak 

da Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamındaki suçlar düzenlenmeliydi. İlave olarak özel kanunlarda 

yer alan suçlar katalogda sayılırken kanun numaralarıyla birlikte düzenlenirken, Terörle Mücadele 

Kanunu’nun kapsamındaki suçlar ifadesinde bu kural uygulanmamıştır. 

B. Müdafi ile Görüşme Hakkına İlişkin Yasağının Etkileri 

Hukuk devletinde savunmanın simgesi müdafilik kurumudur.15 Kamu otoritesinin cezalandırma 

yetkisi ve buyurma gücü karşısında, şüphelinin sahip olduğu hak ve hürriyetlerin savunucusudur. Bu 

nedenle, müdafinin sahip olduğu görevi etkin şekilde yerine getirebilmesinde kısıtlayıcı hükümlerin 

bulunmaması beklenmektedir.16 Kamu gücünü kullanabilen iddia makamının yetkilerinin 

artırılmasından öte, zayıf durumda olan savunmanın hak ve yetkilerinin genişletilmesine yönelik 

düzenlemeler yapılmalıdır.17 Savunmanın güçlendirilmesi, sadece şüphelinin hak ve özgürlüğüne 

yönelik bir güvence sağlamamakta; toplumsal güvene, hukuk ve demokratik devlet ilkelerine de katkı 

sağlama işlevi görmektedir.18 Ceza muhakemesinde yer alan savunma hakkının kuvvetlendirilmesi, 

demokratik devlet olmanın doğal gerekliliklerinden birisidir.19 

Ceza muhakemesinde şüpheliye savunma hakkının tanınmış olması yeterli olmamaktadır. 

Savunma hakkının etkin olarak kullandırılması gerekir. Savunmanın etkin olması için de müdafinin 

şüphelinin yanında yer alması ve onunla görüşebilmesi mutlak bir gereksinimdir.20  Benzer görüşü 

savunan Anayasa Mahkemesi’ne göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda savunma hakkının sadece yer 

alması, gerçek anlamda bu hakkın kullanılabilmesi adına yeterli olmamaktadır. Savunma hakkına 

                                                             
14 Bkz. KHK-668/3/1-m. 
15 Karakehya / Arabacı, s. 66. 
16 Kocaoğlu, Sinan, Müdafi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017, s. 51 
17 Yenisey / Nuhoğlu, s. 187. 
18 Kocaoğlu, s. 23. 
19 Zafer, Hamide, “Savunma Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFD, 2013, C: 19, S: 2, s. 515. 
20 Özen, Mustafa, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020, s. 271. 
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yönelik düzenlemelerin, soyut ve teorik olarak değil, pratik ve etkili olacak şekilde düzenlenmesi, 

yorumlanması ve uygulanması gerekir.21 

Adil yargılanma hakkı, şüphe veya sanığın, sahip oldukları haklar ihlal edilmeksizin yargılanması 

şeklinde ifade edilmektedir.22 Adil yargılanma hakkının kapsamında olan savunma hakkının yeterli ve 

etkin olarak kullanılabilmesi için savunmaya yönelik kısıtlayıcı hükümler bulunmamalıdır.23 5271 sayılı 

Kanun’un 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan katalog suçlarda müdafi ile şüpheli 

görüşmesinin yasaklanmasına bağlı olarak adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. Adil yargılanma 

hakkının bir gereği olarak müdafinin, şüpheliyle görüşme süresi ve sayısı kesinlikle 

sınırlandırılmamalıdır.24 Benzer görüşü savunan AİHM, müdafi ile şüpheli görüşmesini, adil yargılanma 

hakkının kapsamında ve adil yargılanma hakkını da “hakkaniyete uygun yargılama” ilkesinin gerekliliği 

olarak kabul etmektedir. Muhakemenin devamı süresince alınan önlemlerin, savunma hakkının tam 

olarak kullanılabilmesi ile uyumlu olması gerekmektedir.25 Yakalama, gözaltı veya tutuklama kararları 

hukuka aykırı ise hemen serbest bırakılabilme ve en kısa sürede karar verilebilmeyi sağlamak amacıyla, 

kanunen yetkilendirmiş mercie başvurabilmesi için, müdafinin hukuki yardımına ihtiyaç 

bulunmaktadır.26  

Adil yargılanma ilkesinin alt unsuru olarak kabul edilen silahların eşitliği ilkesi, ceza muhakemesi 

hukukunda taraflardan birisinin, usuli hakları bakımından diğer tarafa göre zayıf duruma 

düşürülmemesini ifade etmektedir.27 Muhakeme hukukunda bağımsız makamlar olan hakim veya 

Cumhuriyet savcısı karşısında, şüpheli ya da sanığın kendisini savunabilmek adına eşit imkanlara sahip 

kılınmaları gerekmektedir.28 Soruşturma aşamasında müdafinin varlığı, muhakeme sürecinde 

şüphelinin hukuken iddia makamı ile eşit derecede güçlü olmasına katkı sağlamaktadır.29 Benzer görüşü 

savunan AİHM, taraflar arasında iddia ve savunma olanağı açısından dengenin yaratılmasını, adil 

yargılanma hakkı kapsamında gerekli görmektedir.30  

Soruşturmanın niteliği gereği kamu otoritesi lehine, şüpheli aleyhine kısmen de olsa bir güç 

dengesizliği bulunmaktadır. Örneğin soruşturma aşamasında müdafinin dosya inceleme yetkisi 

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilmektedir. Ancak şüphelinin ifadesini 

içeren tutanağa ilişkin kısıtlama kararı verilememektedir.31 Şüphelinin ifadesine yönelik dahi kısıtlama 

kararı verilememesine rağmen, şüpheli ile müdafinin görüşmesinin yasaklanması silahların eşitliğine 

doğrudan aykırılıktır. Diğer ifadeyle şüphelinin ifadesi gizli tutulamamasına rağmen şüphelinin kendisi 

gizlenmektedir. 

                                                             
21 Bkz. AYM. Fatih Taş, B. No: 2013/1461, 12.11.2014. 
22 Centel, Nur / Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 180. 
23 Centel / Zafer, s. 181. 
24 Çeliksoy, Ergül, “Polis Karakolunda Müdafi ile Görüşme ve Müdafiden Yararlanma Hakkının AİHM’nin İbrahim ve Diğerleri/ Birleşik Krallık Kararı 
Işığında Değerlendirilmesi”, TAAD, 2018, Y: 9, S: 35, s. 683. 
25 Bkz. AİHM. Sejdovic/İtalya, B. No: 56581/00, 01.03.2006. 
26 Başbüyük İsa, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.6/3-c) Kapsamında Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, 
MÜHFD, 2013, C: 19, S: 2, s. 1342. 
27 Özen, s. 129. 
28 Kocaoğlu, s. 175. 
29 Özbek, Veli Özer / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2020, s. 55. 
30 Bkz. AİHM. Dombo Beheer B. V./Hollanda, B. No: 14448/88, 27.10.1993. 
31 Bkz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 153/3. 
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Müdafi ile şüpheli görüşmesinin yasaklanmasıyla birlikte şüpheli ve müdafi kendilerini, 

denetlenme düşüncesi açısından ciddi anlamda baskı altında hissetmektedirler.32 Denetlenme hissi, 

masumiyet karinesi bakımından da değerlendirilmelidir. Şüphelinin, müdafi ile görüştürülmemesi, 

kendisinin şüpheli olduğuna değil suçlu olduğuna dair bir algının, önyargının oluşmasına neden 

olabilmektedir.33 Soruşturmanın açılmasının nedeni olan basit şüphenin varlığıyla birlikte müdafi ile 

şüphelinin görüştürülmemesi, soruşturmanın amacına hizmet etmekten öte şüphelinin cezalandırılması 

olarak değerlendirilebilmektedir. 

Bir suç isnadına bağlı olarak hakkında soruşturma açılan şüphelilerin çoğu, hukuki meselelerde 

hiçbir bilgisi ve deneyimi olmayan kişilerdir. Kendisini nasıl savunacağını, ifadesi alınırken nelere dikkat 

etmesi gerektiğini, mevcut delillerin hangisi ya da hangilerinin kendi lehine olup olmadığını 

bilmemektedir. Soruşturmadan kaynaklı korku ve tedirginlik, suçlanan kişinin yeteri kadar baskı altında 

olmasına neden olmaktadır. Bu duruma ilave olarak, hukuksal açıdan kendisine güvendiği, inandığı 

müdafinin de yanında olmaması, şüphelinin ciddi anlamda olumsuz etkilenmesi şeklinde 

değerlendirilmelidir.34 

Müdafi ile görüşme yasağının ancak katalog suçlarda ve süreli olarak sınırlandırılması, durumun 

istisna olarak değerlendirilmesi, savunma hakkının ihlali gerçeğini değiştirmemektedir. Sonuçta 

şüpheli, kendisini savunması gereken müdafisi, hukuki destekçisi ile görüştürülmemektedir. Bu durum, 

müdafinin, ceza muhakemesi aşamalarında gerekli olmadığına ya da önemsiz olduğuna; savunma 

tarafının hakkının özel durumlarda sınırlandırılabileceğine ilişkin bir algının yerleşmesine neden 

olabilmektedir.35 

Müdafilik makamı, sadece savunma makamıdır. Hukukçu kimliğiyle savunma hakkını icra etme 

görevi olan müdafinin soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek hal ve hareketleri gerçekleştirme 

ihtimali düşünülmemelidir. Bu durum yine de savunma hakkının ihlali olarak değerlendirilmelidir.36 

Müdafi ile gözaltına alınmış olan şüphelinin görüştürülmesine ilişkin yasaklama süresi yirmi dört 

saat olarak uygulanmaktadır. 5271 sayılı Kanun’un 91’inci maddesinin 5’inci fıkrasına göre, şüphelinin 

kendisinin ya da müdafinin, gözaltına alma işlemine karşı Sulh ceza hakimine itiraz edebilme hakkı 

bulunmaktadır. Müdafi ile görüşme yasağının olduğu bir dönemde, müdafinin hukuki yardımından 

yararlandırılmayan şüpheli, Sulh ceza hakimine itiraz hakkını etkin şekilde kullanamamaktadır. İlave 

olarak şüpheliyle görüşemeyen müdafi de, şüpheliyi dinlemeden itiraz hakkını soyut ifadelerle 

kullanabilmektedir. Görüldüğü gibi müdafi ile görüşme yasağı, gözaltı işleminin Sulh ceza hakimi 

tarafından denetlenebilmesi imkanına zarar verebilmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının d bendine göre müdafi, yargı 

görevi yapan olarak tanımlanmaktadır. Ancak müdafi ile şüphelinin görüşme yasağına bakıldığında, bu 

durum müdafinin, hukukçuluk mesleğini ifa etmesini, yargı görevini yapmasını ya engellemekte ya da 

aşırı derecede kısıtlamaktadır.37  

                                                             
32 Çeliksoy, s. 678. 
33 Centel / Zafer, s. 194. 
34 Başbüyük, s. 1348. 
35 Top, Sinem, “Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına Uygulanan Sınırlamalar”, TBBD, 2018 (137), s. 234. 
36 Başbüyük, s. 1364. 
37 Top, s. 234. 
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Ceza Muhakemesi Kanunu’na bir hüküm eklendiğinde, söz konusu hükmün kabul görebilmesi, 

meşru kabul edilebilmesi için mutlaka hukuksal gerekçesinin de bulunması gerekir. Oysa Cumhuriyet 

savcısının, görüşme yasağı talebinde herhangi bir gerekçe dahi ortaya koymasına gerek 

bulunmamaktadır. Bu durum, şüphelinin sahip olduğu en temel haklardan olan savunma hakkının; 

müdafinin de sahip olduğu şüphelinin yanında olma hakkının sebepsiz yere, keyfi olarak 

kısıtlanabilmesine imkan tanımaktadır. Görüşmenin yasaklanmasına ilişkin düzenlemede herhangi bir 

neden bulunmadığından, Cumhuriyet savcısının yasaklama talebinin Sulh ceza hakimi tarafından hangi 

ölçütlere göre değerlendirilebileceği belirsizdir. Bundan dolayı da söz konusu yasaklama tedbiri 

denetime elverişsiz şekilde uygulanabilmektedir. Hükümde yer alan tüm koşullar gerçekleştiği takdirde 

Sulh ceza hakimi hangi gerekçeyle Cumhuriyet savcısının talebini geri çevirebilecek olduğu yanıtsız 

bırakılmaktadır. Bu durumda Sulh ceza hakiminin, talebi uygun bulma zorunluluğu ortaya 

çıkabilmektedir. 

C. Müdafi ile Görüşme Yasağına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa 

Mahkemesi Kararları  

1982 Anayasası’nın 36’ncı maddesinde herkesin savunma ve adil yargılanma hakkına sahip 

olduğu düzenlenmiştir. Savunma hakkının Anayasa’da yer alması, Anayasa’nın üstünlüğü ve 

değiştirilmesinin zorluğu dikkate alındığında, söz konusu hak için bir güvence olarak 

değerlendirilebilmektedir.38 Anayasa Mahkemesi’ne göre, müdafinin hukuki yardımından 

yararlanabilme hakkı, 36’ncı maddede yer alan savunma hakkının kapsamında değerlendirilmelidir. 

“Şüpheli ve sanığa salt savunma hakkının tanınması yeterli değildir. Şüpheli ve sanığın savunma için 

Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen “meşru vasıta ve yollardan” yararlandırılması da gerekir. 

Savunmada başvurulacak meşru vasıta ve yollar arasında avukatların teknik bilgilerinden ve 

tecrübelerinden yararlanma olanağı da bulunmaktadır. Şüpheli ve sanık için Anayasa’nın 36. maddesinde 

sözü edilen meşru vasıta ve yollardan en önemlisi müdafi yardımından yararlanmaktır. Diğer bir ifadeyle 

müdafi yardımından yararlanma hakkı, Anayasanın 36. maddesinde belirtilen “meşru vasıta ve yollar” 

kavramının kapsamındadır. Suç isnadı altındaki kişi, adil yargılanma hakkı kapsamında kendisini bizzat 

savunma veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Suç isnadı altında olan 

kişinin bu haktan yararlandırılması yönünden devletin pozitif bir yükümlülüğü olduğunun kabul 

edilmesidir.”39 

Anayasa Mahkemesi, müdafi ile şüphelinin görüşmesini savunma hakkı kapsamında 

değerlendirmektedir. Mahkeme’ye göre, müdafi ile gözaltına alınmış olan şüphelinin görüştürülmesinin 

belli süre yasaklanmasına ilişkin düzenleme, hem olağan hem de olağanüstü hal dönemine ilişkin olarak 

farklı değerlendirilmelidir. Mahkeme’ye göre, olağanüstü dönemde, bu dönemin ortaya çıkmasına 

neden olan olayların araştırılması, soruşturma makamlarını ciddi zorluklarla karşı karşıya 

bırakmaktadır. Söz konusu olaylara ilişkin, kamu düzeninin korunması adına derhal önlem ve karar 

alınabilmesi amacıyla gereksinim duyulduğunda, müdafi ile görüşme yasağının belli süreyle sınırlı 

olmak üzere düzenlenebilmesi mümkündür. Bunun ana gerekçesi ise olağanüstü dönemlerde kamu 

otoritesinin yetkilerinin artırılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ancak bu dönemlerde dahi söz 

konusu kısıtlama, amacı dışında kullanılabilmesi açısından serbestlik tanımamaktadır.40 Kararda 

                                                             
38 Kocaoğlu, s. 30. 
39 Bkz. AYM. Yusuf Karakuş ve Diğerleri, B. No. 2014/12002, 08.12.2016. 
40 Bkz. AYM.  2016/205 E., 2019/63 K., 24.07.2019. 
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görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi’ne göre, olağanüstü durumlarda dahi görüşme yasağının belli bir 

amacı olmalı ve bu amacın dışına kesinlikle çıkılmalıdır. Diğer ifadeyle hak ve hürriyetin 

sınırlandırılmasının orantılı olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne göre olağan 

hukuk düzeninin olduğu dönemde ise şüphelinin, müdafi ile görüştürülmesinin yasaklanması, 

şüphelinin aktif olarak savunulmasının önündeki önemli bir engel olarak görülmelidir. Ancak olağan 

dönemde de, 1982 Anayasası’nın 36’ncı maddesinde yer alan savunma hakkına ilişkin düzenleme sert 

çekirdek hak olmadığından sınırlandırılabilmektedir. “Anayasa md. 36’da yer alan savunma hakkı 

düzenlemesi sert çekirdek hak olmayıp sınırlandırılabilmektedir. Savunma hakkının sınırlandırılması yasal 

bir düzenlemeye ve hukuken korunan meşru amaçlara dayanmalı; hakkın özü zedelenmemeli; Anayasa’nın 

sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine, lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine göre 

uygulanmalıdır.”41 Mahkeme’nin görüşüne göre şüpheli ile müdafinin görüşme yasağı 

değerlendirildiğinde; öncelikli olarak müdafi ile görüşme yasağı düzenlemesinin meşru bir amacı 

olmalıdır. Oysa ki 5271 sayılı Kanun’un 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında, görüşme yasağına ilişkin 

olarak hiçbir koşul bulunmamakla birlikte, düzenlemenin neye hizmet ettiği ne gerekçe ne de hüküm 

kısmında yer almamaktadır. İlave olarak görüşme yasağı, savunma hakkının özünü, anlamını, işlevini 

ortadan kaldırmaktadır. Şüpheli ile görüşme gerçekleşmeden avukatlık mesleğinin yapılabilmesi 

mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Anayasa’nın 36’ncı maddesinde yer alan savunma hakkının, 5271 

sayılı Kanun’un 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan düzenleme ile sınırlandırılması, hak ve 

hürriyetlerinin sınırlandırılması rejimini düzenleyen 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesine aykırı 

olmaktadır.42   

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının c bendine göre, suç ile 

itham edilen kişi, seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak hakkına sahiptir. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne göre, müdafinin yardımından yararlanma hakkı, yargılama öncesindeki 

soruşturma işlemlerini de kapsar şekilde geniş düşünülmelidir.43 Ancak AİHM, müdafiye erişim 

hakkının kısıtlanmasının zorunlu hallerde mümkün olabileceğini kabul etmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında AİHM, “zorunlu haller” ifadesiyle, müdafiye erişim yasağı konusunda çerçeveyi oldukça dar 

sınırlarıyla belirlemiştir.44 “Avukata erişim hakkının sağlanmamasına istisnai olarak zorunlu sebeplerin 

gerekçe gösterilmesi durumunda bile, böylesi bir kısıtlama savunma hakkına zarar vermemelidir. Avukat 

erişimi sağlanmayan şüpheliyi suçlayıcı ifadelerin mahkûmiyet kararında kullanılması durumunda 

savunma haklarına zarar verilmiş sayılır.”45 Mahkeme, zorunlu nedenlerin ne olduğuna yönelik olarak 

şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Eğer bir hükümet, bir davada cana, özgürlüğe veya fiziki bütünlüğe 

karşı ciddi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla alınması gereken acil bir ihtiyacın 

varlığını ikna edici bir şekilde ispatlarsa, bu Sözleşmenin 6. maddesindeki amaçlar için gerekli olan hukuki 

tavsiye edinme (hakkını) kısıtlamayı gerektirebilecek zorunlu sebeplerin varlığı anlamına gelebilir.”46 Bir 

başka kararında AİHM, müdafiden yararlanma hakkının mutlak olmadığını, adil yargılanma hakkını 

etkilemeyecek şekilde müdafi ile görüşmenin kısıtlanabileceğine karar vermiştir.47 Mahkemeye göre, 

                                                             
41 Bkz. AYM. Yusuf Karakuş ve Diğerleri, B. No. 2014/12002, 08.12.2016. 
42 Bkz. 1982 Anayasası md. 13: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 
ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
43 Bkz. AİHM. Imbriosia/İsviçre, B. No: 13972/88, 23.12.1993. 
44 Çeliksoy, s. 677. 
45 Bkz. AİHM. Salduz/Türkiye, B. No: 36391/02, 27.11.2008. 
46 Bkz. AİHM. İbrahim ve Diğerleri/Birleşik Krallık, B. No: 50541/08, 16.12.2014. 
47 Bkz. AİHM. A.T./Lüksemburg, B. No: 30460/13, 09.04.2015. 
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söz konusu görüşme yasağının yetersiz şekilde gerekçelendirilmesi adil yargılanma hakkının ihlali 

olarak kabul edilmelidir.48 AİHM kararlarında görüldüğü gibi, yasaklamanın ilk koşulu ilgili hükümde 

yer alan zorunluluk hallerini kanıtlayan gerekçeler; diğer koşul ise yasaklama döneminde şüphelinin 

ifadesinin alınmasının mahkumiyet kararında kullanılmamasıdır. 5271 sayılı Kanun’un 154’üncü 

maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan görüşme yasağı, AİHM kararları açısından değerlendirildiğinde 

görülmektedir ki düzenleme, AİHM kararlarına kısmen uygun kısmen de aykırıdır. Şöyle ki 5271 sayılı 

Kanun’un 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan düzenlemede, yasağın sebebi olarak zorunlu 

herhangi bir neden gösterilmemiş sadece katalog suçlar sayılmıştır. Oysa AİHM, “cana, özgürlüğe veya 

fiziki bütünlüğe karşı ciddi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla acil bir ihtiyacın varlığı 

halinde kısıtlanabileceğine” karar vermektedir.49 Hükmün devamında, görüşme yasağının olduğu 

dönemde şüphelinin ifadesi alınmamalı denilerek, söz konusu ifadenin mahkumiyet kararında 

kullanılması engellenmiş olmaktadır.  

SONUÇ 

Çalışmada, soruşturma aşamasında gözaltına alınmış olan şüphelinin, müdafi ile görüşmesinin 

belli süre yasaklandığı, dolayısıyla müdafi yardımından yararlanma hakkının sınırlandırıldığı 

olağanüstü hal kapsamında gerçekleştirilen düzenlemenin, değişen durum dikkate alınmaksızın 

uygulanmasının neden olabileceği savunma hakkı ihlalleri açıklanmaya çalışılmıştır.  

Uluslararası sözleşmeler, iç hukukta geçerli bir ceza muhakemesi hukuku yaratma amacını 

taşımamakla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu’nu, belirli evrensel temel hukuk ilkelerine uygun şekilde 

oluşturulmalıdır. Oysa şüpheli ile müdafi görüşmesinin belli süre yasaklanması, savunma hakkının 

ihlaline bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1982 Anayasası’nda yer alan adil yargılanma 

hakkına zarar vermektedir.  

Ceza muhakemesi iddia, savunma ve karar makamlarının işbirliğine dayanmaktadır. Görüşme 

yasağına bağlı olarak savunma hakkının kısıtlanması ise bu işbirliğini, dolayısıyla maddi gerçeğe ulaşma 

amacına zarar vermektedir. Görüşme yasağının olduğu süre içinde şüphelinin ifadesi alınamamasına 

karşın, müdafi ile görüşmesinin yasaklanmasının meşru kabul edilebilir hiçbir açıklaması 

bulunmamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan bir hükmün hukuksal bir mantığı ve 

gerekçesinin olması gerekirken, olağanüstü hale bağlı olarak geçici olması beklenen düzenlemenin neye 

hizmet ettiği belirsiz kalmaktadır. Soyut ve suistimale açık olan düzenlemenin, savunma hakkına zarar 

vermesi, silahların eşitliği ilkesindeki dengeyi bozması nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 154’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan düzenlemenin kaldırılması gerekmektedir. 

KAYNAKÇA 

Başbüyük İsa, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.6/3-c) Kapsamında Müdafi Yardımından 

Yararlanma Hakkı”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFD, 2013, C: 19, S: 2, s. 1339 – 1371. 

Centel, Nur / Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2020. 

Çeliksoy, Ergül, “Polis Karakolunda Müdafi ile Görüşme ve Müdafiden Yararlanma Hakkının AİHM’nin 

İbrahim ve Diğerleri/ Birleşik Krallık Kararı Işığında Değerlendirilmesi”, TAAD, 2018, Y: 9, S: 35, 

s. 665-687. 

                                                             
48 Bkz. AİHM. Dvorski/Hırvatistan, B. No: 25703/11, 20.10.2015. 
49 Çeliksoy, s. 678. 



 
 

 
93 

Dülger, Murat Volkan, “Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, 

ABD, 2012/4, s. 39-76. 

Karakehya, Hakan / Arabacı, Murat, “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Önemi, Hukuki Statüsü ve 

Müdafiliğe İlişkin Problemler”, TAAD, Ankara, 2015, S. 22, s. 59-89. 

Kocaoğlu, Sinan, Müdafi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017. 

Özbek, Veli Özer / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 

2020. 

Özen, Mustafa, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020. 

Top, Sinem, “Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına Uygulanan Sınırlamalar”, TBBD, 2018 (137), s. 

217 - 240. 

Ünver, Yener / Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020. 

Yenisey, Feridun / Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019. 

Zafer, Hamide, “Savunma Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFD, 2013, C: 19, S: 2, s. 

507-540.



 
 

 
94 

 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BASİT YARGILAMA USULÜ VE BASİT 
YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASIYLA BİRLİKTE GÜNDEME GELEN 

SORUNLAR 

Esra Alan AKCAN1 
 
Öz 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuza, 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunla “basit yargılama usulü” (CMK m. 251 ve m. 252) adında seri muhakeme usulü (CMK m. 
250) ile birlikte yeni bir özel muhakeme usulü olarak sistemimize girmiştir. Bazı basit ve ispatın da kolay 
olduğu suçlarda mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve ağır işlere nitelikli vakit ayırabilmelerini 
sağlamak üzere kabul edilen basit yargılama usulü, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire 
Başkanlığınca tutulan istatistiklere bakıldığında getiriliş amacına hizmet etmektedir. Basit yargılama 
usulü her ne kadar 7188 sayılı Kanunla getirilen yeni ve özel bir yargılama türü olarak karşımıza çıksa 
da esasında 1412 sayılı CMUK’da “sulh hakimlerinin ceza kararnameleri” adı altında var olan bir 
müessesedir. Bunun bir nevi revize edilmiş haline CMK’da basit yargılama usulü adı altında yer 
verildiğini görmekteyiz.  
Anahtar Kelimeler: Basit yargılama, ceza muhakemesi, kanun yolu, Anayasa Mahkemesi.  
  

                                                             
1 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi, esra-
alan@hotmail.com, ORC ID: 0000-0002-2877-3633. 
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PROBLEMS ARISEN WITH THE SIMPLE PROCEDURE OF TRIAL AND ITS 
IMPLEMENTATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW 

 

Abstract 
The Law No. 7188 Amending the Criminal Procedure Code and Some Other Laws approved by the Grand 
National Assembly of Turkey on 17 October 2019 and published on the Official Gazette dated 24 October 
2019 and numbered 30928 entered into force on 24 October 2019. This Law introduced two special 
procedures of trial, namely accelerated procedure of trial (article 250 of the Criminal Procedure Code) 
and the simple procedure of trial (articles 251 and 252 of the Criminal Procedure Code). This paper will 
evaluate "the simple procedure of trial". Although the simple procedure of trial appears as a new and 
special procedure of trial introduced by the Law No. 7188, it is actually a structure governed under the 
Criminal Code of Procedures No. 1412 with the name of "criminal orders of the judges of peace 
(magistrates). 
The simple procedure of trial has been introduced to reduce the workload of the courts for some petty 
offences, which are easy to prove, and to spare time for the serious and qualified works, and it serves its 
purpose according to the statistics kept by the Ministry of Justice Department of Alternative Dispute 
Resolutions.  
Keywords: Simplified Proceeding, Criminal Procedure, Legal Remedy, Constitutional Court 
 

GİRİŞ 

17 Ekim 2019 tarihinde TBMM'de kabul edilen, 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, yayım tarihi olan 24 Ekim 2019'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile birlikte seri muhakeme 

usulü (CMK m. 250) ve basit yargılama usulü (CMK m. 251ve  m. 252) özel muhakeme usulü olarak 

sistemimize girmiştir.  Bu tebliğimizde “basit yargılama usulü” ne ilişkin değerlendirme yapılacaktır. 

Basit yargılama usulü her ne kadar 7188 sayılı Kanunla getirilen yeni ve özel bir yargılama türü olarak 

karşımıza çıksa da esasında 1412 sayılı CMUK’da “sulh hakimlerinin ceza kararnameleri”  adı altında var 

olan bir müessesedir.  

Bazı basit ve ispatın da kolay olduğu suçlarda mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve ağır işlere 

nitelikli vakit ayırabilmelerini sağlamak üzere kabul edilen basit yargılama usulü, Adalet Bakanlığı 

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca tutulan istatistiklere bakıldığında getiriliş amacına hizmet 

etmektedir. 

A. Genel Olarak 

Basit yargılama usulü ceza muhakemesinde ikincil bir kurumdur. Kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi, önödeme, uzlaştırma, seri muhakemeden sonra değerlendirilmesi gereken bir kurumdur. 

Asliye ceza hâkimi bu bağlamda değerlendirme yapacaktır. Toplanan deliller itibariyle suçun sanık 

tarafından işlendiği açıksa, duruşma yapılmasına bile gerek olmaksızın sanık hakkında karar verilecek 

bir noktaya gelinmişse, asliye ceza hakimi bu usulün uygulanmasına karar verecektir.  

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde derhal, sanık, mağdur ve 

şikayetçiye bu usulün uygulanacağının tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğde beyan ve savunmalarını 15 gün 

içinde yazılı olarak bildirmelerini istenir. Ayrıca, yapılacak tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm 



 
 

 
96 

verileceğinin de bildirilmesi şarttır.  Bununla birlikte toplanması gereken deliller, belgeler varsa 

bunların gönderilmesini ilgili kurumlardan ister. Burada şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır. 

Toplanması gereken belgeler hakkında sanığa, mağdura, şikayetçiye tebligat yapılarak beyanları 

alındıysa, sonradan getirtilen belge veya delillere ilişkin beyanları eksik kalacaktır. Bunun çok da büyük 

bir sorun olduğunu düşünmemekteyiz. Şöyle ki; mahkeme tensip tutanağında, ilk başta bu belgelerin 

gelmesini isteyebilir. Belgeler geldikten sonra diğer süjelerden bu beyanlara ilişkin görüşlerini 

isteyebilir. Sorunun bu şekilde çözülebileceği kanaatindeyiz.  

Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve 

Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, TCK’nın 61. maddesinde düzenlenen cezanın 

bireyselleştirilmesi hükmü uyarınca, CMK m. 223’de belirtilen hüküm türlerinden birine karar verilir. 

Mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir. Şu anda uygulamada en 

çok tereddüt oluşturan ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına da gerekçe oluşturan 1/4 oranındaki 

indirimdir. Bu indirimin neden yapıldığı ve gerekli olup olmadığına ilişkin değerlendirme, Anayasa 

Mahkemesi’nin kararına ilişkin açıklamalarla birlikte yapılacaktır.  

Mahkemece koşulları bulunması halinde, kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir 

veya hapis cezası ertelenebilir ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması 

kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir2.  

Ceza muhakemesinde olağan kanun yollarından itiraza, basit yargılama usulü bakımdan 

başvurulabileceği kanunda düzenlenmiştir. Hükümde, itiraz usulü ve itirazın sonuçları belirtilir. 

Mahkeme süreyi ve sonuçları hükmün son kısmında belirtmelidir. Mahkemece gerekli görülmesi 

halinde, her aşamada normal yargılama usulüne dönüş yapılabilecektir. Başka bir ifadeyle, her aşamada 

duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir. 

B. Basit Yargılama Usulünün Uygulanabileceği Durumlar3 

Basit yargılama usulü, üst sınırı 2 yıla kadar hapis cezasını ve/veya adli para cezasını gerektiren 

suçlar bakımından4, yazılı beyan ve savunma esasına dayanan, genel yargılama usulünün bazı 

prosedürlerinin yer almadığı, bu çerçevede duruşma açılmaksızın karar verilebilen, asliye ceza 

mahkemelerine emek ve zaman tasarrufu sağlayan alternatif bir yargılama usulüdür. 

Mahkeme, basit yargılama usulünü uygulamayı düşünüyorsa duruşma yapmaksızın, yazılı 

savunma, beyan ve belgeleri esas alarak, Cumhuriyet savcısından görüş almaksızın CMK’nın 223 üncü 

maddesinde yer alan5 herhangi bir hüküm türüne göre karar verebilecektir6. 

Genel hükümlere göre yargılamaya başlanan bir dosyada evreden dönülmezlik ilkesi gereği basit 

yargılama usulüne dönülemeyecektir. 

                                                             
2 CMK m. 231’e göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması için, sanığın bunu kabul etmesi gerekir. Sanığın kabul etmemesi halinde, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. Ancak 251. madde hükmüne baktığımızda, hükmün açıklanmasına kural olarak karar verilebilmekte 
ancak sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılması halinde bu kararın verilemediğini görmekteyiz. 
3 Taşkın, Şaban Cankat, ‘7188 sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirilen ‘’Basit Yargılama Usulü’’ Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler’, 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2020, s. 3105-3126. 
4 Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 850.  
5 Hüküm çeşitleri için bkz. Şahin, Cumhur/Göktürk, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku II, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 11. Baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2021, s. 180 vd.  
6Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Gezer, Özge Sırma/Kırıt, Yasemin Filiz Saygılar/Akcan, Esra Alan/Özaydın, Özdem/Tütüncü, 
Efser Erden/Villemin, Derya Altınok/Tok, Mehmet Can, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncellenmiş 14. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara 2020, s. 783-784.  
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Basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmayacağı hususu yargılamanın başında ilk derece 

mahkemesi hakiminin takdirindedir. Bu değerlendirme denetime tabi değildir. 

Basit yargılama usulüne göre yapılan yargılama sonunda mahkûmiyet halinde, belirlenen sonuç 

cezadan 1/4 oranında indirim yapılacak, koşulları bulunması halinde TCK’nın 50 ve 51 inci maddeleri 

ile CMK’nın 231 inci maddesi uygulanabilecektir. 

Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, basit yargılama usulünün uygulanmaya 

başladığı 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş 

dosyalarda bu usulün uygulanmayacağı kabul edilerek, 1/1/2020 tarihinden önceki dosyaların yeniden 

ele alınmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

C. Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Durumlar  

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma ve 

kovuşturma yapılması izne ya da takibi talebe bağlı olan suçlarda uygulanmaz7. Kanun koyucu burada 

özellikle korunması gereken istisnai gruplar olan yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve sağır ve dilsizlik 

durumlarında, kişinin kendini daha iyi ifade etmesi bakımından daha güvenceli kabul edilen genel 

yargılama usulüne tabi tutmuştur. Bu gruplara baktığımızda, yaş küçüklüğünün geçici bir durum olduğu 

görülmektedir.  

Burada da karşımıza şu durum çıkabilmektedir; Kişi henüz 18 yaşının altındayken, yani çocukken 

suç işlemiştir ancak daha sonra 18 yaşını ikmal etmiştir. Hangi usul uygulanacak diye baktığımızda, 

burada da genel kuraldan hareketle, suçun işlendiği tarihe göre uygulama yapılacaktır. Yani basit 

yargılama usulü uygulanmayacak ve genel hükümler uyarınca yargılama yapılacaktır.  Yine, basit 

yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması 

halinde uygulanmayacaktır. Bunun yerinde bir hüküm olduğu kanaatindeyiz. Birlikte işlenen suçlarda, 

amaç suç, araç suç ya da fikri içtima durumları ortaya çıktığı için, bunların değerlendirilmesi için normal 

bir yargılama yapılmasının öngörülmesinin yerinde olduğu kanaatindeyiz.  

D. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m. 252) 

CMK 251’de itiraz usulü belirtilmiştir ve buna göre, verilen hükme itiraz edilebileceği 

belirtilmiştir8. Buradaki itiraz usulü, her ne kadar ismi itiraz olsa da niteliği bakımından bir kanun yolu 

değildir. Kendine özgü karşı çıkma şeklinde düşünülebilecek bir yoldur. Basit yargılama sonunda verilen 

hükme karşı çıkılmaktadır. Bu karşı çıkma, duruşmalı yargılamaya dönülmesini sağlayan bir sonuç 

doğurmaktadır.  

Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşmektedir9. Burada sadece kimlere tebligat 

yapılmışsa yani kimler davet edilmişse onlar itiraz hakkına sahiptirler. Dolayısıyla Cumhuriyet 

savcısının mütalaası alınmadığı için, basit yargılama sonunda verilen hükme itiraz hakkı yoktur. Burada 

cumhuriyet savcısına böyle bir hakkın tanınmasının, adil yargılanma ilkesi açısından faydalı olacağı 

kanaatindeyiz.   

                                                             
7 Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Son Yasal Değişiklikler, Güncel Yargıtay Kararları, AİHM ve Anayasa 
Mahkemesi’nin Bireysel Başvuruya ilişkin Son Kararları İşlenmiş 13. Baskı, Ankara, 2020, s. 912.  
8 Bkz. Ersoy, Uğur; ‘Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerinde İtiraz Kurumuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, Konya, 2020, s. 857-885. 
9 Centel, Nur/ Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 19. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 1027.  
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İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılamaya 

devam olunur. Taraflara gönderilecek davetiyede, gelmeseler bile duruşma yapılacağı ve yokluklarında 

CMK’nın 223. madde uyarınca hüküm verileceği yazılır. Çünkü, tarafların zaten daha önce yazılı şekilde 

beyanları alınmıştı ve mahkeme buna istinaden karar verebiliyordu.  

Mahkeme itiraz üzerine duruşma açtığı takdirde, basit yargılama usulüne göre verdiği ilk hükümle 

bağlı değildir. Yeniden duruşma yaparak, TCK m. 61 uyarınca, tümüyle yeni bir hüküm kurmuş olacaktır.  

 İtirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yani, mağdur veya şikayetçi tarafından yapıldığı 

hallerde, kendisi hakkında yapılan 1/4 oranındaki indirim muhafaza edilir. Burada itirazın sirayetini 

görmekteyiz. Şöyle ki itiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması halinde, itiraz etmemiş olan 

diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan 

yararlanır.  

İştirak halinde işlenen suçlarda sanıklardan biri tarafından basit yargılama usulü kabul edilmediği 

takdirde bu usulün uygulanıp uygulanamayacağı problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda 

kanunda açık bir düzenleme yoktur. Örneğine mukayeseli hukukta rastlandığı üzere, şeriklerden birinin 

itiraz etmesi üzerine bu usulün uygulanmayacağına dair bir düzenlemenin bizim hukukumuz 

bakımından da yapılması yerinde olacaktır.  

Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.  

Duruşma açılmış ve genel hükümlere göre yargılama yapılmış ise şayet, buna göre verilen 

hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabilir.  

İtirazın süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı 

tespit edildiğinde, normal CMK m. 267’deki itiraz kanun yoluna başvurma imkânı vardır10. Buna göre 

itiraz kanun yoluna başvuru yapıldığında, başvuru dilekçesi itirazı incelemeye yetkili olan mercie 

gönderilir. Mercii de bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararın gereği için mahkemesine 

gönderir.  

E. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı 

Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibarıyla … hükme 

bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümünün Anayasa’nın 

10. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 25/6/2020 tarihinde 2020/16 E., ve 2020/33 K., sayılı kararıyla, Ceza 

Muhakemesi Kanununa 7188 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine 

geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasaya aykırı 

olduğuna ve iptaline hükmetmiştir11. Anılan kararda, kovuşturma evresinde olup henüz hüküm 

kurulmamış olan dosyalarda yeni usulün uygulanabilir olduğunun tespiti yapılmıştır. Bununla birlikte 

basit yargılama usulünün uygulanması durumunda sonuç cezanın sanık lehine indirilmesinin zorunlu 

olması nedeniyle kural için suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında lehe kanunun geçmişe 

yürütülmesi ilkesinin geçerli olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda söz konusu kararda belirli bir tarih 

                                                             
10 İtiraz kanun yolu için bkz. Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat/Alşahin, Mehmet Emin/Çakır, Kerim, Ceza Muhakemesi Hukuku II, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, 
Ankara 2018, s. 398 vd.   
11 Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı, .2020/16, Karar Sayısı, .2020/33.  
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itibarıyla kovuşturma aşamasında olan dosyalarda lehe hükümler içeren basit yargılama usulünün 

uygulanmasını önleyen kuralın Anayasa’nın 38. maddesiyle bağdaşmadığı tespit edilmiştir. Kısacası, 

Anayasa Mahkemesi bu iptal kararında yargılama usulü kurallarında yapılan değişikliklerin kural olarak 

derhal uygulama ilkesine tabi olduğunu belirtmiştir fakat ceza miktarını etkileyen yargılama 

kurallarında failin lehine olan düzenlemelerin geçmişe uygulanmasının suçta ve cezada kanunilik 

ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi daha yakın tarihli 14. 1. 2021 tarihli kararıyla12 benzer gerekçelerle bu sefer 

de hükme bağlanmış dosyalarda basit yargılama usulünün uygulanmayacağına ilişkin kuralı iptal 

etmiştir. Mahkeme bu kuralın yargılama aşamasında olup henüz kesinleşmiş hükümle sonuçlanmamış, 

dolayısıyla yeni yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi 

olan basit yargılama usulünün belli bir tarih itibariyle hükme bağlanmış dosyalarda uygulanmamasının 

öngörülmesinin, Anayasa’nın 38. maddesini ihlal ettiğini belirtmiştir. Bu kararının gerekçesinde, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nin İtalya’ya karşı yapılan bir başvuruyu da örnek göstererek, benzer şekilde 

ceza miktarını failin lehine etkileyen bir yargılama usulü kuralının maddi ceza hukuku kuralı olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini, yani, failin lehine uygulanmasını gerektiğini belirtmiştir.  

Bu kararlar incelendiğinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi, 14.01.2021 

tarihli kararında, geçici 5. maddenin (d) bendinde geçen, kesinleşmiş dosyalarda basit yargılama 

usulünün uygulanmayacağına ilişkin kuralı Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bulmamıştır. Aynı 

kararda, “hükme bağlanmış” ibaresini aykırı bulmuş, “kesinleşmiş” ibaresini aykırı bulmamıştır. Bu 

ibarenin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtirken, kanunilik ilkesinden hiç bahsetmemiştir. Tamamen 

basit yargılama usulünün uygulanabileceği aşamaları göz önünde bulundurmuştur. Kovuşturma 

aşamasının başlangıcında, yargılamaya geçilmeden önce uygulanması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu 

usulün ancak yeni yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda geçerli olabileceğini belirtmiştir. 

Esasında ilk derece mahkemesinin önündeki süreçle ilgili olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla kesinleşmiş 

dosyalarda bu usulün uygulanmaması gerektiğini belirten hükmün Anayasa’nın 38. maddesine aykırı 

olmadığını belirtmiştir. Karara muhalefet şerhinde belirtildiği gibi; çoğunluğun bu değerlendirmesi 

önceki iptal kararlarıyla çelişmektedir. Belli bir tarih itibariyle kovuşturmaya geçilmiş veya hükmü 

bağlanmış dosyalardan basit yargılama usulünün uygulanmaması Anayasa’ya uygun olacaktır. Aksi 

takdirde daha önceki kararlarla bu gerekçeler arasında tezatlık ortaya çıkmaktadır. Anayasa 

Mahkemesi, basit yargılama usulünün ceza muhakemesi hukukuna ilişkin bir kurum olduğu 

belirtilmektedir ancak 1/4 indirimin sanık lehine hak doğurduğunu ve maddi ceza hukuku kuralı olduğu 

belirtilerek, geriye yürüme ilkesinin bu bakımından uygulanabileceği belirtilmektedir. 

Hükme bağlanmış ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önce, Yargıtay zaten 

kovuşturma evresi ifadesinin iptalinin bunu da kapsadığından bahisle, bu yönde kararlar vermeye 

başlamıştı.  

Basit yargılama usulünün kapsamında kalan bir suçtan dolayı bu usulün uygulanıp 

uygulanmayacağı tamamen mahkemenin takdirine bağlıdır. Mahkeme bu usule göre ceza verdiğinde, 

sanık bunu kabul etmezse bu indirim yine ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla bu indirim esasında, basit 

yargılama usulü uygulanarak verilecek karara sanığın itiraz etmemesini sağlamaktan başka bir amaca 

da hizmet etmemektedir. Hâkimin bu usule başvurmakta takdir yetkisinin olduğu, sanığın itirazı üzerine 

bu usulün uygulanmayacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceğinin belirtildiği bir 

                                                             
12 Anayasa Mahkemesi Kararı: Esas Sayısı: 2020/81, Karar Sayısı: 2021/4, Karar Tarihi: 14/1/2021, R. G. Tarih- Sayısı: 16/3/2021-31425 
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sistemde, basit yargılama usulünün şartlarını da göz önünde bulundurduğumuzda ceza muhakemesi 

hukukuyla ilgili olduğu ve maddi ceza hukukuyla ilgili olmadığı kanaatindeyiz. 

F. Basit Yargılamaya İlişkin Sorunlar  

Basit yargılama usulünün uygulamaya konulması, beraberinde birtakım soruları ve sorunları da 

gündeme getirmiştir. Bu sorunların bir kısmı basit yargılama usulünün ihdas edildiği Ceza Muhakemesi 

Kanununun 251. maddesinin yürürlük hükmünü düzenleyen geçici 5. maddede yapılan Anayasa 

Mahkemesi iptali neticesinde gündeme gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin 1/1/2020 tarihi itibarıyla 

“kovuşturma evresine geçilmiş” dosyalar bakımından "basit yargılama usulü" nün uygulanmayacağına 

ilişkin iptal kararı 19/08/2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal 

kararlarının geriye yürümesi söz konusu olmasa da basit yargılama usulünde sanığın lehine yapılan 

indirimin maddi ceza hukukuna ilişkin olduğu kabul edilmekle 19/08/2020 tarihinden önce verilmiş 

kararlar bakımından da Yargıtay ve bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri tarafından bozma kararları 

verilmektedir. Bu yüzden Ceza Muhakemesi Kanununun 251. maddesi hükmünün 01/01/2020 tarihi 

itibariyle kovuşturma evresine başlanmış dosyalar bakımından uygulanamayacağına ilişkin hükmün 

iptal edilmesine ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararında hükme bağlanmış dosyalar bakımından bir 

değerlendirme yapılmamasına rağmen bazı Yargıtay daireleri ve bazı bölge adliye mahkemeleri ceza 

daireleri 01/01/2020 tarihinden evvel karara bağlanmış fakat henüz kesinleşmemiş dosyalar hakkında 

da basit yargılama usulünün uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozma ve kaldırma kararları 

vermektedir. Bu uygulama Kanunun lafzına ve amacına aykırılık teşkil etmektedir. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 251. maddesi hükmünde basit yargılama usulünün uygulanıp 

uygulanmayacağı konusunda hâkime tanınan takdir yetkisine rağmen bazı ağır ceza mahkemelerinin, 

bölge adliye mahkemelerinin ve Yargıtay dairelerinin hâkimin bu konuda takdir yetkisini kısıtlayacak 

şekilde itirazın kabulü, kaldırma veya bozma kararları verdiği görülmektedir. Her ne kadar bahse konu 

ağır ceza mahkemelerinin, bölge adliye mahkemelerinin ve Yargıtay dairelerinin karar gerekçeleri basit 

yargılama usulünde sanık lehine yapılan indirim dolayısıyla söz konusu usulün uygulanması gerektiği 

ise de bu gerekçenin hakimlere kanun tarafından tanınan yetkinin kısıtlanması olarak 

değerlendirilebileceği ve sözü edilen durumun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı ifade edilebilir. 

Şöyle ki hem CMK’nın 251. maddesinin lafzı hem de geçici maddenin lafzı ve basit yargılama usulünün 

temel amacı birlikte değerlendirildiğinde kanun koyucu bu konuda asliye ceza mahkemesi hakimlerine 

takdir hakkı tanımıştır.  

Genel yargılama usulü uygulanmış (duruşma açılmış) bir davada, tekrar yargılamanın başına 

dönülerek basit yargılama usulünün uygulanması (duruşma açılmaması), hem imkansız olacak hem de 

ilk derece mahkemesi hakiminin takdirine bağlı bir müessesede kanun koyucunun iradesinde olmayan 

mecburilik ilkesi getirilmiş olacaktır. Böylece, yasal düzenlemenin amacıyla tamamen zıt bir sonuç 

ortaya çıkacaktır. Sanık lehine olan bir durum bile olsa kanunen tanınan yetkinin farklı yargılama 

basamaklarını teşkil eden mercilerce kısıtlanması kanuna aykırılık teşkil edeceği ifade edilebilir. 

Basit yargılama usulünün uygulamaya konulmasından sonra meydana gelen bir diğer sorun da 

CMK’nın 231. maddesi ile ihdas edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin 

uygulandığı dosyalarda hükümlerin açıklanmasını takiben basit yargılama usulünün uygulanıp 

uygulanmayacağıdır. Bu konuda mahkemeler arasında uygulama birliği bulunmamaktadır. 

Mahkemelerin bir kısmı denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi neticesinde açıklanacak 

hükmün, hüküm tarihindeki haliyle olduğu gibi açıklanması gerektiğinden bahisle bu durumda basit 
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yargılama usulünü uygulamaya koymamaktadır. Lakin bazı bölge adliye mahkemeleri ve bazı Yargıtay 

daireleri denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi neticesinde açıklanacak hükme basit yargılama 

usulünün uygulanması yönünde kararlar vermektedir. Bu uygulama da kanuna aykırıdır. 

G. Değerlendirme  

Yargılama makamlarının iş yüklerinin büyük kısmını oluşturan nitelik bakımından zayıf 

dosyaların daha çabuk çözüme kavuşturulabilmesi yargılama makamlarının emek ve zamandan tasarruf 

etmeleri bakımından büyük faydalar sağlayacağı aşikardır. Bu faydaları sağlamanın gereklerinden bir 

tanesi de ceza adalet sistemlerine basitleştirilmiş yargılama usullerinin getirilmesidir. 

Kanun koyucu 7188 sayılı kanunla seri muhakeme ve basit yargılama usullerini getirerek bu 

yönde bir adım atmıştır. Basit yargılama usulüne ilişkin yaptığımız açıklamalara istinaden aşağıdaki 

değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. 

Kurumun tamamen hâkimin takdirinde olması; savcılığın etkisinin olmaması veya suç 

mağdurunun zararının giderilmesi zorunluluğu olmaması nedeniyle, kıta Avrupası hukukundan gelen 

hakimin re’sen karar verdiği bir usuldür.  

Sanığın ikrarı, suç isnadına itiraz etmeme, isnada karşı çıkmama bu yönüyle sanık tarafından 

yapılan savunma normal kovuşturmaya geçildiğinde göz önünde bulundurulabilir. Yani burada seri 

muhakemenin aksine, burada sanığın basit yargılama için yapmış olduğu beyanları ikrar olarak normal 

yargılamada değerlendirilebilmektedir.  

Basit yargılamada da amaç maddi gerçeğin bulunmasıdır. Dolayısıyla, sanık ve iddia makamı 

arasında bir pazarlık, ön görüşme veya anlaşma söz konusu değildir. Tümüyle hâkimin takdirinde olan 

bir süreç söz konusu olmaktadır.  Neden kısaltma yapıldığının da cevabı buradadır. Basit yargılamada 

sanık, duruşma aşamasının olmaması sebebiyle kısaltılmış bir kovuşturma neticesinde, kendi hakkında 

asgari sınırdan daha az bir cezaya karşı çıkmamak suretiyle adeta son aşamada verilen hükme zımni bir 

rıza göstermektedir. Bu yönüyle daha az ceza verilen sanığın da normal bir yargılamaya gitmediği için 

ödüllendirildiği söylenebilir. Doktrinde bu indirimin gerekçesinin olmadığı, kaldırılması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu indirimin kaldırılması halinde, kurumun uygulanabilirliğinin istismar edilebileceği 

ihtimali söz konusudur. Bu şekilde indirim vaadinde bulunulduğu için sanık basit yargılamayı kabul 

etmektedir.  

Basit yargılama neticesinde verilen, klasik anlamda kanun yolu aşamasından geçmeyerek 

kesinleşen hükümlerin tekerrüre esas alınıp alınmayacağıdır. Basit yargılamada normal bir kanun yolu 

öngörülmediği için, burada verilen hükümlerin tekerrüre esas alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Böyle bir düzenlemenin sanıkların lehine olacağı açıktır. Ama buna ilişkin kanunda bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu haliyle tekerrüre esas alınabilecektir.  

Basit yargılama usulünün ihdas edilme amacının ilk derece mahkemelerinin nitelik bakımından 

daha zayıf dosyalara ayırdığı zamanın azaltılması ve enerjilerini daha nitelikli dosyaların çözüme 

kavuşturulabilmesi için harcamaları olduğunun bazı bölge adliye mahkemeleri ve bazı Yargıtay 

dairelerince göz ardı edilmesi olduğu söylenebilir.  

Basit yargılama usulünün, yargılamanın taraflarının iradesine bağlı olmayan, isnat edilen suçun 

kanundaki cezasının üst sınırı gibi nesnel bir ön şartın dışında, tamamen ilk derece mahkemesi 

hakiminin takdirinde olan bir alternatif yargılama usulü olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Kanunda öngörülen 1/4 oranındaki indirimin ise bu usulün uygulanmasını etkinleştirmek ve 

teşvik etmek için öngörüldüğü, suçun nitelendirilmesi veya cezanın bireyselleştirilmesiyle ilgili olmadığı 

dikkate alınmalıdır. Çünkü bu usulde mahkeme, duruşma yapmadan ve sanığı görmeden, sadece 

dosyadaki bilgi ve belgeler üzerinden sonuca ulaşmaktadır.  

Böylece, basit yargılama usulü uygulanarak sonuçlandırılan yargılama sonucunda verilen 

karardan açık memnuniyetsizliği bulunmayan sanıkların, sonucu değiştirmeyecek itirazlarının önüne 

geçilerek yargı makamlarına önemli, ağır ve karmaşık davalar bakımından zaman ve imkân 

kazandırmak amaçlanmıştır. 

Basit yargılama usulünün, adil yargılanma hakkı ilkeleri bağlamında sanık lehine olan bazı 

güvenceleri (yargılamaya etkin katılım ve duruşmada hazır bulunma hakkı, aleni yargılanma ve aleni 

hüküm hakkı, delilleri sorgulama ve çelişmeli yargılama hakkı) sınırladığında şüphe bulunmamaktadır. 

Kanun koyucu, Anayasanın 141 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve adil yargılanma 

hakkının önemli bir bileşeni olan “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması” 

ilkesi ile adil yargılanma hakkının diğer bileşenleri arasında bir denge oluşturmuş ve az önemli suçlar 

bakımından alternatif bir yargılama usulü belirlemiştir. 

Bu kapsamda genel yargılama usulüne göre yürüyen bir dava, adil yargılanma hakkının tüm 

unsurlarını bünyesinde barındıran ve sanık açısından daha güvenceli bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu güvencelerin bazısından yararlanamayan ve itiraz etmeyerek yargı makamlarına 

kolaylık sağlayan sanığın cezasından 1/4 indirim yapılmak suretiyle bir bütün halinde yargılamanın 

adilliği sağlanmaya çalışılmıştır.  

Bu itibarla, Yargıtay’ın ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nin ilgili dairelerince verilen bozma kararları 

sonrasında ilk derece mahkemeleri tarafından yapılacak yargılamalarda; 

- Daha güvenceli bir usul olan genel yargılama usulüne göre duruşma açılarak yargılamaya 

başlanmış olması,  

- Sanığın daha önce duruşmada savunmasının alınmış olması ve diğer delillerin de toplanmış 

olması, 

- Yargılamanın sonuna gelinmiş olması, 

- Suçun vasıf ve mahiyetinin genel hükümlere göre yargılama yapmayı gerektirmesi, 

- Maddi hakikate genel hükümlere göre yapılan bir yargılama sonucunda ulaşılabilecek olması, 

- Basit yargılama usulünün uygulanmasının yargılamanın başında ilk derece mahkemesi 

hakiminin takdirinde olduğu, bu takdirin denetime tabi olmadığı, 

- Ceza muhakemesinde evreden dönülmezlik ilkesinin geçerli olduğu, genel hükümlere göre 

başlayan bir yargılamada basit yargılama usulüne dönülemeyeceği ve duruşmanın yapılmamış 

sayılamayacağı, 

- Basit yargılama usulünün uygulanmadığı bir dosyada CMK’nın 251. maddede yer alan 1/4 

indirimin yapılamayacağı, bu indirimin sanıklar bakımından kazanılmış bir hak teşkil etmediği, 

dolayısıyla TCK’nın 7. maddesinin bu durumda mutlak olarak uygulanmasının söz konusu olmadığı, 

başka bir ifadeyle lehe kanun uygulamasının basit yargılama usulünün uygulanmadığı/uygulanamadığı 

dosyalarda söz konusu olamayacağı, 
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Dikkate alındığında, basit yargılama usulünün uygulanmasına yer olmadığına karar verildikten 

sonra genel yargılama usulüne göre verilmiş olan ilk kararın aynen verilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Basit yargılama usulünün uygulanacağı hallerin geniş yorumlanması ceza yargılamalarındaki yüz 

yüzeliğin ileri zamanlarda daha kolay bir şekilde aşılmasına yol açabilecektir. Bu da hukuk devleti ve 

hukuk güvenliği prensiplerine aykırılık teşkil edecek, söz konusu usulün ihdas edilme amacını aşarak 

olumsuz neticelere yol açmasına kapı aralayacaktır. 
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POST-KLASİK DEVRİN HUKUK KAYNAKLARINDAN LEX CITATIONIS 

Halil İbrahim YÜKSEL* 
 

Öz 
Diocletianus’un imparator olduğu M.S. 284 ile İmparator Iustinianus’un hayatını kaybettiği M.S. 565 
tarihleri arasındaki süreç Son İmparatorluk Devri (Dominatus) olarak kabul edilmekte, bu devrin 
hukuku ise Post-Klasik Hukuk olarak ifade edilmektedir. Bu devirde imparator emirnameleri hukukun 
temel kaynağı olmuştur. M.S. 426 tarihinde Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus ve Doğu Roma 
İmparatoru II. Theodosius, lex citationis olarak ifade edilen emirnameyi yayımlamışlardır. Bu emirname 
ile birlikte hukuk doktrinindeki bazı görüşlerin belli şartlar çerçevesinde mahkemeler açısından 
bağlayıcılık kazanması sağlanmıştır. Emirnamede zikredilen beş ünlü hukukçu olan Papinianus, Paulus, 
Gaius, Ulpianus ve Modestinus’un ve bu hukukçuların eserlerinde ismini zikrettiği diğer hukukçuların 
görüşleri, emirnamedeki şartların mevcut olması halinde mahkemeler açısından bağlayıcı kabul 
edilmiştir. Bu bağlamda bir meselede hukukçuların farklı görüşte olmaları halinde çoğunluğun görüşü 
üstün tutulmuş, eşitlik halinde ise Papinianus’un desteklediği görüşün bağlayıcı olacağı kabul edilmiştir. 
Eşitliğin olduğu ancak Papinianus’un görüş ileri sürmediği veya hukukçuların hiçbir görüş bildirmediği 
durumlarda ise hâkime takdir yetkisi tanınmıştır. Papinianus’un hukuki görüşlerinin diğer hukukçuların 
görüşlerinden üstün tutulması, Papinianus’un hukuki sorunların çözümüne ilişkin bakış açısındaki 
farklılığa, özellikle teorik düşünceyi somut vakalara uygulayabilme becerisine dayandırılmaktadır. Son 
olarak, lex citationis’in Post-Klasik Devrin hukuk doktrinine etkisini ise dönemin şartlarını göz önünde 
bulundurarak değerlendirmek gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Post-Klasik Devir, Lex citationis, Emirnameler, Hukuk doktrini, Papinianus 
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LEX CITATIONIS AS A LEGAL SOURCE OF POST-CLASSICAL PERIOD 

 

Abstract 
The period between 284 from Diocletianus was emperor to 565, when Emperor Iustinianus deceased, is 
accepted as the Late-Empire (Dominatus) Period, and the law applied during this period is deemed as 
Post-Classical Law. In this period, emperors’ enactments were the main source of law. In 426, the 
Western Roman Emperor III. Valentinianus and Eastern Roman Emperor II. Theodosius promulgated the 
enactment called lex citationis. The opinions expressed by the five famous jurists mentioned in the 
enactment -Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus and Modestinus- and other jurists mentioned in these 
jurists’ works were accepted as binding for the courts when the conditions set forth by the enactment 
were met. In this context, if the jurists differ in an issue, the opinion of the majority was considered 
superior, and in case of equality, the opinion supported by Papinianus has been presumed binding. In 
cases where there was equality without any opinion asserted by Papinianus or where the jurists did not 
express any opinion, the judge was empowered with discretion. The preponderance of Papinianus' legal 
views over other jurists' views has been explained by the difference in Papinianus' point of view 
regarding the solution of any legal issue, and especially by his ability to apply his theoretical 
argumentation to concrete cases. Finally, it is necessary to evaluate the effect of the lex citationis on the 
legal doctrine of Post-Classical Period by taking in consideration the conjuncture thereof.  
Keywords: Post-Classical Period, Lex citationis, Enactments, Legal doctrine, Papinianus 

 

GİRİŞ 

Klasik Devirde Roma’da hukuk çalışmaları yoğun şekilde yürütülmüş ve hukukçular birçok eser 

meydana getirmişlerdir. Özellikle Klasik Devrin sonlarında yetişen önemli hukukçular, sonraki döneme 

ulaşan çok sayıda eser yayımlamışlardır. M.S. 5. yüzyıla gelindiğinde bu eserlerin yayımlanmasının 

üzerinden uzun bir sürenin geçmesinin de etkisiyle, Post-Klasik Devir hukukçuları ve hâkimler 

ellerindeki eserlerin ve yazarların yetkinliği hususunda ihtilafa düşmüşler ve meselelerin çözümünde 

başvurulacak kaynakların belirlenebilmesi için bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır1. Bu bağlamda 

M.S. 426 tarihinde yayımlanan lex citationis adlı emirname ile Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus ve 

Modestinus’un eserlerindeki görüşler ve bu hukukçuların atıf yaptıkları, kendilerinden önceki dönemde 

yaşamış hukukçuların görüşleri emirnamedeki şartlar mevcutsa bağlayıcı kabul edilmiştir. Böylece 

doktrindeki görüşlerin bir kısmı mahkemeler açısından bağlayıcı olurken diğer görüşler bağlayıcı kabul 

edilmemiş, istişari nitelikte kalmışlardır. Bu durum mahkemelerde karar verilirken dikkate alınacak 

görüşlerin belirlenmesi noktasında bir katkı sağlarken, Post-Klasik Devirde hukuk doktrininin gelişim 

sürecine ise bir engel teşkil etmiştir. 

I. Post-Klasik Devrin Hukuk Kaynaklarının Ortaya Çıkış Süreci 

Roma devleti; Krallık Devri (M.Ö. 753- M.Ö. 510), Cumhuriyet Devri (M.Ö. 510- M.Ö. 27), İlk 

İmparatorluk Devri (Principatus) (M.Ö. 27- M.S. 284) ve Son İmparatorluk Devri (Dominatus) (M.S. 284-

M.S. 565) olmak üzere dört siyasi devre ayrılarak incelenmektedir. Bu devirlerin siyasi yapısı, hukuk 

kaynakları üzerinde de etkili olmuştur. Siyasi değişim ve dönüşümün hukuka etkisi genellikle bir süreç 

gerektirdiği için Roma hukukuna yönelik incelemelerde ayrıca hukuk devirleri de tespit edilmiştir. Bu 

                                                             
1 Burdick, William L. The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law, The Lawyers Co-operative Publishing CO Rochester, New York, 
1938, s. 148-149. 
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açıdan Roma; Eski Hukuk Devri (M.Ö. 753 -M.Ö. II. yüzyılın ortaları), Klasik Hukuk Devri (M.Ö. II. yüzyıl 

ortaları - M.S. III. yüzyıl) ve Post Klasik Hukuk Devri (M.S. III. yüzyıl-M.S. VI. yüzyıl) olmak üzere temelde 

üç hukuk devrine ayrılır. Bu noktada Post-Klasik devir hukuku incelenirken, öncelikle siyasi gelişmelere, 

Principatus devrinden Dominatus devrine geçiş sürecine değinmek gerekir. 

İmparator Diocletianus, göreve geldiği süreçte önceleri tüm imparatorluk sınırlarındaki mutlak 

yetkiye sahip tek imparator olarak görev yapmış, ancak M.S. 293 yılında, geniş bir coğrafyaya yayılmış 

olan devleti tek elden yönetmenin zorluğunu fark ettiğinden tetrarkhia denilen dörtlü bir yönetime 

geçilmesine öncülük etmiştir2. Bu yönetim düzeninde imparatorluk fiilen ikiye ayrılmış ve 

imparatorluğun doğu ve batı kısımlarını birer augustus yönetmiştir. Augustus’ların yanlarında ise birer 

caesar bulunmaktadır3. Tetrarkhia düzeni M.S. 324 yılında I. Constantinus’un tek başına imparator 

olmasıyla sona ermiş, ancak imparatorun ölümünden sonra da imparatorluğun doğusu ve batısı fiilen 

farklı imparatorlar tarafından yönetilmiştir4. M.S. 395’te I. Theodosius’un imparatorluk topraklarını iki 

oğlu arasında paylaştırmasıyla imparatorluk resmen Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma 

İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılmıştır5. Dominatus devrinde; hem imparatorluğun doğu ve 

batısının fiilen bölünerek yönetildiği dönemde hem de resmen Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları 

olarak ayrıldığı dönemde imparator emirnameleri hukukun temel kaynağı olmuş, yayımlanan 

emirnameler genellikle her iki augustus adına çıkarılmıştır6. Yalnızca bir augustus emirname çıkarmışsa 

bu emirnamenin imparatorluğun diğer kısmında da bağlayıcı olması için diğer augustus’un bunu kabul 

etmesi, emirnameye rıza göstermesi aranmıştır7. Esasen Doğu’nun imparatoru tarafından yayımlanan 

bir emirnamenin Batı’nın imparatoru tarafından kabul edildiğine sıklıkla rastlanmış ancak tersine 

rastlanmamıştır8. 

Principatus devri hukuk kaynakları; halk meclisinin lex’leri (M.S. 1. yüzyılın sonlarına kadar), 

senatus consultum’lar, praetor beyannameleri ve ius respondendi sahibi hukukçuların mütalaaları ile 

princeps’in yayımladığı emirnamelerdir9. Dominatus devrinde ise hukukun temel kaynağı imparator 

emirnameleri olmuştur. Principatus devrinde; edicta (beyannameler), decreta (kararlar), rescripta 

(yazılı cevaplar) ve mandata (talimatlar) olmak üzere dört türde imparator emirnameleri 

yayımlanmıştır10. Dominatus devrinde ise diğer kurumların kanun koyma yetkilerinin de tamamen 

sonlanmasıyla birlikte, emirnameler leges generales veya leges edictales şeklinde ifade edilmiştir11. 

İmparator doğrudan leges generales (genel yasalar) niteliğinde emirnameler ihdas ettiğinden, dolaylı 

hüküm koyma yolları olan rescripta, decreta ve mandata eski önemini kaybetmiştir12. İmparatorların 

                                                             
2 Keightley, Thomas. History of the Roman Empire from the Accession of Augustus to the End of the Empire of the West, Volume 2, The World Publishing 
House, New York, 1877, s. 289; Tellegen-Couperus, Olga. A Short History of Roman Law, Taylor & Francis, 2003, s. 117; Freeman, Charles. Mısır, Yunan 
ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Çeviren: Suat Kemal Angı, Dost Kitabevi, 5. Baskı, 2018, s. 554; Tekin, Oğuz. Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, 
İletişim Yayınları, 12. Baskı, İstanbul, 2018, s. 288-289. 
3 Freeman, s. 554; Tekin, s. 289. 
4 Tellegen-Couperus, s. 126; Tekin, s. 298 vd. 
5 Tellegen-Couperus, s. 111; Tekin, s. 306. 
6 Mousourakis, George. A Legal History of Rome, Routledge, Taylor & Francis Group, 2007, s. 160 ve 162. 
7 Mousourakis, s. 160. 
8 Tellegen-Couperus, s. 126; Mousourakis, s. 160. 
9 Okandan, Recai G. “Roma Hukukunun Kaynakları Bakımından Vukua Gelen Tarihi Gelişme”, İÜHFM, C. 18, S. 1-2, Yıl 1952, s. 468 vd. 
10 Umur, Ziya. Roma Hukuku Ders Notları, Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tıpkı 3. Basım, Beta Basım A.Ş., Ağustos, İstanbul, 
2010, s. 102; Tahiroğlu, Bülent/ Erdoğmuş, Belgin. Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul, 2019, s. 76. 
11 Buckland, W. W. A Manuel of Roman Private Law, Cambridge University Press, 1925, s. 13; Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Usul Hukuku, Borçlar 
Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, s. 104. 
12 Mousourakis, s. 160. 
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eyalet valilerine ve diğer devlet memurlarına gönderdikleri talimatlar olan mandata’lar, Dominatus 

devrinde leges generales’in bunları da kapsaması sebebiyle kullanılmaz olmuşlardır13. İmparatorun ilk 

derecede veya temyiz aşamasında verdikleri kararlar olan decreta ise imparatorların adli görevler için 

memurlarını yetkilendirmeleri sebebiyle zaman içerisinde ortadan kalkmıştır14. 

İmparatorun, kendisine yazılı olarak başvuran bir kimsenin mektubunda sorulan hukuki 

meseleye ilişkin verdiği yazılı cevaplar olan rescripta’ların15, Diocletianus döneminden itibaren 

saygınlığı zedelenmiştir16. Yönetimde yolsuzlukların artmasıyla birlikte, dilekçe sahiplerinin sağlam 

olmayan hukuki görüşlerini destekleyen kararlar verilmiş ve hatta sahte kararlar ortaya çıkmış; bunun 

neticesinde İmparator I. Constantinus, M.S. 315 yılında leges speciales (özel yasalar) olarak da ifade 

edilen rescripta’ların, bir leges generales ile çelişmeleri halinde hükümsüz olacaklarını kabul etmiştir17. 

İleriki süreçte İmparator Arcadius M.S. 398 yılında yayımladığı emirnameyle bir rescripta’nın yalnızca 

ilgili olduğu özel mesele açısından bağlayıcı olduğunu ilan etmiştir18. Herkes için bağlayıcı olma 

fonksiyonunu kaybeden rescripta’lar, Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus (M.S. 425-455) ve Doğu 

Roma İmparatoru II. Theodosius (M.S. 402-450) tarafından M.S. 426 yılında yayımlanan bir emirnameyle 

bu işlevlerini geri kazanmışlardır19. 

Principatus devrinde hukukçuların faaliyetleri de hukukun beslendiği kaynaklar arasında yer 

almıştır. Bu noktada özellikle ius respondendi kurumunun işlevini ve hukuki görüşlere sağladığı konumu 

değerlendirmek gerekir. Principatus Devrinin başlarından itibaren, imparatorlar tarafından belli 

hukukçulara tanınan, hukuki meselelere cevap verme imtiyazına ius respondendi (veya ius publice 

respondendi) denmektedir20. İmparator, bu şekilde responsa vermeye yetkili olan ve olmayan 

hukukçuları birbirinden ayırmıştır. Bu imtiyaza sahip hukukçuların prestiji yüksektir ve hâkimler fiilen 

bu hukukçuların görüşlerine uymuştur, bununla birlikte bu görüşlerin mahkemelerde bağlayıcılığı 

bulunmamaktadır21. İmparator Hadrianus zamanında ise ius respondendi’ye sahip hukukçuların fikir 

birliği içerisinde olmaları durumunda ilgili görüşün mahkemeler açısından bağlayıcı olacağının kabul 

edildiği ifade edilmektedir22. Post-Klasik Devre gelindiğinde, ius respondendi kurumu işlerliğini 

                                                             
13 Mousourakis, s. 161. 
14 Tellegen-Couperus, s. 125-126; Mousourakis, s. 161. 
15 Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 76. 
16 Mousourakis, s. 160. 
17 Codex Th. 1, 2, 2 ve 3; Tellegen-Couperus, s. 125; Mousourakis, s. 160-161.  
18 Codex Th. 1, 2, 11; Mousourakis, s. 161.  
19 Iustinianus Codex 1, 14, 3; Mousourakis, s. 161. 
20 Berger, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law, The American Philosophical Society, Philadelphia, reprinted, 1991, s. 532; Umur, Roma Hukuku 
Ders Notları, Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, s. 97; Umur, Ziya. Roma Hukuku Lügatı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1983, 
s.104. Ius respondendi imtiyazını ilk olarak sağlayan imparatorun Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) mu, Tiberius (M.S. 14-37) mu olduğu yönündeki görüşler 
ve tartışmalar için bkz. (Güneş) Ceylan, Seldağ. “Ius Respondendi’ye İlişkin Bazı Görüşler”, İÜHFM, C. LXIV, S. 2, 2006,  s. 238 vd. 
21 Berger, s. 532; Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, s. 97-98; Umur, Roma Hukuku Lügatı, 
s. 104. 
22 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 104; Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 74. Bu kabul genellikle Gai. I. 1, 7 ve Iust. I. 1, 2, 8 metinlerine dayandırılmaktadır.  

Gai. I. 1, 7: Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae 
concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani 
significatur. 

Gai. I. 1, 7: Hukukçuların cevapları, kanun koymaya yetkili kişilerin kararları ve görüşleridir. Oybirliği halinde kararları kanun hükmündedir, eğer, aynı 
fikirde değillerse, hâkim, imparator Hadrianus’un bir fermanında emredildiği gibi, tercih ettiği görüşü takip edebilir. 

Iust. I. 1, 2, 8: Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat ut essent 
qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur. Quorum omnium sententiae et opiniones 
eam auctoritatem tenebant ut iudici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum. 
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kaybetmiş, hangi hukukçuların yetkilendirilip yetkilendirilmediği dahi bilinmez hale gelmiştir23. Bu 

durum Post-Klasik Devirde hukukçuların faaliyetlerinin, hukuk doktrininin sona erdiği veya onların 

görüşlerine başvurulmadığı anlamına gelmemektedir. İmparatorların yayımladıkları emirnamelerin 

yanında, hukukçular da çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Özellikle Klasik Devir hukukçularının 

çalışmalarına mahkemelerce bu dönemde de sıklıkla başvurulmuştur. Bununla birlikte devrin 

başlarında, başvurulan kaynaklar ve hukukçuların ileri sürdükleri görüşler mahkemeler açısından 

bağlayıcı kabul edilmemiştir. Yalnızca, emirnameler oluşturulurken bu görüşler kullanılmışsa, 

emirnamedeki bir hüküm olarak bağlayıcı hale gelmişlerdir. Diğer yandan, bağlayıcı olmasalar dahi 

mahkemelerde hâkimler karar verirken bu görüşlere dayanabilmişlerdir. Post-Klasik Devrin 

ortalarında yayımlanan lex citationis ise Klasik Devrin beş ünlü hukukçusunun görüşleriyle, onların atıf 

yaptıkları diğer hukukçuların görüşlerine belli şartlar çerçevesinde bağlayıcılık kazandırmış ve 

mahkemelerin bu görüşlere göre karar vermesini zorunlu hale getirmiştir. 

II. Lex Citationis’in Hükümleri 

Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus ve Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius tarafından M.S. 

426 tarihinde yayımlanan ve lex citationis olarak ifade edilen ünlü emirname; II. Theodosius’un M.S. 

312’den M.S. 438’e kadar yayımlanan imparator emirnamelerini derlediği “Codex Theodosianus” adlı 

külliyatta yer almaktadır. 

Codex Th. 1, 4, 3 Impp. Theod(osius) et Valentin(ianus) AA. Ad Senatum Urbis Rom(ae). Post Alia:  

Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, 

Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque 

scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse 

censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum 

libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententias 

proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, 

in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli 

atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem 

eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio 

iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. Et cetera. dat. VII id. Novemb. Ravenna dd. 

nn. Theod(osio) XII et Valent(iniano) II AA. Conss. 

“Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus ve Modestinus’un tüm yazdıklarını onaylıyoruz, böylece Gaius 

da Paulus, Ulpianus ve diğerleriyle, aynı otoriteye (bağlayıcılığa) sahip olacak ve onun tüm eserlerine 

atıf yapılabilir. Biz bu hukukçuların çalışmalarında atıf yaptıkları Scaevolae, Sabinus, Iulianus ve 

Marcellus gibi diğer hukukçuların görüşlerini de onaylıyoruz, bununla birlikte bu hukukçuların kitapları 

eski döneme ait oldukları için eserlerin karşılaştırılması suretiyle doğrulanmalıdır. Çelişkili düşüncelere 

atıf yapıldığında çoğunluğun görüşü üstün gelir, eğer görüşler eşit sayıda yazarca destekleniyorsa, 

                                                             
Iust. I. 1, 2, 8: Hukukçuların cevapları, kanun koymaya yetkili kişilerin kararları ve görüşleriydi. Böylece eski zamanlarda hukuk kuralları, imparator 
tarafından yetki bahşedilen, hukuki danışman olarak adlandırılanlar tarafından, kamuya açık şekilde yorumlanırdı. Ki onların kararlarının ve 
görüşlerinin oybirliğiyle aynı yönde olmaları halinde, düzenlemeye göre hâkimin bu cevaplardan ayrılmasına izin verilmemiştir. 

Bununla birlikte metinlere yönelik farklı analizler de bulunmaktadır. Özellikle metinler üzerindeki şüpheler; Gai. I. 1, 7’nin doğrudan ius respondendi 
kurumuna işaret etmiyor olabileceği ve Iust. I. 1, 2, 8’in Post-Klasik Devrin hukuk anlayışıyla yorumlanmış olabileceği hususlarında yoğunlaşmaktadır. 
Görüş ve tartışmalar için bkz. Tuori, Kaius “The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudence”, Revue Internationale des droits de 
l’Antiquité, V. 51, 2004, 300 vd. 
23 Schulz, Fritz. History of Roman Legal Science, Oxford at the Clarendon Press, from corrected sheets of the first edition (1946) with new addenda, 
1963, s. 114. Ius respondendi kurumunun uygulamadan kalktığı döneme ilişkin görüş ve tartışmalar için bkz. Tuori, s. 334-335. 

https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/the-ius-respondendi-and-the-freedom-of-roman-jurisprudence
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yüksek dehaya sahip Papinianus’un içinde bulunduğu grup diğer görüşü destekleyen gruba üstün gelir. 

Papinianus’un görüşü ile diğer birinin görüşü çelişirse Papinianus’un görüşü üstündür, ancak karşısında 

iki kişi varsa iki kişi üstün gelir. Ayrıca önceden belirtildiği üzere Paulus ve Ulpianus’un, Papinianus’un 

çalışmaları üzerine yazdıkları notlar geçersizdir. Eğer aynı sorun üzerindeki iki farklı görüşü 

destekleyenler eşit sayıdaysa ve otoriteleri de aynı düzeydeyse hâkimin otoritesi üstün tarafı belirler. 

Paulus’un Sententia’sının geçerli olduğunu emrediyoruz”. 

Emirnameden anlaşıldığı üzere Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus ve Modestinus bir konuya 

ilişkin görüş bildirmişlerse, mahkemede hâkim bu görüş doğrultusunda karar vermekle yükümlüdür. 

Bu hukukçuların aynı konuda birbirleriyle çelişen görüşler ileri sürmesi halinde ise çoğunluğun 

desteklediği görüş üstün gelmektedir. Eğer sayısal eşitlik varsa, sözgelimi bir konuda Modestinus ve 

Papinianus ilk görüşü, Paulus ve Ulpianus ise ikinci görüşü desteklemişse Papinianus’un desteklediği 

görüş bağlayıcı olur. Eğer Papinianus o konuda görüş bildirmemişse, sözgelimi Modestinus ve Gaius ilk 

görüşü, Paulus ve Ulpianus ikinci görüşü desteklemişse, sayısal eşitlik bulunduğundan hâkim takdir 

yetkisi kullanarak görüşlerden birini seçer.  

Emirnamede belirtilen beş ünlü hukukçu, emirnamenin yayım tarihine nazaran yakın zamanda 

yaşamış, bu sebeple iyi tanınan ve yazdıkları metinler, yaptıkları çalışmalar iyi bilinen kişilerdir. Bu 

sebeple onların çalışmalarının bağlayıcılığı açısından bir şart getirilmemiştir. Öte yandan isimleri örnek 

olarak verilen Scaevolae, Sabinus, Iulianus veya Marcellus gibi daha eski dönem hukukçularının 

metinlerine şüpheyle yaklaşılmıştır. Bu nedenle emirnamede zikredilen beş hukukçunun atıf yaptığı 

eski dönem hukukçularının eserlerinin bir şartla bağlayıcı kabul edilebileceği belirtilmiş, bu şartı 

belirtmek için ise “codicum collatione firmentur” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadenin anlamı hususunda bir 

belirsizlik söz konusu olsa da, amaçsal yorum yapıldığında şartın, bu hukukçuların yaptıkları çalışma 

içeriklerinin yazılı metinlerin karşılaştırılması suretiyle doğrulanması olduğu anlaşılmaktadır24. Böyle 

bir şarta ihtiyaç duyulmasının sebebi ise eski dönem hukukçularına ait orijinal metinlerin bozularak 

şüpheli hale gelmesi veya dilinin güncellenmesi amacıyla esas anlamından uzaklaştırılması olabilir25. Bu 

çerçevede emirnamedeki beş hukukçudan biri veya birkaçının atıf yaptığı ve ayrıca yazdıkları 

doğrulanmış olan diğer hukukçuların görüşlerinin de oylamada hesaba katılması amaçlanmıştır26. 

Emirnameye göre, kendilerine atıf yapılan eski hukukçulardan Scaevolae, Sabinus, Iulianus ve 

Marcellus’un isimleri zikredilmekle birlikte, bunların dışındaki eski dönem hukukçularından birine atıf 

varsa o hukukçunun da görüşü meselenin çözümünde dikkate alınacaktır. İsimleri zikredilen bu eski 

dönem hukukçuları ile diğer eski hukukçular veya beş ünlü hukukçunun görüşleri arasında ise, 

Papinianus’un eşitlik halinde görüşünün üstün tutulması kuralı dışında bir üstünlük veya ayrıcalık 

tanınmamıştır. Sözgelimi, bir meselede Gaius ve Modestinus bir görüşü desteklemişler, buna karşılık 

Paulus, Paulus’un atıf yaptığı Iulianus ve yine Paulus’un atıf yaptığı ancak adı emirnamede zikredilmeyen 

bir başka eski dönem hukukçusu başka bir görüşü desteklemişlerse Gaius ve Modestinus’un 2 oyuna 

karşılık 3 oy bulunduğundan Paulus ve diğer iki eski dönem hukukçusunun görüşü üstün tutulacaktır. 

Gaius ve Modestinus’un görüşünü Papinianus’un da desteklemiş olduğu varsayımında ise oylar arasında 

3-3 eşitlik olacak, bununla birlikte emirnamede tanınan ayrıcalık göz önünde bulundurulduğunda, 

                                                             
24 Sohm, Rudolph, The Institutes A Textbook of the History and System of Roman Private Law, translated by James Crawford Ledlie, Third Edition, 
Oxford at the Clarendon Press, 1907, s. 118, dn. 1. 
25 Watson, Alan. "The Law of Citations and Classical Texts in the Post-Classical Period", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review, 
Volume 34, Issue 3, s. 403. 
26 Oğuzoğlu, Cahit. Roma Hukuku, Yeni Desen Matbaası, Ankara, 1959, s. 43. 
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Papinianus’un görüşünün yer aldığı taraf üstün tutulacaktır. Uygulamada ise, eski hukukçuların tahrif 

edilmemiş eserlerine ve görüşlerine ulaşmadaki zorluk sebebiyle genellikle beş ünlü hukukçunun oyları 

değerlendirilerek sonuca ulaşılmaktaydı27. 

Emirnameye göre, Papinianus’un görüşünün bulunmadığı bir meselede diğer dört hukukçunun 

veya kendilerine atıf yapılan eski dönem hukukçularının görüşleri oy olarak hesaplandığında eşitlik 

varsa hâkime takdir yetkisi tanınmıştır. Bununla birlikte, bir konuda bu hukukçuların hiçbirinin görüşü 

bulunmuyorsa, hâkim kararında yine serbest bırakılmıştır28. Hukukçuların görüş bildirdiği ve sayısal 

eşitliğin sağlanamadığı ya da emirnamede belirtilen kurallara göre eşitlik olsa dahi Papinianus’un taraf 

olduğu görüşün üstün geldiği durumlarda hâkim, bu görüş ile bağlıdır. Bu çerçevede, ilgili görüşe aykırı 

olacak şekilde kendi kanaatine göre karar veremez. Dolayısıyla, baskın görüş bulunduğu takdirde, bu 

görüş hâkimi bağlamaktadır. Bir görüşün baskın görüş olarak nitelendirilebilmesi emirnamedeki 

şartlara göre üstün gelmesine bağlıdır. Görüşlerden birinin diğerine nazaran 4-1 üstün olması ile 3-2 

üstün olması ve hatta 2-2 eşitlikle birlikte oylardan birini Papinianus’un vermesi sebebiyle o görüşün 

üstün gelmesi arasında görüşün baskın görüş olarak nitelendirilebilmesi açısından bir fark yoktur. 

III. Lex Citationis’in Hukuk Doktrinine Etkisi 

Emirnamenin Post-Klasik Devrin hukuk doktrinine etkisini tespit etmeden önce Klasik Devir 

hukukçularına yönelik bakış açısını değerlendirmek gerekir. Bu noktada Papinianus, Ulpianus, Paulus, 

Modestinus ve Gaius’un temel özelliklerini ve Papinianus’un görüşlerinin üstün tutulma sebeplerini 

ayrıca ele almak gerekmektedir.  

Lex citationis’te Gaius görüşlerine bağlayıcılık tanınan beş ünlü hukukçudan biri olarak kabul 

edilmiştir. Kendisi, emirnamedeki hukukçular arasında kişisel özellikleri hakkında en az bilgi bulunan 

hukukçudur ve isminin dahi tümü değil yalnızca ön adı (praenomen) bilinmektedir29. İmparator 

Hadrianus döneminde doğduğu ve sonraki birkaç imparatorun yönetimi sırasında çalışmalarını 

meydana getirdiği ifade edilmektedir30. Resmi bir görevde bulunmamış ve imparator adına cevap verme 

imtiyazı olan ius respondendi’ye hiçbir zaman sahip olmamıştır31. Bu sebeple emirnamede kendisinin 

görüşlerine de bağlayıcılık tanındığı özellikle vurgulanmıştır. Lex citationis ile tanınırlığı artan Gaius’un 

Institutiones’inden, Iustinianus’un Institutiones’i hazırlanırken önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

Gaius’un dışındaki diğer dört hukukçu Papinianus, Ulpianus, Paulus ve Modestinus ise yaşadıkları 

dönemin hukuk hocalarıdır. Devlet idaresinde kendilerine verilen görevler sonrasında, yalnızca birlikte 

yakın çalıştıkları seçkin bir grup hukukçuya eğitim verebildikleri, üstlendikleri görevin şartlarına bağlı 

olarak öğretim faaliyetinden uzaklaştıkları görülmektedir32. Iulius Paulus ve Domitius Ulpianus Klasik 

Devirde şerhleriyle tanınan ve Iustinianus’un Digesta’sında çalışmalarına ve görüşlerine geniş yer 

verilen hukukçulardır33. Papinianus’un öğrencisi olan Ulpianus farklı devlet kademelerinde görev 

aldıktan sonra, İmparator Severus Alexander (M.S. 222-235) döneminde M.S. 222’de praefectus praetorio 

                                                             
27 Oğuzoğlu, s. 43-44. 
28 Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, s. 105. 
29 Schiller, A. Arthur. Texts and Commentary for the Study of Roman Law: Mechanisms of Development, New York: Columbia University School of Law, 
1936, s. 120. 
30 Buckland, W.W. A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Third Edition, 1975, s. 28. 
31 Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, s. 34; Schiller, s. 121; Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 71-72. 
32 Chroust, Anton-Hermann. "Legal Education in Ancient Rome", Journal of Legal Education, Volume 7, N. 4, s. 518. 
33 Schiller, s. 125. 
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olmuştur34. Ulpianus ile aynı dönem hukukçusu olan Paulus hukuk kariyerine avukatlık yaparak 

başlamış, Papinianus praefectus praetorio iken onun hukuk konseyinde asistanlık yapmış ve İmparator 

Severus Alexander döneminde, Ulpianus’un öldürülmesinin akabinde praefectus praetorio olarak görev 

yapmıştır35. Ulpianus ile aralarında kişisel husumet olduğu için Ulpianus kendisine eserlerinde hiç 

ismiyle atıf yapmamıştır36. Modestinus ise Papinianus ve Ulpianus’un öğrencisidir, Severus Alexander’ın 

danışma kurulunda yer almış ve M.S. 228’de consul olmuştur37. 

İmparator Septimius Severus’un (M.S. 193-211) yakın arkadaşı olan Aemilius Papinianus, Syria 

eyaleti kökenlidir38. Septimius Severus’un imparator olmasının akabinde magister libellorum (veya 

libellis) olarak görev yapmış, M.S. 203 yılında ise praefectus praetorio makamına yükseltilmiştir39. 

Hukuk alanında katkı sağlayan temel eserlerinden, 37 kitaptan oluşan Quaestiones’i, Septimius 

Severus’un imparatorluğu öncesi İmparator Commodus’un imparator olduğu dönemde (1’den 17. kitaba 

kadar) ve Septimius Severus’un tek başına imparator olduğu M.S. 193-198 yılları arasında (17. kitaptan 

37. kitaba kadar) yazmıştır40. 19 kitaptan oluşan Responsa’yı ise, İmparatorluğu Septimius Severus ile 

Caracalla’nın birlikte yönettiği M.S. 198 yılından, öldürüldüğü M.S. 212 (veya 213) yılına kadarki süreçte 

meydana getirmiştir41. Romalıların Papinianus’un hukuki görüşlerini diğer hukukçuların görüşlerine 

nazaran değerli bulmalarının arkasındaki temel sebep, teorik düşünceyi somut vakalara 

uygulayabilmesidir42. Somut bir olayın çözümünde, olayla ilgili olduğunu düşündüğü temel prensibi 

açıklayarak ilgili prensipten hareketle sonuca ulaşmaya çabalar43. Ayrıca teknik hukuki bilgiyi olaya 

uygulamanın ötesinde hakkaniyete ve kimi zaman da etik değerlere dayanan çözümler ortaya koyduğu 

ifade edilmektedir44. Kendisine sorulan soruları cevaplandırdığı Responsa’da, kendine özgü üslubu ön 

plandadır ve bu üslup, Papinianus’un Responsa’sını diğer hukukçuların Responsa’larından ayırmıştır45. 

Emirnamede, Papinianus’un bu özellikleri göz önünde bulundurularak kendisine ayrıcalıklı bir 

konum sağlanmış, görüşleri diğer hukukçuların görüşlerinden üstün tutulmuştur. Bu üstünlüğü 

destekleyen bir diğer ifade ise Papinianus’un eserleri üzerine yapılan şerhlerin geçersizliğine ilişkindir. 

Emirnamede Papinianus’un çalışmaları üzerinde Paulus ve Ulpianus tarafından yapılan şerhlerin 

geçersiz olduğu belirtilmiştir. Bu hususta İmparator Constantinus tarafından M.S. 321’de yayımlanan ve 

yine Codex Theodosianus’ta yer alan Codex Th. 1, 4, 1 künyeli emirnameye atıf yapılmıştır. 

Codex Th. 1, 4, 1 Imp. Constantinus a. ad Maximum Praefectum Urbi: 

 Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, 

dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus. 

Dat. IIII K. Oct. Crispo et Constantino Conss. 

                                                             
34 Berger, s. 750; Mousourakis, s. 119. 
35 Schiller, s. 125. 
36 Schiller, s. 126. 
37 Burdick, s. 135. 
38 Clark, E. C. "The Great Jurists of the World I-Papinian", Journal of the Society of Comparative Legislation, Volume 4, No. 1, 1902, s. 19; Schiller, s. 
123-124. 
39 Johnston, David. Roman Law in Context, Cambridge University Press, 2004, s. 8-9; Clark, s. 20; Schiller, s. 124. 
40 Schiller, s. 124; Clark, s. 21. 
41 Schiller, s. 124; Clark, s. 21. 
42 Clark, s. 23. 
43 Clark, s. 23. 
44 Berger, s. 617. 
45 Schiller, s. 124. 
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“Hukukçuların kesintisiz devam eden ihtilaflarına son vermek istediğimizden, çünkü onlar 

Papinianus’u düzeltmeyi amaçlamayıp onun fikrinin itibarını düşürerek kendi dehalarına övgü 

arıyorlar, Ulpianus ve Paulus’un Papinianus üzerine olan notlarının yok edilmesini emrediyoruz”. 

İmparator Constantinus’un emirnamesinde Paulus ve Ulpianus’un, kendi düşüncelerini yüceltme 

amacı doğrultusunda Papinianus’un metinlerini yorumladıkları ifade edilmektedir. Bu çerçevede esasen 

Constantinus’un da Papinianus’un görüşlerini diğer hukukçuların görüşlerinden üstün tuttuğu 

anlaşılmaktadır46. Constantinus, başka bir emirname ile Paulus’un diğer çalışmalarının geçerli kalacağını 

da vurgulamıştır (Codex Th. 1, 4, 2). Dolayısıyla asıl amaç Papinianus’un görüşlerinin değiştirilmeden 

veya tahrif edilmeden kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca Paulus ve Ulpianus’un, Papinianus’un görüşleri 

üzerine yazdıkları notların geçersizliğinin Valentinianus’un lex citationis’inde da tekrarlanması, bu iki 

hukukçunun kendi görüşlerine ayrıcalık sağlamalarını da önlemiştir. 

Lex citationis’in Post-Klasik Devrin hukuk doktrini üzerindeki etkisini tespit edebilmek için ise, 

öncelikle yayımlandığı dönemin şartlarını değerlendirmek gerekir. Praetor praefectus’u olan 

Ulpianus’un M.S. 228 senesinde öldürülmesinden sonraki süreçte Roma’da hukuk çalışmaları zayıflamış, 

yetkin hukukçular yetişmemiştir47. İmparatorluk, merkezinin doğuya taşınmasıyla hukuk geleneğinin 

farklı olduğu bir kültürün etkisi altına girmiş, ayrıca M.S. 325’ten itibaren Hristiyanlığın etkisiyle teoloji 

çalışmaları üzerinde yoğunlaşılmıştır48. Bu dönemde hukukçular genellikle derleme çalışmalar yapma 

yoluna gitmişlerdir49. Lex citationis, bu sürecin devamında çıkarılan bir emirnamedir ve Roma’da hukuk 

ilminin en zayıf olduğu noktaya işaret ettiği ifade edilmektedir50. Bunun sebebi, bir mesele için en uygun 

ve doğru çözümü araştırmak, değerlendirmek yerine, sayısal üstünlüğü sağlayan görüşün doğru görüş 

kabul edilmesidir51. Nitekim Iustinianus, Corpus Iuris Civilis’in hazırlanması aşamasında sayısal 

çoğunluğa sahip görüşün kabul edilmesi gibi bir kuralı kabul etmemiş hatta Papinianus’un görüşleri 

üzerinde not yazan Paulus ve Ulpianus’un yasaklanan notlarının dahi kullanılabileceğini kabul etmiştir52.  

Bununla birlikte lex citationis’in hukuk doktrininin gelişimini tamamen durdurduğu söylenemez. 

Lex citationis’ten sonraki süreçte ortaya çıkan yeni durumlar veya olaylara ilişkin ya da değişen hukuk 

kurallarının uygulanması bağlamında hukukçuların çalışma yapmalarının önünde bir engel 

bulunmamaktadır53. Ancak kendi çalışmalarının mahkemede bağlayıcı olmamasının bu dönem 

hukukçularını yeni düşünceler üzerinde çalışmak yerine, Klasik Devirdeki eserleri bulmaya ve bunlar 

üzerinde çalışmaya yönelttiği söylenebilir.  

SONUÇ 

Post-Klasik Devirde hukukun temel kaynağı imparator emirnameleridir. Emirnamelerin yanında 

hukukçuların çalışmaları hukuk doktrinini oluşturmakta ancak bu çalışmaların mahkemeler açısından 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Lex citationis, doktrindeki belli hukukçuların görüşlerine bağlayıcılık 

sağlayan bir emirnamedir. Ancak görüşlerine bağlayıcılık sağladığı hukukçular Post-Klasik Devir 

                                                             
46 Mousourakis, s. 162. 
47 Watson, Alan. The Law of the Ancient Romans, Southern Methodist University Press (Dallas), 1970, s. 90. 
48 Watson, The Law of the Ancient Romans, s. 90. 
49 Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 82, dn. 87. 
50 Watson, The Law of the Ancient Romans, s. 91; Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, s. 34. 
51 Watson, The Law of the Ancient Romans, s. 91; Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, s. 34. 
52 Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, s. 34. 
53 Watson, The Law of the Ancient Romans, s. 91. 
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hukukçuları değil, Klasik Devir hukukçularıdır. Klasik Devrin beş ünlü hukukçusu ile bu hukukçuların 

eserlerinde atıf yaptıkları, ayrıca karşılaştırmalarla yazdıkları doğrulanan diğer hukukçuların 

görüşlerine şartları mevcutsa bağlayıcılık kazandırılmıştır. Bu şekilde, ius respondendi’ye sahip 

hukukçuların oybirliği ile aynı görüşü desteklemeleri durumu dışında kendi yaşadıkları dönemde 

görüşleri bağlayıcı olmayan Klasik Devir hukukçularının, Post-Klasik Devirde görüşlerinin bağlayıcı hale 

geldiği görülmektedir. Bu durum Post-Klasik Devir hukukçularının yeni düşünceler üzerinde çalışmaları 

hususunda olumsuz bir etki doğurmuş, bu devirde eserleri ileriki zamanlara ulaşan ünlü hukukçular 

yetişmemiştir. Corpus Iuris Civilis’te Digesta’da Klasik Devir hukukçularına atıf yapılması da bu sonucu 

desteklemektedir. Öte yandan fazlaca kaynaktan beslenen doktrindeki birbiriyle çelişen çokça görüşün 

elenmesi, mahkemelerin karar verme aşamasında işini kolaylaştıran bir unsur olmuştur. 
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MANSURİZADE SAİD’İN TATBİKAT-I MECELLE'SİNDEKİ KAVAİD MERKEZLİ ŞERH 
USULÜ 

Yasin YILMAZ* 

Samed ATASOY** 
  

Öz 
Mansurizade Said Bey (1864-1923), Osmanlı Devleti'nin son döneminin önemli simalarından birisidir. 
II. Meşrutiyet dönemi Türkçü fikir akımının yayın organı olarak kabul edilen İslam Mecmuası’nda 
yazması dolayısıyla bu akım kapsamında değerlendirilmektedir. Fıkhi konulara olan ilgisi ve belli 
hususlarda klasik görüşlere muhalif yorumları ile dikkat çekmektedir. Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ni 
hazırlayan komisyonda yer alması itibariyle de kanunlaştırma meselesiyle yakından alakadardır. Bu 
bağlamda Mecelle’ye yazmaya başladığı şerh ile de literatüre katkı sunduğu görülmektedir. 
Mansurizade, Mecelle şerhinde yeni bir usul deneyerek her maddeyi külli kaidelere dayanarak 
açıklamaya çalışmıştır. Tatbikat-ı Mecelle adını verdiği bu şerhin ilk kısmını kitap olarak neşretmiştir. 
Eserin mukaddimesinde külli kaideler hakkında özet bir bilgi verildikten sonra Mecelle’de zikredilen 
herbir kaidenin meselelere tatbikine geçilmiştir. Mansurizade, Mecelle’de zikredilen hiçbir meselenin 
eserde tatbik dışında bırakılmayacağı iddiasındadır. Mansurizade’nin Darülfünun’daki derslerine ait 
takrirlerden oluşan eserin Hitam kısmında, Mecelle’nin diğer kitaplarının da aynı usulle neşredileceği 
belirtilmektedir. Daha sonra ikinci kısma Ceride-i Adliye’de başlamıştır. Ancak 433-459. maddeler 
arasını iki makale halinde şerh ettikten sonra bu projeye devam etmemiştir. Bu çalışmada müellifin 
kısaca hayatından ve eserlerinden bahsedecek, Mecelle şerhindeki usûlünün ana hatlarını tespit etmeyi 
deneyecek ve birkaç şerh örneği vereceğiz. Esasında İslam hukukunda her hüküm bir maksadı ortaya 
koymak için ve bir kaideye dayanarak vaz edilmiştir. Hükmün lafzı mensuh ve mefkud olsa da maksadı 
ve dayandığı kaide bakidir. Mansurizade’nin yaklaşımı bu telakkiye doğru önemli bir hatve olarak 
değerlendirilebilir. İslam hukuku, bir zarurete binaen meseleci/kazuistik metotla doğmuş ve gelişmiştir. 
Ancak daha sonra külli kaideler yoluyla hukuk mantığında soyutlama yeteneğinin gelişmesi mümkün 
olmuştur. Mansurizade’nin denediği yöntem bir akıl yürütme metodu olan tümdengelim ile hukuki 
meselelerin çözülebileceğini göstermektir.  
Anahtar Kelimeler: Mansurizade Said, Mecelle, kaideler, ilkeler, şerh literatürü 
  

                                                             
* Arş. Grv. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, e-mail: yasinyilmaz@erbakan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3742-8743. 
** Arş. Grv. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, e-mail: samedatasoy1109@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-5379-3978. 



 
 

 
117 

 

MANSURİZADE SAİD'S MAXİMS-CENTERED COMMENTARY METHOD İN HİS 
"TATBİKAT-I MECELLE" 

 

Abstract  
Mansurizade Said (1864-1923) is one of the important figures of the last period of the Ottoman Empire. 
During the II. Constitutional Monarchy, he wrote in the Islamic Journal, which was accepted as the media 
organ of the Turkist intellectual movement. Therefore, it is considered within the scope of this 
movement. He draws attention with his interest in legal issues and his comments contrary to classical 
views on certain issues. He took part in the commission that prepared the Ottoman Family Law Decree. 
For this reason, it is closely concerned with the issue of codification. In this context, it is seen that he 
contributed to the literature with his Mecelle commentary. Mansurizade tried a new method in Mecelle's 
commentary. He tried to explain each legal issues based on legal maxims. He published the first part of 
this commentary, called Tatbikat-ı Mecelle, as a book. In the introduction part of the book, a brief 
information about the legal maxims is given. Then, each maxims mentioned in Mecelle is applied to legal 
issues. Mansurizade claims that no issue mentioned in Mecelle will not be excluded from application in 
the work. The book consists of Mansurizade's notes on his lectures at the university. In the conclusion 
part, it is stated that other books of Mecelle will be commentaried in the same way. Later, the second 
part started in "Ceride-i Adliye". However, he did not continue this project. In this study, we will first 
talk about the author's life and works briefly. We will try to outline the method of Mecelle's commentary. 
In fact, in Islamic law, every decree has been put in order to reveal purposes and based on a principles. 
Even though the wording of the verdict is obscene and suspended, its purpose and the rule it is based 
on is permanent. Mansurizade's approach can be considered as an important step towards this 
understanding. Islamic law was born and developed with the casuistic method due to a necessity. 
However, later on, it was possible to develop the Abstraction capability in the logic of law by means of 
general rules. Mansurizade's method is to show that legal issues can be solved by deduction. 
Keywords: Mansurizade Said, Mecelle, maxims, principles, literature of commentary 

 

GİRİŞ 

Mansurizade Said Bey (1864-1923), özellikle Meşrutiyet döneminde öne çıkan bir isimdir. İslam 

Mecmuası'nda yazmış olduğu için Türkçü fikir akımına mensup bir fikir adamı olarak 

değerlendirilmiştir. Daha çok hukuki-fıkhi konulara ilgi duymuş, bu bağlamda pek çok makale yazmış 

ve eser telif etmiştir. Bilhassa 1917 yılında yürürlüğe giren Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ni hazırlayan 

komisyonda yer alması, Tanzimat'tan beri devam eden kanunlaştırma hareketinin son mamullerinden 

olan bu kararnamede etkili olduğunu da göstermektedir. Said Bey, bu hareketin belki de en önemli 

kanunu olan Mecelle’ye de ilgi duymuş ve Tatbikat-ı Mecelle ismiyle bir şerh kaleme almıştır. Bu şerhte 

yeni bir usul deneyerek her maddeyi külli kaidelere dayanarak açıklamaya çalışmıştır. Mecelle'nin 

Kitabu'l Buyûʻ kısmının şerhini kitap olarak, Kitabu'l İcare kısmının ilk bölümünü de Ceride-i Adliye'de 

iki makale şeklinde yayımlamıştır. Ancak 433-459. maddeler arasını şerh ettikten sonra bu şerh projesi 

devam etmemiştir. Bu tebliğde müellifin kısaca hayatından ve eserlerinden bahsedecek, Mecelle 

şerhindeki usûlünün ana hatlarını tespit etmeyi deneyecek ve birkaç şerh örneği takdim edeceğiz.  

 1. Kısaca Hayatı ve Eserleri 

 Mansurizade Said Bey 1864 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Mansurizade Said Bey’in büyük 

dedesi Mansurizade Mehmed Emin Efendi İzmir’in meşhur alimlerindendir. Mansurizade Said Bey’in 
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babası Mehmed Emin Efendi de tıpkı büyük dedesi gibi İzmir’in tanınmış alimlerdendir. Baba Mehmed 

Emin Efendi İzmir Defter-i Hakani Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli kamu 

hizmetlerinde bulunduğu gibi İzmir Milli Kütüphanesinin kurulmasında da etkin bir rol oynamıştır. Said 

Bey’in annesi Elmas Zarafet Hanım, tek kardeşi ise Emine Hanım’dır.1  

Öğrenimini İzmir’de Hatuniye Medresesi’nde yapmıştır. Bu medresede İslami ilimlerde özellikle 

de fıkıh, mantık ve meani ilimlerinde uzmanlaşmıştır. Medresede Arapça ve Farsça öğrenen Said Bey 

ayrıca kendi çabasıyla Fransızcayı da öğrenmiştir. Said Bey Hatuniye Medresesinde bir süre eğitim 

aldıktan sonra bu medresede ders vermeye başlamıştır. Bir süre sonra o zamanın alimlerinin dahi gizli 

olarak bu dersleri takip ettiği söylenmiştir.2 

25 yaşında iken Zehra Hanım ile evlenen Said Bey’in bu evlilikten Zeliha adında bir kız çocuğu, 

Mehmed Emin ve Mecdud adında iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.3 İstanbul’un işgalinden sonra 

İngilizler tarafından aranan Said Bey, Rodos’a kaçarak kurtulmuş ve iki yıl burada kaldıktan sonra İzmir 

Yunan işgalinden kurtulunca İzmir’e geri dönmüştür. Ekim 1923 tarihinde ise İzmir’de vefat etmiştir.4 

II. Meşrutiyetten sonra zaruret haline geldiği hususunda ortak kanaat oluşan aile kanunu için 

komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Hukuk-ı Aile Komisyonu için 5 üye seçilmiştir. Bu üyeler; 

Mahmud Esad Efendi, Hafız Şevket Efendi, Mansurizade Said Bey, Ali Baş Hampa Efendi, Mustafa Fevzi 

Efendi'dir.5 Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ni hazırlayan 5 üyeden bir tanesi olan Said Bey, özellikle çok 

evliliğin sınırlandırılması ve devlet başkanının caiz olan hususları sınırlama yetkisini haiz olduğu 

düşüncesi ile farklı yorumlar ortaya koymuştur.6 

Said Bey Hatuniye Medresesinde hocalık yapmıştır. İzmir İdadisi’nin kurulmasına öncülük eden 

kişilerden olmuş ve bu okulda ders vermiştir.7 İstanbul Üniversitesinde Fıkıh Tarihi dersi vermiştir. 

İzmir İstinaf mahkemesi üyeliği yapmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İzmir şubesinde aktif olarak 

çalışmıştır. Saruhan (Aydın) ve Menteşe milletvekilliği yapmıştır. Şeyhülislamlığa aday olarak 

gösterilmesi düşünülmüş, ancak klasik fıkıh anlayışından uzaklaşan fikirleri olduğundan dolayı bu 

düşünceden vazgeçilmiştir.8 

                                                             
1  MANSUROĞLU, Mecdut, “Mansurizade Sait Bey”, İş ve Düşünce, Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği, Fakülteler Matbaası, S. 233, C. XXVII, 
1961, s. 6; BERBER, Engin “Meşrutiyet’in İttihatçı Siyasetçisi Saruhan Mebusu Mehmet Said Bey ve Bir Risalesi”, Tarih ve Toplum, Aralık, 1995, C. 24, 
S. 144, s. 46, 47; YILMAZ, Ayşegül, Mansurizade Said ve Fıkhi Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 2003, s. 7.  
2  MANSUROĞLU, “Mansurizade Sait Bey”, s. 6; BERBER, s. 46, 47. 
3  MANSUROĞLU, “Mansurizade Sait Bey”, s. 6. 
4  MANSUROĞLU, “Mansurizade Sait Bey”, s. 7; BERBER, s. 49; YILMAZ, “Mansurizade Said ve Fıkhi Görüşleri” s. 8; YILMAZ, Ayşegül, “Fer’i Meseleler 
Çerçevesinde Mansurizade Said Bey’in Fıkıh Anlayışı”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 12, Y. 2018, s. 499; YILMAZ, 
Yasin, Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi -Batıcı Perspektiften Bir İnşa Denemesi-, Bir Yayınevi, İstanbul, 2018, s. 176. 
5  AYDIN, Mehmet Akif, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1985, s. 163. 
6  AYDIN, s. 173, 174. 
7  Said Bey’in İzmir İdadisi’nde müderrislik yaptığı bilgisinin yanlış olduğu iddia edilmiştir. KÜSKÜ, Abdullah, Hukuk-ı Aile Kararnamesi Etrafında Oluşan 
Polemikler: Mansurizade ve İzmirli Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniveristesi Ssosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017, s. 27. 
8  MANSUROĞLU, “Mansurizade Sait Bey”, s. 6. 7. Bu fikirden vazgeçilmesinin başka sebeplerinin de olabileceği Said Bey’in oğlu tarafından Said Bey 
için kaleme alınan şu cümleler ile de anlaşılabilir; “Ham sofuları sevmez, Allaha yaklaşmanın iç temizliği ve imanla olacağını söylerdi. İbadetle 
uğraşmaz, Ramazan’da oruç tutmazdı. Bununla beraber dinin kendince makbul merasimlerini yapar ve hatta ailesi efradına yaptırırdı.” MANSUROĞLU, 
“Mansurizade Sait Bey”, s. 8. 
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Eserleri şöyle sıralanabilir: Keşfü’l-Ğıtâ Ani’l-Hata9, Tatbikat-ı Mecelle, Hakikat-ı İslam10, Usul-ı 

İctihad11, Meşrutiyetin Muhafazası Meclis-i Mesdûdun İadesiyle Kâimdir12. Said Bey’in basılı olan bu 

kitaplarının yanı sıra Fıkıh Tarihine ilişkin basılı olmayan bir çalışması da bulunmaktadır.  

Makalelerinden bazılarının başlıkları ise şöyledir: Taaddüd-i Zevcat Münasebetiyle13, Cevazın 

Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair14, İctihad Hataları15, Tatbik ve İçtihat Yahut Fetva ve Kaza16, 

Tenkit ve Takriz17, Şeriat ve Kanun18, Tatbikat-ı Mecellenin Kitabu’l-İcareye Aid Olan Kısmı.19 Özellikle 

cevaz anlayışıyla göze çarpan Mansurizade'ye göre şeriatın vacip ve haram alanının dışında bulunan 

cevaz kategorisindeki hususlar kamu otoritesi tarafından düzenlenebilir. Böylelikle cevaz alanında yer 

alan çok evlilik dahil birçok meselede kamu otoritesi sınırlamaya gidilebilir.20 Bunun yanında ribanın 

kapsamını da tartışma konusu etmiş, kanunen belirlenen oranlarda faizin şerʻan yasaklanan riba olarak 

değerlendirilemeyeceğini iddia etmiştir.21 

2. Mecelle Şerhindeki Usulü 

Mansurizade Said’in 1328 yılında basılmış olan Tatbikat-ı Mecelle kitabı 151 sayfadan 

oluşmaktadır.22 Kitabu’l-Buyû‘un terimleri tanımlayan mukaddime kısmından sonraki maddeleri (md. 

167-403), ilgili oldukları külli kaidelerle aralarındaki irtibatları gösteren örneklerle açıklanmaktadır. 

Erdem’e göre eser, Mecelle içinde maddeler arası bir şerh olarak yorumlanabilir.23 Mansurizade’nin 

kavaid-i külliyeye verdiği büyük önem burada da kendini gösterir. Eserin mukaddimesinde külli 

kaideler hakkında özet bir bilgi verildikten sonra Mecelle’de zikredilen her bir kaidenin meselelere 

tatbikine geçilir. Mansurizade, Mecelle’de zikredilen hiçbir meselenin eserde tatbik dışında 

bırakılmayacağı iddiasındadır.24 

                                                             
9  Keşfü’l-Ğıtâ Ani’l-Hata, İzmir, 1310. 
10 Hakikat-ı İslam, Aydın Vilayet Matbaası, 1329. 
11 Usul-ı İctihad, İzmir Vilayet Matbaası, 1329. 
12 Meşrutiyetin Muhafazası Meclis-i Mesdûdun İadesiyle Kâimdir, İttihat Matbaası, İzmir, 1329. 
13 “Taaddüd-i Zevcat İslamiyette Men Olunabilir”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 8, s. 233-238; “Taaddüd-i Zevcat Münasebetiyle (Cevaba Cevab)”, İslam 
Mecmuası, C. 1, S. 9, s. 280-284; “Taaddüd-i Zevcat Münasebetiyle (Efkar-ı Umumiyyeye)”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 11, s. 325-331; “Taaddüd-i Zevcat 
Münasebetiyle (Yine Efkar-ı Umumiyyeye)”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 12, s. 367-371; “Taaddüd-i Zevcat”, İslam Mecmuası (Cevaba Cevap), C. 1, S. 13, 
s. 397-403. 
14 “Cevâzın Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 10, s. 295-303; “Cevâzın Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair (İzmirli 
İsmail Hakkı Beyefendi’ye)”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 14, s. 429-432; “Müdafaa (İzmirli İsmail Hakkı Beyefendi’ye)”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 22, s. 553-
554; “Cevâz Makalesine Mukabeleye Müdafaa”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 23, s. 570-575; “Cevâzın Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair (İzmirli İsmail 
Hakkı Efendi’ye)”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 24, s. 582-588; “Cevâzın Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair (İzmirli İsmail Hakkı Efendi’ye)”, İslam 
Mecmuası, C. 3, S. 25, s. 599-604. 
15 “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 21, s. 535-541; “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 23, s. 564-566; “İctihad Hataları”, İslam 
Mecmuası, C. 2, S. 26, s. 616-619; “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 27, s. 636-639; “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 28, s. 647-
650; “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 4, S. 38, s. 804-808. 
16 “Tatbik ve İçtihat Yahut Fetva ve Kaza”, Darulfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 1, S. 1, s. 5-9. 
17 “Tenkit ve Takriz”, İslam Mecmuası, C. 4, S. 43, s. 885-888; “Tenkit ve Takriz”, İslam Mecmuası, C. 4, S. 44, s. 903-905; “Tenkit ve Takriz”, İslam 
Mecmuası, C. 4, S. 48, s. 963-967; “Tenkit ve Takriz”, İslam Mecmuası, C. 4, S. 49, s. 984-986. 
18 “Şeriat ve Kanun”, İslam Mecmuası, C. 4, S. 53, s. 1048-1054; “Şeriat ve Kanun”, Darulfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 1, S. 6, s. 530-535; “Şeriat 
ve Kanun”, Darulfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 2, S. 8, s. 602-606. 
19 “Tatbikat-ı Mecelle’nin Kitabü’l-İcâreye Ait Olan Kısmı I”, Ceride-i Adliye, S. 27, 5 Kânûnusânî 1326 [18 Ocak 1911], s. 1247-1255; “Tatbikat-ı 
Mecelle’nin Kitabü’l-İcâreye Ait Olan Kısmı II”, Ceride-i Adliye, S. 28, 20 Kânûnusânî 1326 [2 Şubat 1911], s. 1348-1354. 
20 Bkz. “Cevâzın Ahkâm-ı Şer’iyyeden Olmadığına Dair”, İslam Mecmuası, C. 1, S. 10, s. 295-303; “Taaddüd-i Zevcat İslamiyette Men Olunabilir”, İslam 
Mecmuası, C. 1, S. 8, s. 233-238 
21 Bkz. “İctihad Hataları”, İslam Mecmuası, C. 2, S. 21, s. 535-541 ve devamındaki makaleleri.  
22 MANSURİZADE Mehmed Said, Tatbikât-ı Mecelle, Cüz-i Evvel: Kitabu’l Buyû‘, Konstantiniye, Matbaa-i Ebuzziya, 1328. 
23 Sami ERDEM, Türkçede Mecelle Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, S. 5, 2005, s. 673-722, 689.  
24 YILMAZ, Mansurizade ve Fıkhi Görüşleri, s. 14.  
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Mansurizade'nin külli kaidelerle ilgili anlayışının izlerini "Hakikat-i İslam" ve "Usul-i İctihad" 

risalelerinde bulabiliriz. Okur’un da belirttiği gibi bu risaleler, İttihad ve Terakki'nin yeni/modern İslam 

ve hukuk anlayışını temellendirmek amacıyla yazılmıştır ve esasında bu siyasi bağlamıyla bir medeniyet 

projesiyle yakından ilgilidir.25 Bu metinlerde ortaya konan çerçevede kaideler, nasslardan da ziyade 

hukuk alanındaki yenilemede sabit tutulması gereken yegane temellerdir. Öyle ki nassların lafzi 

anlamına uymaları gerekmeksizin onların da dayandığı bu kaideleri gözetmek yeterli olacaktır.26 

Asırlarca cehalet ve taassup eseri akamete uğrayan ictihad faaliyetinin tek yolu da külli kaidelere uygun 

bir şekilde hüküm/kanun koymaktır.27 Tikelden tikele temsil/analoji yoluyla yapılan kıyas yerine Said 

Bey, hukuki tümeller olarak algıladığı külli kaidelerin meselelere tatbik edilmesine dayanan daha geniş 

ve yenilenmeye müsait olan bir kıyas yani hukuki akıl yürütme mantığı önermektedir.28 Bu önerisinin 

örneklerini de çalışmamıza konu edindiğimiz eseri ve makaleleriyle vermiştir.  

Tatbikat-ı Mecelle'nin giriş kısmında fıkhın tarifine değinilerek fıkıh ilminin temeli ef‘âl-i 

mükellefîne dayandığı belirtilir. Bunların çeşitlerinin şer‘î ahkamın terettüp etmesi fıkıh kaidelerinin 

tavassutu iledir. Müellif, fıkhi meseleler külli kaidelerden hareketle çözülebileceğini söyledikten sonra 

kitabın mesâil-i fıkhiyeyi kavâid-i külliyeye tatbikten ibaret olduğunu ifade eder.29 Kitabın amacı ise 

şöyle ifade edilmiştir: “Bu kitapta ise Mecelle-i Celîle’nin hiçbir mesele-i fıkhiyesi hariç kalmamak şartıyla 

kavaid-i külliyeye tatbik iltizam olunduğundan bu iki meslek arasındaki fark-ı mühimmi erbab-ı insaf u 

zeka takdir ederler.”30 

Külli kaideler o derece önemlidir ki asli deliller de ona uygundur: “Edille-i erbaa-i mezkure ile sabit 

veya zahir olan bilcümle ahkam-ı fıkhiye kavaid-i külliye-i mezkure esasına müstenid olduğu zahir 

olduğundan bu esasın edille-i erbaa-i mezkurede bile nazar-ı itibara alındığına bir delil-i celîldir. 

Binaenaleyh kavaid-i mezkure usûlü’l-usûl ıtlakına şâyândır.”31   

Mansurizade’nin Darülfünun’daki derslerine ait takrirlerden oluşan eserin Hitam kısmında, 

Mecelle’nin diğer kitaplarının da aynı usulle neşredileceği belirtilmektedir: “Mecelle’nin yalnız Kitabu’l 

Buyû‘ mesâilini kavâid-i külliyeye tatbikini teşkil eden cüz-i evvel hitam buldu. Sair kitaplarının mesâilini 

tatbiki hâvî ecza-yı saire dahi peyderpey mevki-i intişara vaz‘ olunacaktır.”32  

 Kitabu’l Buyû‘ bu kitapla şerhedildikten sonra Kitabu’l İcare’nin şerhine Ceride-i Adliye’de seri 

makaleler halinde devam edilmiştir. Ancak iki makalede 433-459. maddeler şerhedildikten sonra bu 

dizi devam etmemiştir. Bu makalelerden görebildiğimiz kadarıyla yalnızca Sami Erdem, Türk Hukuk 

Bibliyografyası’na dayanarak bahsetmektedir. Bibliyografya’da33 Kitabü’l-İcâreye ait kısmın Ceride-i 

Adliye’de yayımlandığı belirtilmiş, ancak ikinci makale kaydedilmemiştir. Sonraki bölümde Buyûʻ ve 

İcare kitaplarının şerhlerinden birer örnek iktibasıyla Said Beyin şerh usulünü değerlendirmeye 

çalışabiliriz.  

                                                             
25Kaşif Hamdi OKUR, İslam Hukuku Alanında Yenileşme Manifestolarından Bir Kesit: Hakikat-i İslam ve Usul-i İctihad, İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi, S. 3, 2004, s. 38-39. 
26 Hakikat-i İslam, s. 16. 
27 Usul-i İctihad, s. 4. 
28 Usul-i İctihad, s. 5. 
29 Tatbikat-ı Mecelle, s. 3-6. 
30 Tatbikat-ı Mecelle, s. 7-8. 
31 Tatbikat-ı Mecelle, s. 7. 
32 Tatbikat-ı Mecelle, s. 150. 
33 KARAYALÇIN & MUMCU, Türk Hukuk Bibliyografyası, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 1972, s. 63.  
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 3. Tatbikat-ı Mecelle Şerhinden Örnekler 

 Mecelle'nin 253. maddesi müşterinin teslim almadan önce malı taşınmaz ise başkasına 

satabileceğini, taşınır ise satamayacağını hükme bağlamıştır. Mansurizade bu hükmü şöyle şerheder:  

 "253. Madde: Müşteri kable’l-kabz mebiʻ akar ise ahara satabilir ve eğer menkul ise satamaz.  

 Kaide [I]: İhtimal-i zarar, zarardır.  

 Kaide [II]: Zarar izale olunur. 

 Tatbik: Kable'l-kabz menkulde helak nadir olmadığı cihetle helaki takdirinde infisahtan nâşî 

müşteriyi tağrir ve ızrar ihtimali mevcut ve ihtimal-i zarar, zarardan maʻdud olduğundan zararı izale 

maksadına mebnî ʻalâ hilafi'l-kıyas kabz edinceye kadar kendi mülkünde beyʻ suretiyle tasarruftan menʻ 

edilmiştir."34 

 Hanefîler’e göre müşteri taşınır bir malı teslim almadıkça ne satan kişiye ne de başkasına 

satamaz ve kiralayamaz, zira menkulde helak nadir değildir. Daha sonra tadil edilecek olan bu maddeyi 

Mansurizade, Mecelle'de yer almayan "ihtimal-i zarar, zarardır" kaidesi ve 20. maddedeki "zarar izale 

olunur" kaideleri ile açıklamaktadır. Taşınır malların helak olma ihtimali üzerinde durularak bunun bir 

zarara sebebiyet verebilmesi mümkün olduğu için böyle bir hükmün getirildiği ifade edilmiştir. Bu 

noktada bir eleştiri olarak şunları söylememiz gerekiyor ki bu şerhte maddeler asıl ve doğru hüküm 

olarak kabul edilmiştir. Zira 1916 yılında maddenin tadil edilmesiyle menkullerin de devri söz konusu 

olmuştur. Aynı meselede farklı bir hüküm içeren muaddel maddenin de "herkes kendi mülkünde keyfe 

mâ-yeşâ tasarruf eder" kaidesiyle açıklanması ve meşrulaştırılması da mümkündür. Bu eleştiriden 

sonra ikinci örneğimiz de İcare kitabından kiraya verilenin belirlenmesiyle ilgilidir: 

 "449. Madde - Me’curun ta'yini lazımdır. Binaenaleyh iki dükkandan biri ta'yin ve tahyir 

edilmeksizin icar olunsa sahih olmaz. 

 Kaide: Ukûd-i tasarrufiyede fesad-ı akdi mucib olacak derecede cehalet fesad-ı akdi icab eder.  

 Tatbik: Mecur tayin etmez ise cehalet-i mecur müeddi-i niza‘ olur. Mesela mucir mutasarrıf olduğu 

dükkanlardan birini icar etse müstecirde kabul eder ise mecur tayin etmediği için müstecir kendi menfaati 

noktasından birini ihtiyar ve tercih eder. Mucir de yine menfaat noktasından aharı tercih ederek onu kabul 

ettirmeye sa‘y eder. Bu surette beynlerinde niza‘ zuhur eder. İşte bu vechile niza‘a bâdî olacağından kaide-

i sabıkaya binaen akd-i icare fasit olur."35 

 Mecelle'deki bu hükme göre kiraya verilen malın belirlenmesi gerekir. Mansurizade bu hükmü 

aslında külli kaideler arasında yer almayan özel kaideler olarak anılabilecek bir dâbıttan hareketle 

açıklamaktadır. Buna göre genel olarak akitlerde cehalet fesata yol açan bir sebeptir. Dolayısıyla kiraya 

verilen malın da belirlenmesi, kiraya veren ile kiracı arasındaki muhtemel bir uyuşmazlığın önüne 

geçecektir. Dolayısıyla "ukûd-i tasarrufiyede fesad-ı akdi mucib olacak derecede cehalet fesad-ı akdi icab 

eder" kaidesi gereğince kiraya verilecek mal tayin edilmeden kira akdinin sahih sayılması mümkün 

değildir.  

  

                                                             
34 Tatbikat-ı Mecelle, s. 69. 
35 “Tatbikat-ı Mecelle’nin Kitabü’l-İcâreye Ait Olan Kısmı II”, Ceride-i Adliye, Sy. 28, 20 Kânûnusânî 1326 [2 Şubat 1911], s. 1350.  
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SONUÇ  

İslam hukukunda her hüküm bir maksadı ortaya koymak için ve bir kaideye dayanarak vaz 

edilmiştir. Hükmün lafzı mensuh ve mefkud olsa da maksadı ve dayandığı kaide bakidir. İslam hukuku, 

bir zarurete binaen meseleci/kazuistik metotla doğmuş ve gelişmiştir. Ancak daha sonra külli kaideler 

yoluyla hukuk mantığında soyutlama yeteneğinin gelişmesi mümkün olmuştur. Mansurizade’nin 

yaklaşımı bu telakkiye doğru önemli bir hatve olarak değerlendirilebilir.  

Said Beyin ele aldığımız şerh usulü, kaideleri temele alması itibariyle hem kavaid hem de Mecelle 

şerh literatürü içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Onun denediği yöntem, bir akıl yürütme metodu 

olan tümdengelim ile hukuki meselelerin çözülebileceğini göstermektedir. Bu çalışmada örnek 

verdiğimiz madde şerhleri başarılı sayılabilir, en azından meseleleri kaidelere dayanarak izah etmek ve 

çözmek bakımından güzel misaller olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Her ne kadar bu usul, keyfi 

yorumlara kapı aralaması itibariyle zayıf görülebilirse de dönemini aşan bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmesi de mümkündür. Açıktır ki bu tarz bir yaklaşım klasik fıkıh anlayışından uzaklaşmak 

anlamına gelmektedir. Esasında bildirimizin konusu olan şerh usulünün arka planında nassların tarihsel 

ve yerel olmalarına karşın külli kaidelerin evrensel olduğu kabulü bulunmaktadır.  
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YENİ TÜRK SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN DENETİMİ 
ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 

Abdülsamet GÜLLER* 

 

Öz 
Türkiye’de 2017 Anayasa değişiklikleriyle birlikte yeniden biçimlenen hâliyle Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarma yolu, yürütmeye tanınan son derece etkili ve güçlü bir araçtır. Bu yönüyle, hatırı 
sayılır bir yetki olmaları bakımından bahse konu işlemlerin denetlenmesi de kayda değer bir nokta 
olarak varlık göstermektedir. Anayasa değişikliği ile bu kapsamda yapılacak denetim Anayasa 
Mahkemesine verilmiştir. Ancak Anayasada yer alan bu kayıt, konuya ilişkin bütün müphemlikleri 
ortadan kaldırmadığı gibi, aksine değişiklik metninin kaleme alınış biçimi, Mahkeme tarafından 
yürütme kararnameleri üzerinde girişilecek murakabe hakkında çok sayıda tereddüt alanını ortaya 
çıkarmaktadır. Anılan düzenleme araçlarının Anayasa Mahkemesine hangi yollarla götürüleceği bir 
yana bırakılırsa, özellikle Mahkemenin bir şekilde önüne gelen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
üzerinde hangi incelemeleri yapması gerektiği, bu sırada referans alınacak ölçü normlar ve muhtelif 
hâllere göre verilecek kararlar, aydınlatılmayı bekleyen konulardır. Bundan başka, kanuna veya 
Anayasaya aykırı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karşılaşan idari makamların ve yargı yerlerinin 
ne yapması gerektiği de anayasal düzenlemelerden açıkça anlaşılabilir bulunmadığından, bu noktalara 
yönelik tartışmaların yapılması da gereklidir. İşbu tebliğde, diğerleri arasından Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine ilişkin bu ve benzeri sorun alanları ele alınmaya ve açıklığa kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Anayasaya uygunluk denetimi, Kanunilik 
denetimi 
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SOME CONSIDERATIONS ON THE REVIEW OF PRESIDENTIAL DECREES IN THE 
NEW TURKISH SYSTEM 

 

Abstract  
The power to issue Presidential decrees, as reshaped with the 2017 Constitutional amendments in 
Turkey, is an extremely effective and powerful tool given to the executive. In this respect, the review of 
these acts is also an important point in terms of being a considerable power. The review to be carried 
out in this context has been given to the Constitutional Court with the Constitutional amendment. 
However, this rule in the Constitution does not remove all the ambiguities on the matter, and on the 
contrary, the way the text of the amendment was written reveals many areas of doubt about the review 
to be undertaken by the Constitutional Court on executive orders. Leaving aside the ways in which these 
regulations will be brought to the Constitutional Court, especially what examinations the Court should 
make on Presidential decrees, the criteria to be taken as reference at this time and the decisions to be 
made according to the various situations are issues that await clarification. Furthermore, since it is not 
clearly understood from letter of the Constitution what administrative authorities and judicial bodies 
should do when faced with a Presidential decree that is contrary to the law or the Constitution, it is also 
necessary to discuss these points. This paper tries to examine and clarify these and similar problems 
regarding Presidential decrees, among others. 
Keywords: Presidential decrees, Constitutional review, Legality review 

  

GİRİŞ 

Ülkemizde yepyeni bir devrenin açılmasını beraberinde getiren 2017 Anayasa değişiklikleri, 

yasama, yürütme ve yargı güçlerine yönelik içerdiği her bir hüküm yönünden ayrıca ele alınmaya 

değerdir. Zira bambaşka bir hükûmet sisteminin ihdası temel amacına yaslanan bu reform, aynı 

zamanda farklı pek çok düzenlemeyi de bünyesinde barındırır. Nitekim yasama organına yönelen, üye 

sayısının değiştirilmesinden bütçenin kabulüne, kanunların vetosundan seçim dönemine ve milletvekili 

seçimlerinin yenilenmesine kadar adet itibariyle çok olmasa da tesir yönünden hatırı sayılır 

değişiklikler dikkat çekicidir. Bahse konu referandum, bunun dışında yargı organını da es geçmemiş, 

Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesini kaldırmak suretiyle önemli bir reforma imza 

atmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yeni adıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu da üye sayıları 

bakımından değişiklikte kendine yer bulmuştur. Böylece 2017 Anayasa değişikliklerinin tekmil kamu 

güçlerini ilgilendiren cesim bir dönüşümü ihtiva ettiği açığa çıkar. Ancak her ne kadar bütün kuvvetlere 

yönelmiş olsa da, bu reformun, en ziyade odaklandığı yer, kuşkusuz yürütme organıdır. Gerçekten bu 

düzenlemeler neticesinde, yürütme yeni baştan tanzim edilmiş ve bundan böyle yalnızca 

Cumhurbaşkanından meydana gelen bir yapıya büründürülmüştür. Güçlendirilmiş bir parlamenter 

rejim temelinde kurulan ve 2007 değişiklikleri ile yarı başkanlık sistemine dönüşen 1982 Anayasası 

düzeni, 2017 eşiğiyle birlikte artık parlamenter özellikli bir zeminden bütünüyle ve hiç tereddüt 

duyulmayacak biçimde ayrılmış ve başkanlık rejimleri altında mütalaa edilebilecek bir görünümü 

kuşanmıştır. Yürütme uzvunun arz ettiği bu yeni hüviyet, her biri ayrı bir çalışmaya konu olabilecek 

kapsam ve etkide unsurları içermektedir. Bunların en başında, hiç şüphesiz yeni sistemin en çok dikkat 

çeken yeniliği olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gelir. 

2017 yılında yeni baştan kaleme alınan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için yeni sistemin kilit 

kavramı tavsifinde bulunmak abartı olmayacaktır. Çünkü öteden beri Parlamentoya ait olan asli kural 
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koyma gücüne, daha önceki sınırlı uygulamaların aksine, bu araçla birlikte son derece geniş bir kapsam 

bakımından yürütme organı da kavuşmaktadır. Ancak bu mekanizmanın, Anayasa değişikleriyle 

kurgulanan yapının barındırdığı müphemlik dolayısıyla pek çok tereddüdü de bünyesinde taşıdığı, bu 

bakımdan aynı zamanda yeni sistemin en netameli konu başlıklarından biri olduğu da yadsınamaz bir 

gerçektir. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuki niteliği, normlar hiyerarşisindeki yeri, 

kanunlarla olan ilişkisi, düzenleme alanının tespit edilmesi ve sınırlandırılması, mahfuz bir düzenleme 

sahasının tanınıp tanınmadığı, CBK çıkarma yetkisinin devredilip devredilemeyeceği, vekil 

Cumhurbaşkanı yardımcısının bu yetkiyi kullanıp kullanamayacağı, CBK’ların denetim rejimi ve benzeri 

pek çok soru işareti, değişiklik teklifi gün yüzüne çıktığı andan beri doktrinin gündemini meşgul etmiş, 

günümüzde de uygulamanın ve yargı kararlarının biçimlenmesi noktasında henüz tam bir istikrar 

tahakkuk etmemiştir.1 Hiç kuşkusuz CBK’ya yönelik bütün bu konu başlıkları, her biri ayrıca 

incelenmeye değecek ölçüde önemli ve kapsamlıdır. Ancak bütün bu soru işaretlerinin yanı sıra, 

araştırılması gereken bir diğer dikkat çekici mesele, CBK’ların nasıl denetleneceği üzerine 

düğümlenmektedir. Çünkü özellikle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasında kurgulanan yapı, bu 

bağlamda önemli belirsizlikleri ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, bütün yönleriyle ele alınması başlı 

başına bir monografinin harcı olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, yalnızca denetim itibariyle 

ihtiva ettiği birtakım belirsizlikler üzerine odaklanılacak ve Anayasanın ilgili hükümleri berrak 

kılınmaya çalışılacaktır. Filhakika temas edilen bütün bu soru işaretleri üzerinde devam eden 

tartışmaları nihayete kavuşturacak olan merci şüphesiz yargı organıdır. Bu yönüyle Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerine dönük yeni şema yönünden, bu düzenlemeler üzerindeki denetim, son derece önemli 

bir mevkie sahiptir ve ayrıca üzerinde durulmaya oldukça değer bir meseledir. 

I. Genel İtibariyle Esasa İlişkin Meseleler 

6771 sayılı Anayasa değişikliği kanunu yürütmenin asli düzenleme gücünü denetleme konusunda 

açıkça Anayasa Mahkemesini yetkili kılmıştır. Ancak Mahkeme, bu yetkisini kullanırken CBK’lar  

bakımından esasa yönelik bazı meseleleri çözmek zorunluluğu içinde kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesinin denetlenmesi kapsamında Anayasa Mahkemesinin karşısına en başta, CBK’nın 104. 

maddede gösterilen konu sınırına riayet edilmeden çıkarılması (dolayısıyla yürütme yetkisine ilişkin bir 

alanda çıkarılma ve yasak alanlara taşmama şartına uyulmaması) ve konuyla ilgili tahditlere bağlı 

kalınmakla birlikte Anayasanın diğer maddelerindeki ilke ve kurallara aykırılık bulunması ihtimalleri 

çıkar. Bu iki durumun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasaya uygunluk denetimi olarak 

adlandırılması mümkündür. 

Ayrıca 104. maddenin 17. fıkrasında oluşturulan çerçeveden kaynaklanan bir denetim daha 

mevcuttur. Nitekim burada kanun ve CBK irtibatı yönünden hem ilginç hem de muğlaklık taşıyan bir 

kurgu yeğlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunun birbirine göre konumunu belirleyen bu 

ilişkinin neticesi olarak, öngörülen birtakım durumların nasıl ve kim tarafından tespit edileceğinin yana 

sıra bu hâllerin içereceği müeyyideler de Anayasa metninde kâmilen açıklığa sahip değildir. Şu hâlde 

CBK ile kanunların hüküm yönünden çatışmasının ayrıca ele alınması gerekir. Esasen bu kapsamda 

yapılan denetim de 104. maddede öngörülmesi itibariyle bir çeşit Anayasallık denetimi olarak 

                                                             
1 Tüketici bir liste olmamakla birlikte, anılan meselelere odaklanan şu çalışmalara bakılabilir: Söyler, Yasin. Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018; Narter, Recep / Kaya, Semih Batur. Hukuk İhdası Rejiminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2020; Barın, Taylan. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 
2020; Aslan, Volkan. Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye’de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020; 
Güller, Abdülsamet. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Türkiye ve Fransa Mukayesesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020. 
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görülebilir. Fakat burada tam olarak yapılan şey, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin muhteva yönünden 

kanuna uygunluğunun veya kanuni düzenleme alanına girip girmediğinin saptanmasıdır. Dolayısıyla 

burada, Anayasanın 104. maddesinin ihdas ettiği bir tür kanunilik denetiminin mevcudiyetinden 

bahsedilmesi mümkün olmaktadır. Şu hâlde Anayasa Mahkemesinin yürüteceği bu iki çeşit denetimin, 

ayrı başlıklar altında ele alınması icap eder. 

II. Anayasaya Uygunluk Denetimi 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasallık denetiminin kaynağını teşkil eden 148. maddenin 

birinci fıkrası, tıpkı kanunlar ve TBMM İçtüzüğü gibi, CBK’nın da Anayasaya şekil ve esas bakımından 

uygunluğunun Anayasa Mahkemesince kontrol edileceğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla 

Mahkemenin kanun ve KHK’lar bakımından şu ana kadar yapageldiği denetimin, artık 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için de geçerli olması gerekir. Zira Anayasa, kanunlar bağlamında 

geçerli olan denetim araçlarına CBK bakımından istisna getirilmesine dönük bir düzenleme içermediği 

gibi, bilakis 148. maddede söz konusu denetimi kanunlarla aynı esaslara tabi tutmuştur. Hulasa Anayasa 

Mahkemesince kanunların Anayasaya uygunluğu sırasında kullanılan ölçülerin, CBK’nın anayasallık 

denetiminde de işlerlik kazanmaması için bir sebep yoktur.2 Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin, 

CBK’nın Anayasaya uygunluğu bakımından yapacağı denetim sırasında, kanunlar için ölçü norm olarak 

kullanılan bütün Anayasa maddelerinin göz önünde tutulacağı hususunda bir tereddüt 

bulunmamaktadır.3 Bu cümleden olarak bir CBK hükmünün söz gelimi 10. maddedeki eşitlik prensibine 

aykırı olduğu anlaşıldığında, başka herhangi bir kıstas aranmaksızın Anayasaya aykırılık sebebiyle iptal 

edilmesi gerekir. Aynı hâl kukusuz, Anayasanın ilgili kararname hükmü ile irtibatı kurulabilecek tekmil 

maddeleri açısından da geçerlidir. 

Bununla birlikte, CBK’nın Anayasaya uygunluğunda 104. maddede öngörülen sınırlamaların 

baskın bir yer edineceğine de şüphe yoktur. Bu kapsamda öncelikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 

yürütme yetkisine ilişkin olduğunun ve aynı maddede konu yönünden getirilen sınırlamalara riayet 

edilip edilmediğinin araştırılması gerekecektir. Nitekim 17. fıkranın açık düzenlemesi uyarınca 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi marifetiyle sosyal ve ekonomik haklar dışındaki temel hak ve 

hürriyetlerin düzenlenmesi yasaklandığı gibi, Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 

hususlarda CBK çıkarılmasının da önü alınmıştır. Dolayısıyla gerek yürütme yetkisine yönelik olmadığı, 

gerekse anılan yasaklara ters düştüğü tespit edilen CBK’nın, Anayasaya aykırılık sebebiyle iptal edilmesi 

lazımdır.4 

III. Kanunilik Denetimi: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanunların Hüküm Yönünden 

Çatışması 

2017 reformu sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kanunlarla ilişkisi, denetim rejimi 

yönünden dikkat çekici ve muğlak bir meseledir. Bu noktayı en ilginç kılan nokta ise, 104. maddenin 17. 

fıkrasının, kanun ve CBK’nın aynı konuda farklı hükümler içermesi ihtimali hakkındaki düzenlemesidir. 

                                                             
2 Ardıçoğlu, M Artuk. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, 19-51, s. 46. 
3 Fendoğlu, Hasan Tahsin.  Anayasa Yargısı, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 156. 
4 Anayasada münhasıran kanunla düzenleneceği belirtilen konularda kararname çıkarılma yasağına yönelik denetimin, hemen aşağıda ortaya konulan 
kanunilik denetimi altında değerlendirilmesi akla gelebilir. Ancak burada Anayasa koyucu, Anayasanın muhtelif maddelerinde gösterilen bu başlıkları 
CBK’nın düzenleme sahasından çıkarmış ve tıpkı temel hak ve hürriyetler bağlamında olduğu gibi bir çeşit yasak alan meydana getirmiştir. Nitekim 
böyle bir konuda henüz hiçbir kanun olmasa bile o alanda çıkarılan CBK Anayasaya aykırı olacak ve iptal edilebilir hâle gelecektir. Fakat aşağıda 
açıklanan diğer bütün durumlar, aynı anda hem kanun hem de CBK’nın varlığını gerekli kılmakta ve bu iki normun birbirleri arasındaki hüküm 
çatışmasından kaynaklanmaktadır. Bu hâllerde CBK kanuna bakılarak denetlendiğinden, bir tür kanunilik denetiminin icra edildiği söylemek mümkün 
olmaktadır. 
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Burada Anayasa koyucu, yalnızca kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağını 

belirtmekle yetinmemiş hüküm yönünden çakışma hâllerine ilişkin başka kurallar da getirmiştir. 

Nitekim anılan fıkranın son iki cümlesi şu şekildedir: “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 

farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı 

konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.” 

Bu düzenlemenin, her iki normun aynı düzenlemeyi içermesini iki ihtimal üzerinden ele aldığı 

görülmektedir. Birinci ihtimalde her ne kadar CBK ile kanunlarda farklı hükümler bulunmasından 

bahsedilse de, takip eden cümlede Meclisin aynı konuda sonradan kanun çıkarması ihtimali 

düzenlendiğine göre, ilk hâl aynı konuyu ihtiva eden Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanundan 

sonra çıkarılması durumunda mümkün olabilir.5 Öyleyse iki vaziyeti de ayrı ayrı ele almak daha elverişli 

olacaktır. 

A. Kanundan Sonra Aynı Konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılması 

Anayasa Koyucu bu hâllerde, kanun hükümlerinin uygulanacağını açıkça  beyan etmiştir. Ancak 

104. maddenin 17. fıkrasında bu duruma ilişkin tek kayıt, söz konusu cümleden ibaret değildir. Zira aynı 

fıkrada daha önde yer alan, kanunda açıkça düzenlenen bir meselede CBK çıkarılamayacağı hakkındaki 

cümle de doğrudan bu ihtimale yönelik bir hükümdür. Öyleyse, bu hâllerde kanun hükümleri uygulanır 

biçimindeki ikinci kayıt 104. maddede hiç yer almamış olsaydı bile, ilk kayıt sebebiyle, kanunla 

düzenlenmiş olan bir konuda sonradan CBK çıkarılması durumunda, bahse konu Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi Anayasaya aykırı olacak ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekecekti. 

Ancak buna rağmen, aynı fıkrada Anayasa koyucunun bu hâllerde kanunun uygulanacağını bildirir bir 

cümleye ayrıca yer vermesinin nasıl bir anlamı olabilir, sorusu haklı olarak akla gelmektedir. 

Burada Anayasa koyucunun, Anayasa aykırılığı ortaya koyan ilk hükümden sonra böyle bir 

düzenlemeye meyletmiş olmasının, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin normlar hiyerarşisi 

bakımından birbiriyle olan ilişkisini açığa çıkarmak suretiyle, bu konuda doğması muhtemel 

tereddütlerin önceden önünün alınmasını istediği söylenebilir.6 Çünkü kurallar kademesini oluşturan 

normlar arasındaki altlık üstlük irtibatının bir sonucu da, iki norm arasında bir çatışma olduğunda, 

üsttekinin tercih edilmesidir. Esasen bu düzenleme biçimi, CBK’nın normlar hiyerarşisinde kanunun 

altında yer aldığının delillendirilmesinde en çok yararlanılan hususlardan biri olmuştur ve bu noktada 

bizce de bir tereddüt yoktur. Ancak hâlâ 17. fıkradaki anılan cümlelerin uygulamaya nasıl döküleceğinin 

aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Evvela doktrinde bu konuya yönelik ortaya konulan yaklaşımlara bakıldığında, ilk olarak CBK ile 

düzenlenebilecek bir hususta farklı bir kanun hükmü bulunması hâlinde, üst norm olan kanunun 

uygulama önceliği bulunması sebebiyle kanun hükmünün tatbik edileceği; Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi yürüklükte kalmaya devam etmekle birlikte, uygulanma kabiliyetine ancak ilgili kanuni 

düzenlemenin kaldırılmasıyla kavuşabileceği; buna ilişkin değerlendirmelerin, uygulama mevkiinde 

olan idari makamlar ve nihayet yargı mercilerince yapılacağı görüşü dikkat çekmektedir.7 Öte yandan 

                                                             
5 Aslan, Volkan. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanunlara Uygunluğunun Denetimi ve Çeşitli Hususların Kararname ile Düzenleneceğinin 
Kanunlarda Belirtilmesi Üzerine”, Anayasa Yargısı, C. 36, S. 1, 2019, 139-161, s. 151-152. 
6  Söyler, 99. 
7  Ardıçoğlu, s. 46. 
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bu tür bir CBK’ya muhatap olan kamu görevlileri ve bir uyuşmazlığa konu olması durumunda 

mahkemeler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ihmal edebilirler.8 

Öte yandan Ülgen, 104. madde hükmü dolayısıyla kanunla açıkça düzenlenen bir konuda CBK 

çıkarılamayacağı, ancak yasağa rağmen çıkarılan CBK’ya karşı iptal davası açılabilecekse de bunun şart 

olmadığını belirtmektedir. Zira bu durumda, yine 104. madde gereğince kanun hükümleri 

uygulanacaktır. Bununla birlikte uygulamanın bu kapsamdaki tercihinin mahkemelerce denetlenmesi 

gerekir. Bütün mahkemeler, Anayasa Mahkemesine gitmeksizin, uygulanacak normu kendisi tespit 

edebilir. Ancak bu merhalede, def’i yoluyla AYM’ye başvurulması da mümkündür. Bu yol yeğlenirse, iki 

ihtimal açığa çıkar. İlk olarak, CBK’nın kanunun açıkça düzenlediği bir konuda çıkarılmış olması 

durumunda, Mahkemenin bunu ilk inceleme safhasında tespit etmesi ve artık Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi davada uygulanacak kural olma vasfını taşımayacağı için esasa girmeden yetkisizlik 

sebebiyle red kararı vermesi gerekir ve Mahkemenin bu yöndeki tespiti bağlayıcılık taşır. İkinci ihtimal, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanunun açıkça düzenlediği bir konuya ilişkin olmamasıdır. Burada 

Anayasa Mahkemesi, işin esasına girerek, başkaca bir Anayasaya aykırılık meselesi olup olmadığını 

inceler. Netice olarak 104. madde uyarınca, CBK’nın kanunla farklı hükümler barındırması hâlinde 

başından beri kanunun uygulanacağı aşikârdır ve kanunun yeğlenmesi, AYM’nin iptal kararına bağlı 

değildir. Burada, Anayasa Mahkemesinin vereceği karar da ancak durumun tespitinden ibarettir.9 

Buna karşılık Azaklı, mahkemelerin kanunla aynı konuda farklı hüküm içeren CBK’nın iptali için 

def’i yoluna müracaat etmelerini engelleyen bir hüküm bulunmadığı kanaatindedir. Zira bu durumda 

zaten 104. maddenin 17. fıkrasına göre kanunun uygulanması gerektiğinden bahisle somut norm 

denetimine başvurulamayacağı tezi kabul edildiğinde, aynı zamanda soyut norm denetiminin 

işletilmesine, dolayısıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmasına da bir lüzum kalmayacaktır. Şu 

hâlde anılan hüküm uyarınca itiraz yoluna başvurulamayacağını belirtip, aynı maddeye istinaden soyut 

norm denetimine gidilebileceğini kabul etmek çelişki olacaktır.10 Yazara göre, bir mahkemenin, aynı 

konuya dair hem CBK hem de kanun hükmü bulunması durumunda, CBK’yı ihmal ederek kanuni 

düzenlemeyi uygulaması mümkündür. Bununla birlikte, kanunla aynı konuda düzenleme içeren CBK’nın 

iptali için somut norm denetimi yoluna başvurmasına engel bir hâl de mevcut değildir. Anayasa 

Mahkemesi, böyle bir dosya önüne geldiğinde, ilk aşamada CBK ile aynı konuda bir kanun bulunup 

bulunmadığını incelememelidir. Zira bu, esas incelemesi sırasında girişilecek olan bir değerlendirmedir. 

Mahkeme burada, sadece önüne gelen CBK’nın o davada uygulanacak norm olup olmadığını araştırır. 

Nitekim her ne kadar 104. maddenin 17. fıkrası uyarınca kanunla aynı konuda hüküm içeren CBK, 

Anayasaya aykırılık taşısa dahi, bu tür bir düzenlemenin hükümsüz kalma durumu söz konusu değildir 

ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilinceye kadar yürürlüktedir. Mahkeme, iptali talep edilen 

CBK’nın, o davada uygulanacak bir kural olduğunu saptadıktan sonra esas incelemesine geçer ve artık, 

aynı konuda kanun hükmü olup olmadığını değerlendirerek karar verir.11  

                                                             
8 Ergül, Ozan. “Yeni Rejimin Kodları”, Güncel Hukuk, Eylül-Ekim 2018, 30-32, s. 32; Dinler, Veysel. “Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada 
Denetimi ve Kanunsuz Emir”, Kamu Hukukçuları Platformu Tam Metin Bildiri Kitabı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020, 485-517, s. 499-500. 
9 Ülgen, Özen. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/2, 619-636, s. 33-34. 
Aynı yönde bkz. Apaydın, Bahadır. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetiminin Anayasa Yargısı ve İdari Yargı Alanlarına Etkileri”, Kamu 
Hukukçuları Platformu Tam Metin Bildiri Kitabı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020, 519-553, s. 536. 
10 Azaklı, Murat. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Somut Norm Denetimi Yoluyla İncelenmesi”, Anayasa Yargısı, C. 36, S. 1, 2019, 73-103, s. 87-
88. 
11 Azaklı, s. 88-90. Aynı yönde bkz. Narter; Kaya, s. 320. 



131 

Doktrinde konuya yönelik ortaya konulmuş olan görüşler genel olarak bu suretledir. Bütün bu 

aktarımlardan sonra, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunun aynı mesele hakkında hüküm ihtiva 

etmesinin sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle Anayasanın Cumhurbaşkanının kanunla 

açıkça düzenlenmiş bir konuda CBK çıkarmasını yasakladığı bilinmektedir. Öyleyse bu yasağa mugayir 

bir kararnamenin Anayasaya aykırılığında bir şüphe olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 

yargısal denetimini icra eden Anayasa Mahkemesinin, soyut veya somut norm denetimi yoluyla önüne 

gelmiş olan bu özellikteki bir kararnameyi iptal edeceğinde de bir tereddüt yoktur. Ancak asıl mesele, 

yukarıda da görüldüğü üzere, ilgili CBK’ya uygulamada rast gelen makamların ve genel mahkemelerin 

ne yapacağı üzerinde düğümlenmektedir. İşte Anayasa bu şüpheyi ortadan kaldırmak için, Anayasaya 

aykırılığı açıklayan cümleden sonra, ayrıca kanun ile CBK’nın çatışması durumunda kanunun 

yeğleneceğini vurgulamıştır. Bu hükmün, iki norm arasındaki altlık-üstlük münasebetini ortaya 

koyduğundan ve çatışma hâlinde üstteki kuralın uygulanması gerektiğinden, böyle bir durumla 

karşılaşan uygulayıcıların CBK’yı ihmal ederek üstte yer alan kanunu uygulayacağı görüşüne 

katılmaktayız. Esasen, bunu kabul etmek dışında bir çare bulunmadığı da ortadadır. Nitekim kanun ve 

CBK’nın aynı konuda farklı düzenlemeler içermesi durumunda idari makamların bir karar verip işlemi 

tesis etmesi lazımdır. Gerçekten böyle bir durumla karşılaşan idari merciin, işin içinden çıkamadığı için 

yargı organına danışma seçeneği yoktur. İdare bu durumda bir tercihte bulunur ve bu tercihin kanundan 

yana olması, şüphesiz Anayasanın metnine ve ruhuna en uygun olan yoldur. Bununla birlikte, idarenin 

seçimi neticesinde kurulan işleme karşı, fertlerin dava açma hakkı olduğuna göre, idari işlemin ve bu 

arada çatışan normlar yönünden yapılan tercihin hukuka uygun bulunmaması durumunda yargıya 

müracaat edilmesi tabiatiyle her zaman mümkündür. Bu safhada, mahkeme ya 104. maddenin 17. 

fıkrasında bulunan, kanunda açıkça düzenlenmiş bir hususta CBK çıkarılamayacağına ilişkin ilk kayda 

dayanarak bahse konu kararnamenin Anayasaya aykırılığı sebebiyle itiraz yolunu işletebilir veya aynı 

fıkradaki, kanun ve CBK’nın çatışması hâlinde kanun hükümlerinin uygulanacağını belirten ikinci kayda 

istinatla, kanunu uygulayarak önündeki uyuşmazlığı çözebilir. Bu gerekçeyle bizce de genel 

mahkemenin anılan iki yola da tevessül etme imkânı bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimi tarikiyle önüne gelen CBK’nın, kanunla aynı konuya 

ilişkin olduğunu görmesi hâlinde, bu kararnamenin davaya uygulanacak kural olma vasfını taşımaması 

sebebiyle işin esasına giremeyeceği tezine12 katılmak da mümkün görünmemektedir. Zira ortada 

Anayasaya aykırı da olsa, hâlihazırda yürürlükte olan ve iptal edilmediği müddetçe uygulanma kabiliyeti 

bulunan bir norm vardır. Bu normun o davaya uygulanma olanağının mevcudiyeti, diğer gereklilikler de 

toplanmışsa, itiraz yoluyla Mahkeme önüne gelen dosyanın esasına geçilmesi için gereken şartın 

sağlanması manasına gelir. Kararnamenin kanunla aynı konuyu düzenlemiş olup olmadığını 

değerlendirilmesi ise, işin esasına yönelik bir husustur ve Anayasa Mahkemesinin bu tespiti yapması 

hâlinde vereceği karar, CBK’nın Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptalidir. Anayasa Mahkemesinin 

Anayasaya aykırılık durumunda yalnızca bir tespit yapmakla yetinmesi ve iptal kararı vermemesinin 

gerek Anayasada gerekse Mahkemeye ilişkin diğer mevzuatta bir karşılığı bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak 104. maddenin 17. fıkrası bir yandan kanunla aynı konuya dair düzenlemeleri içeren 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için bir Anayasaya aykırılık hâli öngörmekte, bir yandan da 

uygulayıcılara ve genel mahkemelere hitap eden bir çeşit çatışma kuralı ihdas etmektedir. Şu hâlde 

12 Ülgen,, s. 33-34. 
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böyle bir durumla karşılaşan hemen herkesin, tarzı hareketini saptamak için 104. maddede kendisine 

bir dayanak bulması mümkün olmaktadır. 

B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden Sonra Aynı Konuda Kanun Çıkarılması 

Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arasındaki hüküm çatışmasına yönelik çerçeveyi kuran 

104. maddenin 17. maddesi, kanunun CBK’dan sonra çıkarılması ihtimaline yönelik değişik bir kural 

getirmektedir. Buna göre “Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir”. Burada, hükümsüzlüğün ne anlama geleceğinin 

yanı sıra, bu müeyyideyi kimin takdir edeceği, dolayısıyla anılan cümlenin kime hitap ettiği cinsinden 

kayda değecek soru işaretleri peyda olmuştur. 

Bu kapsamda savunulan ilk görüş, sonradan kanun çıkarılması durumunda aynı konuya ilişkin 

CBK’nın hükümsüz olacağına ilişkin bu kuralın bir iptal sebebi öngörmediği ve Anayasa Mahkemesinin 

bu hâlde yokluğun tespiti kararı vermesi gerektiği yönündedir. Ayrıca bu bir yokluk tespiti olduğu için 

adli ve idari yargı merciler de itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gitmeksizin, kendi kendilerine bu 

kararı verebilirler.13 Buna mukabil, maddede yer alan “hükümsüz hale gelir” sözünden ortaya çıktığı 

üzere, ilgili CBK’nın geçerliliğini ve tesirini kanun yürürlüğe girdikten sonra yitireceği, dolayısıyla 

burada bir şarta bağlılık hâli bulunduğu ve kanun çıkarılması kaydıyla CBK’nın geçersiz hâle bürüneceği 

de belirtilmektedir.14 Ayrıca bu kavramın, Fransız idare hukukunda yer alan ve kadük olma manasına 

gelen caducité hâline denk olduğu da ifade edilir ki bu terimle, idari işlemlerin belirli bir şartın tahakkuk 

etmemesi durumunda kendiliğinden ortadan kalkması anlatılır. Bu tür bir ortadan kalkma, bireysel 

işlemlerde sanki hiç olmamış ve uygulanmamışçasına gerçekleşirken, düzenleyici işlemlerde ise geriye 

yürümez ve ileriye doğru etki doğurur.15 Öte yandan sonradan kanun çıkması sebebiyle CBK’nın 

hükümsüz hâle gelmesi durumunda, Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına da lüzum yoktur. 

Ancak başvuru yapılacak olduğunda, Mahkemenin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesi16 

yahut  hükümsüzlüğü saptanması yolunda bir tespit kararı17 vermesi gerektiği savunulmaktadır. Bir 

diğer açıklama ise, burada uygulayıcılara yönelik bir düzenleme bulunduğu, mahkemelerin böyle bir 

durumla karşılaşırlarsa ister kararname hükümsüz hâle geldiği için kanunu tatbik etmek suretiyle karar 

verebilecekleri, isterse de ilgili CBK hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilecekleri 

yönündedir. Şu hâlde bu nevi bir CBK Anayasa Mahkemesinin önüne geldiğinde verilecek olan karar, 

iptal kararı olmalıdır.18 

Konuya ilişkin derlenen kanaatler bu şekildedir. Bu satırlarda benimsenen görüş, Anayasa aynı 

konuda sonradan çıkarılan kanunun CBK’yı hükümsüz hâle getireceğini öngördüğü için, burada, hukuk 

13 Ardıçoğlu, s. 45, 30 nolu dipnot; Aynı yönde bkz. Aksoylu Ürger, s. 155-156; Boztepe, s. 26. 
14 Eren, Abdurrahman. “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 
Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, C. 36, S. 1, 2019, 1-72, s. 63-64; Ülgen, s. 34-35; Yayla, Ahmet. “Anayasa Değişikliği Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 
Makamının Olağan Döneme İlişkin Düzenleme Alanı ve İdari İşlemlere Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş 
Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel Sayı, 2019, 1609-1643, s. 1626; Şirin, Tolga. “’İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Olmayan Yanıtı’: Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 7, S. 14, 2018, 289-356, s. 336-337. 
15 Gözler, Kemal. İdare Hukuku, C. I, 3. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2019, s. 1212. 
16 Ülgen Adadağ, Özen. “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar”, Anayasa Yargısı, C. 36, S. 1, 2019, 
261-277, s. 267. İdari makamların veya genel mahkemelerin bu yönde bir tespit yapmasının yetki tecavüzü teşkil edeceği ve farklı uygulamalar 
yüzünden karışıklığa yol açacağı, bu itibarla bahse konu tespiti münhasıran Anayasa Mahkemesinin yapacağı yönünde bkz. Erol, Ömer Faruk. 
“Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi 
Yayınevi İstanbul, 2019, 65-87, s. 82-83. 
17 Eren, s. 64. 
18 Narter; Kaya, s. 323-324; Azaklı, s. 94, 98. Anayasa Mahkemesinin kararının hükümsüzlüğün tespiti şeklinde değil, iptal suretinde olması gerektiği 
yönünde bkz. Barın, s. 126.  
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dünyasında hiç var olmama ve hiçbir zaman hayat bulmamış olma manasına gelen yokluğun 

mevcudiyetini savunmaya imkân bulunmadığı, dolayısıyla hükümsüzlüğün ancak ilgili kanun yürürlüğe 

girdikten sonra sonuç doğuracağı yönündedir. Nitekim yokluk müeyyidesi, eski ıstılahta sanki hiç 

olmamış anlamına gelen “keenlemyekün” terkibiyle ifade edilir. Dolayısıyla bu kavramın kabul edilmesi 

hâlinde bahse konu CBK’nın aslında hiç ortaya çıkmamış olduğunun da kabul edilmesi gerekecektir. Ne 

var ki böyle bir norm ortaya çıkmış ve kanun konulana kadar, 17. fıkradaki diğer kurallara riayet edilmiş 

olması hâlinde, geçerli ve mer’i bir kural olarak mükemmelen hüküm ve sonuçlarını doğurmuştur. 

CBK’nın geçerliliğine halel getiren şey ise sonradan beliren bir faktördür ve onun etkisi de ancak ileriye 

yönelik işlerlik kazanabilir. Şu hâlde, bu kapsamdaki CBK’ların yoklukla malul olduğu görüşüne 

katılmak kabil değildir. 

Öte yandan, sonradan çıkarılan kanunla aynı konuda düzenleme içeren CBK’nın Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerektiği yolundaki görüşe de iştirak etmemekteyiz. Zira iptal 

kararının ancak Anayasaya aykırılık hâlinde verilmesi mümkün olabilir ve bu suretteki bir norm iptal 

kararı çıkıncaya kadar hukuka uygunluk karinesi uyarınca geçerliliğini koruyarak hüküm ifade etmeye 

devam eder. Ancak 104. maddenin 17. fıkrası, bu tür CBK’ların kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 

hükümsüz hâle geleceğini amirdir. Dolayısıyla ilgili CBK o andan itibaren geçersizdir ve uygulanma 

kabiliyetini kaybetmiştir. Binaenaleyh bu tür bir CBK, kanun yürürlüğe girmesinden başlayarak Anayasa 

Mahkemesi önüne geldiği süre boyunca Anayasa icabı tamamıyla hükümsüz kalmıştır. Öyleyse başta 

uygulayıcılar olmak üzere, yargı yerlerinin de bu özellikteki bir CBK’yı uygulamaması ve kanuna 

teveccüh etmesi Anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. Bununla birlikte ilgili CBK, bir şekilde 

Anayasa Mahkemesinin önüne geldiğinde, geçersiz olan bir normun iptal edilmesi mümkün 

olmayacağından, Mahkeme CBK’nın hükümsüzlüğünü tespit etmekle yetinmelidir.  Çünkü burada 

yukarıdaki gibi bir Anayasa aykırılık hâli değil, bizzat Anayasadan kaynaklanan bir hükümsüzlük 

durumu söz konusudur. Anayasa Mahkemesinin kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını ile 

bütün gerçek ve tüzel kişiler yönünden bağlayıcı olduğundan, yapılacak bu tespitle birlikte, uygulamada 

yaşanması muhtemel karışlıklıların temelli olarak nihayete ereceği ve bir tatbikat birliğine erişileceği 

de açıktır. 

SONUÇ 

2017 Anayasa değişiklikleri ile kabul edilen CBK’lar yönünden çözülmeyi bekleyen pek çok mesele 

ortada durmaktadır. Diğerleri arasında hiç de önemsiz sayılamayacak olan bir nokta da yürütmenin bu 

yeni ve kavi enstrümanının nasıl denetleneceği ile bu bağlamda gerek yargı organına gerekse idari 

mercilere taalluk eden birtakım soru işaretleri olarak karşımıza çıkar. Buraya kadar, CBK’ların denetim 

rejimi altında beliren bazı meseleler tasvir edilmiş ve bu kapsamda belli başlı çözümler ortaya 

konulmuştur. 

Buna göre, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrası ile CBK’ların denetlenmesi yönünden iki ayrı 

incelemenin getirildiği  anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, hem doğrudan doğruya kararnamelere ilişkin 

getirilen yasaklar, hem de genel anayasal çerçeve itibariyle Anayasaya uygunluk denetiminin yapılması 

gereğidir. İkincisi ise 17. fıkrada kendine yer bulan bazı kayıtlar dolayısıyla ortaya çıkan bir kanunilik 

denetiminden başkası değildir. Şu hâlde Anayasa Mahkemesinin, esas incelemesi sırasında CBK’ları bir 

yandan Anayasa metnine öbür yandan yürürlükteki kanunlara uygunluk açısından ele alması lazımdır. 

Böylece Anayasa koyucunun CBK’yı kanunun altında ve ona tabi bir hüviyet içinde tasarladığı 

anlaşılmaktadır. Öyleyse eski sistemde KHK’lar bakımından karşımıza çıkan kanun gücünde olma 



134 

özelliğinin aksine, yeni sistemde yürütme kararnamelerinin ancak kanuna uygun olarak çıkarılmaları 

mümkün olabilmektedir. Elbette asli bir düzenleme olması sebebiyle CBK’nın kanuna dayanma 

zorunluluğu yoktur ancak ilk elden çıkarılan bu normların, kanuna aykırı olmaları, 17. fıkradaki çerçeve 

dolayısıyla kabil değildir. 

Sunumda ele alınan diğer bir husus, kanun ve CBK’nın hüküm bakımından ihtilaf içinde olmaları 

durumunda ne yapılacağı üzerinedir. 104. maddenin 17. fıkrasının bu hâlleri iki ihtimal yönünden ayrı 

ayrı ele aldığı görülmektedir. Buna göre, aynı konuda düzenleme yapan kararnamenin kanundan sonra 

çıkarılması durumunda, bu kararname Anayasaya aykırı olacak ve Anayasa Mahkemesinin iptal 

yaptırımıyla karşılaşacaktır. Uygulama sırasında ilgili kanun ve CBK ile karşı karşıya kalan idari 

makamların da yine 17. fıkradaki açık kayıt sebebiyle kararnameyi görmezden gelip kanunu tatbik 

etmesi gereklidir. İkinci ihtimal ise bu defa aynı konuda düzenleme yapan bir kanunun kararnameden 

sonra çıkarılmasıdır. Böyle bir durumda, ilgili CBK Anayasanın açık hükmü gereğinde kanunun 

yürürlüğe girmesiyle beraber kendiliğinden hükümsüz hâle gelecek ve uygulanma kabiliyetini 

yitirecektir. Öyleyse gerek uygulayıcıların, gerekse yargı yerlerinin bu norma dayanarak işlem 

yapmaları veya karar almaları mümkün olmayacak ve bu tür bir kararnameyi ihmal etmeleri 

gerekecektir. Anayasa Mahkemesi ise önüne gelen bu kararnameyi, ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle 

zaten geçersiz hâle gelmiş olduğundan iptal edemeyecek, olsa olsa bu durumu, dolayısıyla söz konusu 

CBK’nın hükümsüzlüğünü, tespit etmekle yetinecektir. 

Bu bildiride, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetimine ilişkin birtakım tereddüt alanları 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Elbette bu konuya ilişkin tartışılmayı bekleyen sorunlar bunlardan ibaret 

değildir. Ancak bunun için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğundan, bu sununum imkânları 

her bir meselenin ele alınmasına imkân vermemektedir. Bu kapsamda yeni sistemin en can alıcı 

noktalarından biri olan CBK’lar diğer yönlerden olduğu gibi denetim cihetiyle de incelenmiş ve pek çok 

görüş ortaya konulmuştur. Fakat bu konunun, önemi dolayısıyla literatürün gündemini meşgul etmeye 

devam edeceğini, böylelikle yeni çalışmalar ve görüşler üretileceğini tahmin etmek hiç de güç değildir. 
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SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE İDARE TARAFINDAN KAMU SAĞLIĞI 
GEREKÇESİYLE GETİRİLEBİLECEK “ZORUNLU AŞI” UYGULAMASI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Asuman ÇAPAR 

Öz 
İnsanlık tarihinde zaman zaman ortaya çıkan salgın hastalıklar günümüz dünyasında da bir tehdit 
olarak ortaya çıkabilmektedir. Ülkeler salgın hastalıklarla mücadele etmek için çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır. Aşılama faaliyeti salgın hastalıklarla mücadele yöntemlerinden birisidir. Salgın 
hastalıkların zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşılama faaliyetleri yapılmaktadır. Aşılama, kişinin 
vücut bütünlüğüne yapılan bir tıbbi müdahale olduğu için kural olarak aşılamanın rızaya dayanması 
gerekir. Kişinin rızası olmaksızın kişiye aşılama yapılması durumunda vücut bütünlüğünün ihlali söz 
konusu olabilir. Kişinin rızası olmasa da gerek kendisinin gerekse kamunun üstün yararının olduğu 
durumlarda vücut bütünlüğüne yapılan müdahale kural olarak hukuken meşru kabul edilir. Salgın 
hastalık dönemleri normal dönemlere nazaran üstün nitelikli kamu yararının daha açık olarak ortaya 
çıkabildiği dönemler olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte kişinin salgın hastalığa karşı aşı 
yaptırmak istememesi durumunda çeşitli yaptırımlarla zorunlu aşılamaya tabi tutulup tutulamayacağı 
tartışmalıdır. Anayasa’nın 17’nci maddesine göre vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı kişinin rızası 
dışında ancak tıbbi zorunluluk hallerinde ve kanunda düzenlenmek şartıyla ihlal edilebilir. Tıbbi 
zorunluluk halleri Anayasa’da, vücut bütünlüğüne yapılan müdahalenin meşruluğu şartlarından birisi 
olarak düzenlenmiştir. Tıbbi zorunluluk kavramı içeriği ve sınırları çizilmiş bir kavram olmayıp, somut 
olayın özelliğine göre tıbbi zorunluluk halinin varlığı tespit edilebilir. Bu duruma rağmen tıbbi 
zorunluluk kavramının içeriğini en azından salgın hastalıklar bakımından somutlaştırmak, idarenin 
zorunlu aşılama konusundaki yetkilerinin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Anayasa’da belirtilen 
diğer şart ise kanunilik unsurudur. Kanunilik şartının gerçekleşmiş sayılması için o konuda açık, yeterli 
ve sınırları belirlenmiş bir düzenlemenin yapılması gerekir. Söz konusu kanuni düzenlemenin aynı 
zamanda Anayasa’nın 13’üncü maddesinde belirtilen hakkın özüne dokunmama, demokratik toplum 
düzenine ve ölçülülük ilkesine uygun olma gibi ilkelere de uygun olması gerekir. Bu çalışmanın amacı 
temel haklar ve hürriyetler içerisinde vücut bütünlüğünün korunması hakkı kapsamına giren zorunlu 
aşılama uygulamasının Türkiye’de idari organlar tarafından salgın hastalık dönemlerinde kişiler 
üzerinde uygulanıp uygulanamayacağını incelemektir. Çalışma yapılırken literatür taraması yapılmış, 
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından yararlanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Temel hakların ve hürriyetlerin sınırlanması, Kamu düzeni, Salgın hastalık, 
Zorunlu aşılama. 
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AN EVALUATION ON THE "COMPULSORY VACCINE" PRACTICE THAT CAN BE PUT 
INTO OPERATION BY THE ADMINISTRATION FOR PUBLIC HEALTH DURING 

PANDEMIC  

 

Abstract  
Pandemics emerging occasionally throughout the history of mankind can also be a risk factor in today's 
world. Countries use various strategies to combat such epidemic diseases. Vaccination is one of the 
strategies used to fight epidemic diseases. Vaccinations are performed in order to decrease the harmful 
effects of the pandemic. Vaccination is a medical intervention to the body integrity of the person. 
Accordingly, as a rule, vaccination should be applied upon individual consent. In case of a non-
consensual vaccination, there may be a violation of body integrity of the individual. Even if the person 
does not provide a consent, as a rule, in cases where there is an outstanding benefit of both the individual 
and the public, the intervention in bodily integrity is considered legally legitimate. Pandemic periods 
can be considered as periods where highly qualified public interest is able to come forth more clearly 
compared to normal periods. Nonetheless, in case the person rejects vaccination against the pandemic, 
it is controversial whether he/she can be subject to compulsory vaccination with various sanctions. 
Pursuant to Article 17 of the Constitution, the immunity of the body integrity can be violated without 
the consent of the person, but only in cases of medical necessity and provided that it is regulated by law. 
Medical necessity cases are regulated in the Constitution as one of the conditions for the legitimacy of 
the intervention to bodily integrity. The concept of medical necessity is not a concept with defined 
content and boundaries, and the existence of a medical necessity can be determined as per the nature 
of the substantial case. Regardless of this situation, embodying the content of the medical necessity 
concept, at least in terms of pandemic, will be beneficial in terms of determining the authority of the 
administration for the compulsory vaccination. Another provision specified in the Constitution is the 
legality. A precise, adequate and limited regulation must be made for the legality condition to be fulfilled. 
The aforementioned legal regulation should also comply with the principles of the prohibition of 
intervening the essence of the right, conforming to the democratic social order and the principle of 
proportionality specified in Article 13 of the Constitution. The aim of this study is to evaluate whether 
the compulsory vaccination practice, which is within the scope of the right of the protection of bodily 
integrity within fundamental rights and freedoms, can be applied by administrative bodies in Turkey 
during pandemics. The literature was reviewed and the decisions of the Constitutional Court and the 
European Court of Human Rights were used during the study. 
Keywords: Restriction of fundamental rights and freedoms, public order, Pandemic, Compulsory 
vaccination. 

 

GİRİŞ 

İnsan ve hayvanlarda tahribatlara, ölümlere neden olan salgın hastalıklar, dünya üzerinde 

milattan önce görülmeye başlamıştır. Salgın hastalıklar, insanlık tarihinde geniş coğrafyalara yayılan 

toplu ölümlere, sağlık sorunlarına ve diğer bir takım toplumsal sorunlara neden olmuştur.1 En son 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını2 şeklinde 

görülmektedir. 

                                                             
1  Aslan, Recep. “Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19”, Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, Cilt (C) 8, Sayı (S) 85, 
Nisan 2020, sayfa (s.) 36. 
2 Pandemi “Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesi”dir; 
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html, (Erişim Tarihi: 02.02.2021). 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html
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Aşı uygulaması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temel olarak kamu sağlığının korunması 

amacıyla yürütülmekte olan bir koruyucu sağlık hizmetidir. Aşılama faaliyetleri bu yönüyle bir kamu 

hizmeti olsa da aynı zamanda diğer yönüyle idari kolluk faaliyetidir. Ülkeler, yaygın olarak görülebilen 

bazı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek ya da görülme sıklığını azaltmak amacıyla aşılama 

faaliyetleri yapmaktadır. Aşılama faaliyetleri aynı zamanda salgın hastalıklarla mücadele 

yöntemlerinden birisi olarak kullanılmaktadır. Uygulanmakta olan aşıların bir kısmı zaman zaman 

ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı geliştirilmiştir. Salgın hastalık dönemlerinde kullanılmak üzere 

geliştirilen aşıların zorunlu tutulup tutulamayacağı ise tartışmalı bir konudur. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ortaya çıkan salgın hastalıklarda, olağan dönemlerde idarenin 

idari kolluk yetkileri kapsamında zorunlu aşı uygulaması getirip getiremeyeceğini ortaya koymaktır. 

Olağanüstü dönemde idari kolluk faaliyetleri kapsamında getirilecek zorunlu aşı uygulaması ayrı bir 

çalışma konusu olabileceği için bu çalışmada incelenmemiştir.3 Çalışmada zorunlu aşı uygulamasının 

ihlal edebileceği vücut bütünlüğünün korunması hakkı bakımından inceleme yapılmış, ihlal edilebilecek 

diğer haklar bakımından detaylı inceleme yapılmamıştır. Çalışma yapılırken konuya ilişkin literatür, 

yargı kararları ve mevzuat incelenmiştir. 

I.  AŞI UYGULAMASI 

Aşılama tıbbi müdahalelerden birisidir. Aşılama faaliyeti ile temel olarak daha hastalık ortaya 

çıkmadan, hastalığın ortaya çıkması engellenmek istenir. Türkiye’de aşılama faaliyetleri çok eski 

zamanlara dayanmakta olup, çeşitli hukuki düzenlemelerde yer almaktadır. 

A. Tıbbi Müdahale Olarak Aşılama Faaliyeti 

Genel olarak tıbbi müdahale kavramı hastalıkların önlenmesi, teşhisi ya da tedavisi amacıyla tıp 

mesleğini yapmaya yetkili olanlarca gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder.4 Hasta Hakları 

Yönetmeliği’nin5 4’üncü maddesinde ise tıbbi müdahale kavramının “Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler 

tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili meslekî yükümlülükler ve 

standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fizikî ve ruhî girişimi” ifade ettiği 

belirtilmiştir.  

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olması için taşıması gereken bazı özellikler vardır. Hukuken 

öngörülmüş amaçlara uygun olarak yapılması, kural olarak ilgili kişinin aydınlatılmasına dayalı rızasının 

alınması, tıp biliminin kurallarına uygun bir şekilde gerekli dikkat ve özeni göstererek somut olay 

bakımından yetkili kişi tarafından yapılması ve diğer hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması ile 

yapılan tıbbi müdahale hukuka uygun kabul edilir.6 Diğer hukuka uygunluk nedenleri olarak üstün 

nitelikte özel ve kamusal yararın bulunduğu haller ile kanunun yetki verdiği diğer haller söylenebilir.7 

                                                             
3  T.C 1982 Anayasası’nın (Anayasa) 119. maddesinde “tehlikeli salgın hastalık”lar olağanüstü hal sebeplerinden birisi olarak düzenlenmiştir; Kanun 
Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18.10.1982, Resmi Gazete, Tarih: 09.11.1982, Sayı: 17863 (Mükerrer), https://www.resmigazete.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 
02.02.2021); Bu çalışmada Resmi Gazete’ye yapılan atıflar bu adresten alınmıştır. 
4  AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, Karar Tarihi (KT): 11/11/2015, paragraf (p.) 52, https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/, (Erişim 
Tarihi: 08.03.2021); Bu çalışmada kaynağı belirtilmeyen AYM Bireysel Başvuru kararları bu adresten, belirtilen tarihte alınmıştır.   
5   Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998, S: 23420. 
6 Atak, İsmail. “Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları”, TOTBİD Dergisi, 2020, 19, s. 20. 19–26; Okyay, Ramazan Azim/ Akbaba, Muhsin/ Kirkit, 
Ecem. “Aydınlatılmış onam ve aşılama”, Turkish Journal of Public Health, 2015;13 (2), s. 156. 
7 Güney Tunalı, Işıl. Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 225. 

https://www.resmigazete.gov.tr/
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
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1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un8 70’inci maddesinde 

tıbbi müdahale yapılmadan önce muvafakatın alınacağı belirtilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 

31/1’inci maddesine göre buradaki rızanın aydınlatılmış olması gerekir. Aydınlatılmış rıza “hastanın ya 

da kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması” nı 

içermektedir. 

Aşı, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde9 madde 4/f’de belirtilen “İmmünolojik 

Ürünler” arasındadır. Bağışıklık, zararlı olabilecek etkenlerde bulunan özel antijenlerin vücut tarafından 

tanınarak, vücudun buna direnç göstermesine denir. Bağışıklık sistemi tehlikeli etkeni tanır ve bunu 

etkisiz hale getirmek için harekete geçer.10 Aşılamada temel amaç bağışıklamanın sağlanarak, kişilerin 

hastalık etkeni ile karşılaşmaları halinde hastalığı hafif atlatmaları ya da hiç hasta olmamalarıdır. 

Böylelikle hem bireysel sağlık korunmuş olur hem de toplumda ortaya çıkabilecek salgın ve yaygın 

hastalıklar önlenmiş olur. 

Aşıları “zorunlu aşılar” ve “yapılması tavsiye edilen aşılar” olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Devlet tarafından yapılması üstlenilen ve kişiler tarafından yapılmaması halinde çeşitli yaptırımların 

uygulandığı aşılar zorunlu aşı olarak nitelendirilebilir.11 Devlet tarafından yapılması zorunlu tutulmayıp 

yaptırıma bağlanmamış olan, bununla birlikte kişilerin yaptırmasında fayda bulunan aşılar, yapılması 

tavsiye edilen aşılar olarak değerlendirilebilir.  

Aşılama faaliyetleri bir yönüyle idari kolluk faaliyeti olduğu gibi bir yönüyle de sağlıklı kişileri 

korumaya yönelik koruyucu sağlık hizmetidir. Hastalıklar ortaya çıkmadan genel sağlığın korunması 

amacıyla yapılan hizmetler koruyucu sağlık hizmeti kapsamındadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 

amacı hastalık etmenlerinin yok edilmesi ve toplumun bunlardan uzak tutulmasıdır. Koruyucu sağlık 

hizmetleri diğer sağlık hizmetlerinden toplum düzeninin bozulmaması amacıyla önceden önlemler 

alınması bakımından ayrılır. Ayrıca bunların maliyetleri, hastalığın ortaya çıkmasından sonra oluşan 

sağlık hizmetleri maliyetine göre daha düşüktür.12  

Koruyucu sağlık hizmetleri bakımından aşılamanın iki yararının olduğu söylenebilir. İlk olarak aşı 

olan bireyin hastalığa yakalanması önlenmiş olur. İkinci olarak toplumda belli oranda aşılama düzeyi 

yakalanarak hastalığın o toplumda kontrol edilmesi sağlanır.13 Aşılamanın diğer tıbbi müdahalelerden 

farklı olarak uygulandığı kişinin yanı sıra tüm toplumun sağlığını koruyucu etkisi de vardır. Belirli bir 

seviyede aşılama ile toplum bağışıklığı da sağlanır. Toplum bağışıklığı, çeşitli sebeplerle aşı olmayan 

kişilerin de söz konusu hastalıktan dolaylı olarak korunması anlamına gelir. Aynı zamanda aşılama, 

hastalığın yayılmasının ortaya çıkaracağı toplumsal maliyete göre daha ekonomiktir.14 Dünya Sağlık 

Örgütü aşıları en uygun maliyetli ve en başarılı tıbbi müdahalelerden birisi olarak ifade etmektedir. 

                                                             
8  Resmi Gazete, Tarih: 14.04.1928, S: 863. 
9  Resmi Gazete, Tarih: 19.01.2005, S: 25705. 
10 Tulchinsky, Theodore H./ Varavikova, Elena A. Yeni Halk Sağlığı, 3. Baskı, Çeviren: Acar Vaizoğlu, Songül, Palme Yayınevi, Ankara, 2019, s. 155.   
11 Kasapoğlu Turhan, Mine. “İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (1), 2019, s. 3-4. 
12 Boz, Selman Sacit/ Özdemir, Yücel/ Nacak, Mehmet/ Bölükbaşı, Mustafa Oğuzhan/ Öndin, Hasan Burak/ Ulusoy, Sümeyye. İdare Hukuku Açısından 
Kamu Düzeni Unsurları, Editör: Boz, Selman Sacit, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020, s. 123. 
13  Etiler, Nilay. “Yükselen Bir Toplum Sağlığı Sorunu Olarak: Aşı Reddi”, Hukuk Defterleri, S 18, Mart-Nisan 2019, http://hukukdefterleri.com/yukselen-
bir-toplum-sagligi-sorunu-olarak-asi-reddi/., (Erişim Tarihi: 16.02.2021). 
14  Okyay ve devamı (vd.), s. 157- 158.  

http://hukukdefterleri.com/yukselen-bir-toplum-sagligi-sorunu-olarak-asi-reddi/
http://hukukdefterleri.com/yukselen-bir-toplum-sagligi-sorunu-olarak-asi-reddi/
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Aşılar sayesinde difteri, tetanoz, çocuk felci gibi bazı hastalıklar ile bunlardan kaynaklanan sakatlıklar 

ve ölümler azalmıştır. Böylelikle sayısız hayat kurtarılmıştır.15 

B. Aşılama Faaliyetlerinin Genel Olarak Türkiye’deki Uygulaması ve Hukuki Dayanağı  

Ülkemizde ilk aşı çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamıştır. 1885’te dünyadaki 

ilk çiçek aşısı uygulaması için Osmanlı İmparatorluğu’nda kanun çıkarılmıştır. İlerleyen yıllarda çiçek, 

kuduz, difteri ve veba gibi hastalıklara yönelik aşı çalışmaları yapılmıştır. Aşıya yönelik çalışmalar 

Kurtuluş Savaşı döneminde bile devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da aşı 

çalışmalarına devam edilmiş, 1928’de Hıfzıssıhha Enstitüsü ile üretim bu merkezden yürütülmeye 

başlanmıştır. Ülkemizde çeşitli hastalıklara yönelik aşı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir.16 

Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında aşı ile korunma sağlanabilen hastalıkların görülme sıklığını ve 

ölümcüllüğünü azaltmak için Genişletilmiş Bağışıklama Programını geliştirmiştir. Türkiye’de ilk olarak 

1981’de Genişletilmiş Bağışıklama Programı uygulamaya konulmuş ve 1985’te “Türkiye Aşı 

Kampanyası” ile aşılama faaliyetleri hız kazanmıştır. Zamanla çocukluk aşı takvimi giderek genişleyerek 

günümüze kadar gelmiştir.17 

Bağışıklama konusunda günümüzde Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında bu 

amaçla çıkarılmış ve uygulanmakta olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi18 

uygulanmaktadır. Bu genelge kişinin yaşamı boyunca karşılaşabileceği tetanoz, kızamık, kızamıkçık, 

difteri, çiçek gibi bazı hastalıklara karşı aşılanarak korunmasını öngörmektedir. Bağışıklama 

hizmetlerinin hedefi toplumda aşıyla korunabilen hastalıkların çıkışını engellemek ve böylelikle bu 

hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemektir. 

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi uyarınca bu Genelgenin kapsamına sadece çocuklar 

girmemektedir. Bu kapsamda çocukluk çağı aşıları haricinde yetişkinlik döneminde uygulanabilecek 

birtakım aşılar da bulunmaktadır. Örneğin sağlık kurumlarına başvuruları halinde risk grubunda 

bulunan cezaevi ve ıslahevinde bulunanlara, endemik bölgelere seyahate gideceklere, hemodiyaliz 

hastası gibi bazı hastalara yönelik aşılar ve gebelik döneminde yapılan aşılar gibi çeşitli aşılama 

faaliyetlerinin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu Genelgeye göre Türkiye’de aşılama faaliyetleri 

akademisyenlerden oluşan Bağışıklama Danışma Kurulunun bilimsel önerileri ve desteği doğrultusunda 

yürütülmektedir. 

Sağlık alanda bireylerin temel haklarının anayasal dayanağı yaşam hakkı ve kişinin maddi- 

manevi bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi hakkına dayanmaktadır. Zorunlu aşılama konusunda 

bireyin korunan hukuki değerleri Anayasa’nın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümünde “Kişinin 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17’nci maddesinde yapılan düzenleme kapsamına 

girmektedir. Anayasa’nın 17’nci maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

                                                             
15  World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011-2020, USA, 2013, p. 5, https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-
action-plan-2011-2020, (Erişim Tarihi: 03.02.2021). 
16 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Aşının Tarihçesi, https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33- a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-
tarih%C3%A7esi.html, (Erişim Tarihi: 27.02.2021).  
17  Şimşek Orhon, Filiz. “Genişletilmiş Bağışıklama Programına Her Yönüyle Bakış”, Osmangazi Tıp Dergisi, Sosyal Pediatri Özel Sayısı Mart 2020; 6-1, 
s. 9. 
18 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.03.2009 Tarihli ve 2009/17 Sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi, 
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf?0, (Erişim Tarihi: 26.01.2021). 

https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-%20a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-tarih%C3%A7esi.html
https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-%20a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-tarih%C3%A7esi.html
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf?0
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bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” ifadesine yer 

verilmiştir.  

Zorunlu aşılama faaliyeti aynı zamanda Anayasa’da düzenlenmiş olan sağlık hakkı ile de ilgilidir. 

Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı 56’ncı maddesi uyarınca “Herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.... Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 

amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.”. Bu madde uyarınca sağlık 

hakkı vatandaşların devletten isteyebilecekleri, devletin de mali gücüne göre yerine getirmekle yükümlü 

olduğu isteme hakları arasında düzenlenmiştir. 

Kanuni düzenlemelere bakıldığında bu konuda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda19 

(UHK) düzenleme yapıldığı görülmektedir. UHK’nın 57., 64., 72., 87. ve 89. maddelerinde aşılamaya 

ilişkin hükümler düzenlenmiştir. UHK’nın 72/2’nci maddesinde “Hastalara veya hastalığa maruz 

bulunanlara serum veya aşı tatbiki” yapılacağı belirtilmiştir. UHK’da zorunlu aşı uygulaması konusunda 

sadece 88 ila 94’üncü maddeler arasında çiçek hastalığına ilişkin aşı zorunlu tutulmuştur. Salgın hastalık 

dönemlerinde görevli memurların gerekli gördükleri kişilere zorunlu olarak çiçek aşısı yapabileceği 

belirtilmiştir. Diğer aşılar bakımından bunların mecburi tutulduğuna ilişkin bir ifade belirtilmemiştir.  

Aşılama konusunda bir diğer düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda20  yapılmıştır. Bu 

Türk Medeni Kanunu’nun 23’üncü maddesinde kişinin yazılı rızasıyla aşılanmasının mümkün olduğu 

belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 24’üncü maddesinde ise kişilik haklarının korunmasına ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. Buna göre “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, 

saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün 

nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı 

kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”. Üstün nitelikli özel ve kamusal 

yararın varlığı Türk Borçlar Kanunu’nun 63/2’nci maddesinde21 de hukuka uygunluk nedenleri 

arasında sayılmıştır. 

Bu düzenlemelerin haricinde salgın hastalık dönemlerinde uygulanmak üzere çeşitli idari 

düzenleyici işlemler yürürlüğe sokulmuştur. Salgın hastalık döneminde gerekli kontrol, bildirim, 

koordinasyon, vaka tanımlamaları, gerekli düzenlemelerin yapılması gibi amaçları gerçekleştirmek için 

çıkarılmış olan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği22 uygulanmaktadır. 2006 

yılında “Küresel Bir Grip Salgını (Pandemi) Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar” başlığı ile 

Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.23 2019 yılında küresel grip salgını kapsamında alınacak 

tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.24 Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı 

Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı25 yayımlanmıştır. Bu 

planda İnfluenza pandemisi ihtimaline karşı alınacak gerekli tedbirlere değinilmiştir. Burada salgın 

                                                             
19 Resmi Gazete, Tarih: 6/5/1930, S: 1489. 
20 Resmi Gazete, Tarih: 8/12/2001, S: 24607. 
21 Resmi Gazete, Tarih: 4/2/2011, S: 27836, Madde 63/2; “Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının 
haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle 
koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka aykırı sayılmaz.”. 
22  Resmi Gazete Tarih: 30.05.2007, S: 26537. 
23 2006/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete, Tarih: 23.08.2006, S: 26268. 
24 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete, Tarih: 13.04.2019, S: 30744. 
25 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/ulusal-pandemi-hazirlik-plani.html, (Erişim Tarihi: 26.02.2021). 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/ulusal-pandemi-hazirlik-plani.html
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döneminde izlenecek yol ve yöntemler ile aşılama faaliyetlerinin planlanmasına ilişkin düzenlemeler 

detaylı bir şekilde yapılmıştır. 

II. İDARENİN KAMU SAĞLIĞINI KORUMA GEREKÇESİYLE BİREYİN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE 

MÜDAHALE YETKİSİ VE BU YETKİNİN SINIRI 

Anayasa’nın 123’üncü maddesinde düzenlenen kanuni idare ilkesi uyarınca idarenin her türlü 

eylem ve işleminin kanuna dayanması gerekir. Bu nedenle salgın hastalık dönemlerinde idare 

tarafından kullanılan yetkilerin ve bunların sınırlarının kanuni dayanağı bulunmalıdır. 

A. İdarenin Kamu Sağlığını Koruma Görevi ve Vücut Bütünlüğüne Müdahale Yetkisi 

İdarenin kamu düzenin bozulmasını önlemek maksadıyla yapmış olduğu koruma ve kollama 

faaliyetlerine idari kolluk faaliyetleri denir. İdari kolluğun önleyici olma özelliğinin yanı sıra aynı 

zamanda kamu düzeninin bozulması durumunda kamu düzeninin yeniden tesisini sağlama özelliği de 

vardır.26 Kamu düzenini sağlamak amacıyla idari kolluk faaliyetlerini yürütürken idarenin, nihai hedef 

olan kamu yararı ile kişilerin hakları ve özgürlükleri arasındaki makul dengeyi sağlaması gerekir.27  

Kamu düzeni kavramı esas olarak maddi ve dış düzene ilişkin bir kavramdır.28 Kamu düzeni 

kavramının neyi ifade ettiği konusunda öğretide benimsenmiş tek bir tanım bulunmamaktadır. Düzen 

kavramı bir yerde kargaşanın ve karışıklığın olmaması, kişilerin kendilerini güven içinde 

hissedebilecekleri bir ortam içinde yaşamalarını ifade etmektedir.29 Anayasa Mahkemesi (AYM) kamu 

düzeni kavramının, “belli edilmesi güç bir anlam taşımakla birlikte” toplumun huzur ve sükunetinin 

sağlanmasını, devletin korunmasını hedefleyen her şeyi içerdiğini, diğer bir deyişle toplumun her 

sahadaki düzeninin temelini oluşturan tüm kuralları kapsadığını ifade etmiştir.30 

Özel hukukta kullanılan kamu düzeni kavramı ile kamu hukukunda kullanılan kamu düzeni 

kavramları farklı anlamlara gelmektedir.31 Özel hukukta kamu düzeni kavramı genel olarak belirli bir 

zamanda ve yerde toplumun milli menfaatlerini koruyan hukuk kurallarına denir. Genel olarak 

memlekete ve millete zarar getiren hususlar kamu düzenine aykırı kabul edilir.32 Kamu hukukunda ise 

kamu düzeni kavramı kişilerin genel ya da umuma açık yerlerde dirlik, esenlik, güvenlik ve sağlık içinde 

hayatlarını sürdürmelerini ifade eder. Bu nedenle kamu düzeni kamu güvenliği, kamunun dirliği ve 

esenliği ile kamu sağlığı unsurlarından oluşmaktadır.33 Bununla birlikte kamu hukuku alanında kamu 

düzeni kavramı alanı genişlemekte olan bir kavramdır. Son yıllarda bu kavrama kamusal estetik, genel 

ahlakın korunması, insan onuru gibi kavramlar da dahil edilmektedir.34 

                                                             
26 Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/ Kaya, Cemil. Türk İdare Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017, s. 649; Yayla, Yıldızhan. 
İdare Hukuku, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2019, s. 42-43. 
27  Gözübüyük ve Tan, s. 651-652. 
28 Onar, Sıddık Sami. İdare Hukukunun Umumi Esasları, C III, İstanbul Akgün Matbaası, İstanbul, 1966, s.1480; Çağlayan, Ramazan. İdare Hukuku 
Dersleri, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 273; Gözler, Kemal. İdare Hukuku, C II, 3. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2019, s. 478. 
29  Yayla, s. 36. 
30 AYM, 1963/128 Esas (E), 1964/8 Karar (K), KT: 28/01/1964; AYM, 1976/27 E, 1976/51 K, KT: 22/11/1976, 
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 08.02.2021). 
31 Gözübüyük, A. Şeref/ Tan, Turgut. İdare Hukuku-Genel Esaslar, C I, 11. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016, s. 652. 
32  Akkurt, Sinan Sami/ Erdoğan, Kemal/ Tokat, Hüseyin. Borçlar Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 117. 
33 Günday, Metin. İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2015, s. 292; Özay, İl Han. Günışığında Yönetim, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
2017, s. 728; Yayla, s. 38. 
34 Örneğin Bakınız (Bkz.); Gözübüyük ve Tan, s. 653; Gözler, s. 479 vd.; Bahtiyar vd., s. 646; Kalabalık, Halil. İnsan Hakları Hukuku, 5. Baskı, Seçkin 
Yayınları, Ankara, 2017, s. 184.  

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
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Kamu düzeni kavramının üçüncü unsuru olarak kabul edilen kamu sağlığı, toplumun bulaşıcı 

hastalıklardan uzak tutulmasını, sağlık koşulları içerisinde yaşamını devam ettirmesini, gelecek 

kuşakların kötü etkenlerden uzak tutulmasını ifade eder. İdari kolluk faaliyetlerinin amaçlarından birisi 

kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde genel sağlığın korunmasıdır.35 Sağlık ile sıhhat hali 

hastalıkların ve hastalık tehlikesinin yokluğu anlamına gelir. Bu alanda görev yapan sağlık kolluğu bir 

taraftan sağlık kamu hizmetine yardım ederken diğer taraftan da kamu düzenini korumuş olur. Bu 

tedbirler hastalıkların insan sağlığını korumak ve hastalıkların ortaya çıkıp yayılmasını önlemek 

maksadıyla alınan tedbirlerdir.36  

İdarenin idari bir işlemle aşılamayı zorunlu hale getirmesi bireylerin vücut bütünlüğü hakkına 

müdahale teşkil eder. AYM zorunlu aşı konusunda vermiş olduğu bir kararında,37 bazı hastalıklara karşı 

bağışıklığın sağlanması için eriyik olarak ifade edilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış olan 

maddelerin vücuda verilmesi şekilde yapılan aşı uygulamasının vücut bütünlüğüne müdahale 

oluşturduğunu ifade etmiştir.38  

Zorunlu aşılama uygulaması bazı durumlarda bireyin dini inançlarına da aykırılık oluşturabilir. 

Bu durumda din ve vicdan hürriyetinin sınırlanması söz konusu olabilir. Diğer yandan çocuklar üzerinde 

yapılan aşılama faaliyetlerinde velayet hakkının kullanımı, ailenin korunması gibi birtakım haklara da 

müdahale gündeme gelebilir. Zorunlu aşılama faaliyeti ile hangi temel hakka ve hürriyete müdahale 

ediliyorsa yapılan müdahalenin kanunilik unsurunu taşıması gerekir. Bu durumda bireyleri dolaylı 

olarak aşı yaptırmaya zorlamak için alınabilecek birtakım idari tedbirler de kanuna dayanmalıdır. 

Bireyin vücut bütünlüğünün korunması hakkı Anayasa’nın 17/2’nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Burada belirtilen “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” ifadesinin kamu otoritelerine 

ne tür yetkiler verdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Anayasa’daki bu düzenleme uyarınca her şeyden 

önce kişinin vücut bütünlüğünün dokunulmaz olduğu, tıbbi zorunlulukların ve kanunda yazılı hallerin 

bu kuralın istisnası olarak belirtildiği görülmektedir. Bu kapsamda tıbbi müdahale konusu çeşitli 

kanunlarda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde düzenlenmiştir. 

UHK’da yapılan çeşitli düzenlemelerle idare bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bazı 

konularda yetkilendirilmiştir. UHK’nın 1’inci maddesinde memleketin sağlık şartlarını düzeltme ve 

milletin sıhhatine zarar veren tüm hastalıklarla ve benzeri zarar verici etkenlerle mücadele etmenin, 

gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin edip halka tıbbi ve sosyal olarak yardım etmenin, 

devletin genel hizmetlerinden olduğu belirtilmiştir. 

UHK’nun 3’üncü maddesinde ise bütçesiyle orantılı olarak yaygın ve salgın hastalıkların ortaya 

çıkmasına engel olmak, bunlarla mücadele etmek Sağlık Bakanlığının görevleri arasında belirtilmiştir. 

UHK’nun 64’üncü maddesinde, 57’nci maddede belirtilen hastalıklardan başka bir salgın hastalık ortaya 

çıktığında, o hastalığa ilişkin olarak bu Kanun’da belirtilen gerekli tedbirlerin tamamını ya da bir kısmını 

                                                             
35 Kalabalık, Halil. İdare Hukuku Dersleri, C II, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 243; Yayla, s. 39; Kalabalık, 2017, s. 185; Günday, s. 292-293; 
Akyılmaz vd., s. 645. 
36 Yıldırım, Turan/ Yasin, Melikşah/ Kaman, Nur/ Özdemir, H. Eyüp/ Üstün, Gül/ Çakır, Hüseyin Melih/ Okay- Tekinsoy, Özge. İdare Hukuku, (İçinde: 
Okay Tekinsoy, Özge), Editör: Turan Yıldırım, 8. Baskı, On İki Levha, İstanbul, 2020, s.  613; Boz vd., s. 127; Onar, s. 1483.   
37 AYM’nin zorunlu aşılama konusunda vermiş olduğu dört adet kararı vardır. Bunlardan ilki AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 
11/11/2015 olan karardır. Diğer kararlar AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/7246, KT: 23/3/2016; AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/4077, 
KT: 29/6/2016; AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/5629, KT: 21/11/2017 olan kararlar olup bunlarda ilk karara ilgili yerlerde atıfta bulunulmuştur. 
38  AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 11/11/2015, p. 52. 
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Sağlık Bakanlığının almaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 

3’üncü maddesinde ise Sağlık Bakanlığına aşı konusunda birtakım yetkiler verilmiştir.39 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin40 2/2’nci maddesinde Sağlık Bakanlığının görevleri arasında herkesin tam 

bir iyilik hali içerisinde hayatını sürdürebilmesi için “Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık 

risklerinin azaltılması ve önlenmesi” ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetip, politikalar belirleyeceği 

belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlardan olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağışıklama 

konusunda birtakım görev ve yetkiler verilmiştir.  

Sağlık Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 352’nci maddesinde41 herkesin bedeni, zihni ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içinde 

hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, 

hastalık risklerinin önlenmesi ve azaltılması konusunda görevli ve yetkili olduğu ifade edilmiştir. Bu 

Kararname’nin 361’inci maddesinde ise “Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan 

faktörlerle mücadele etmek” ve “Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, 

ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama 

ve kontrol çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler 

doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, 

değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.” Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevleri olarak 

sayılmıştır.  

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (d) bendinde “Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda 

yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.”, 

22’nci maddesinde “Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği 

rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. 24/1’inci 

maddesinde “tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

Kamu sağlığının korunması idarenin temel görevlerinden birisi olarak düzenlenmiştir. 

Mevzuattaki tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde tıbbi müdahale yapılabilmesi için temel 

şart olarak rızanın arandığı görülmektedir. Tıbbi zorunluluk olarak değerlendirilebilecek bazı 

durumlarda ve kanunda yazan hallerde rıza aranmaksızın tıbbi müdahaleye cevaz verilmiştir. İdare 

kamu sağlığını korumak, geliştirmek, hastalık risklerini azaltmak önlemek konusunda, yapılan çeşitli 

düzenlemelerle yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte bu düzenlemeler ile aşılama konusunda idareye 

zorunlu bir uygulama getirebileceğine ilişkin açık, konusu ve sınırları belirli bir yetkinin tanındığı 

söylemek çok güçtür. 

AYM, vermiş olduğu bir kararda devletin salgın hastalık dönemlerinde toplum sağlığını koruma 

görevinin daha geniş olacağını şu ifadelerle belirtmiştir. Bu kararda AYM, devletin normal dönemlerde 

toplum bağışıklığının güçlendirilmesi için yüksek oranda aşılama yapma şeklinde yükümlülüğünün 

olduğunu, bununla birlikte bu yükümlülüklerin kapsamının salgın bir hastalığın ortaya çıkması 

durumunda daha geniş olacağını ifade etmiştir.42 

                                                             
39 Resmi Gazete, Tarih: 15/5/1987, S: 19461. 
40 Resmi Gazete, Tarih: 02.11.2011, S: 28103 (Mükerrer). 
41 Resmi Gazete, Tarih: 10/7/2018, S: 30474. 
42 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2015/4662, KT: 10/10/2018. 
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Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını kapsamında idare tarafından gerek sosyal ve ekonomik 

alanda gerekse sağlık alanında çeşitli tedbirler alınmıştır. Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne, 

salgının yayılmasını engellemek maksadıyla, bazı işyerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasağı, maske 

takma zorunluluğu, sosyal mesafenin korunması gibi temel haklar ve hürriyetler alanına müdahale eden 

bazı tedbirler alınmıştır. Aşılama çalışmaları ise başlamış olup, aşı yaptırma zorunlu tutulmamıştır. 

B. İdarenin Vücut Bütünlüğüne Müdahale Yetkisinin Sınırı 

İdarenin kamu gücüne dayanarak yaptığı, kanunda belirtilen durumlarda zor kullanma ve resen 

icra yetkisine sahip olduğu idari kolluk faaliyetleri, hukuk devleti ilkesi uyarıca keyfi bir şekilde 

yürütülemez.43 Toplumun ve devletin varlığını, devamlılığını sağlamak için temel hakların ve 

hürriyetlerin sınırlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Temel hakların ve hürriyetlerin düzenlenip 

sınırlarının belirlenmesi kamu düzenini sağlamak açısından gereklidir.44  

1. Anayasa’nın 17’nci Maddesi Bakımından İdarenin Vücut Bütünlüğüne Müdahale 

Yetkisinin Sınırı  

Anayasa’nın 17’nci maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” ifadeleri ile kişinin vücut 

bütünlüğü hakkı düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca rızaya dayanmadığı halde vücut bütünlüğüne 

dokunulabilecek iki durum vardır. Bunlardan birincisi tıbbi zorunluluklardır, diğeri ise kanunda yazılı 

hallerdir. 

a) Tıbbi Zorunluluklar 

Tıbbi zorunluluk konusunda yer yer ilgili mevzuatta düzenleme yapılmış olsa da45 tıbbi 

zorunluluk hallerine tam olarak nelerin girdiğine ilişkin genel kural niteliğinde bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu kavram ilgili mevzuatta zaman zaman kullanılmıştır.46 Doktrinde bir görüş tıp 

dilinde zorunluluk kavramının endikasyon olarak ifade edildiğini, tıbbi müdahalenin anlamlı ya da 

mutlaka gerekli görülmesi durumunda tıbbi endikasyonun bulunduğunun kabul edildiğini 

belirtmektedir.47 AYM ise hastanın rızası aranmaksızın yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunu 

sağlayan durumlardan birisi olan tıbbi zorunluluk kavramının “genel olarak hastanın rızasının 

alınmasının mümkün olmadığı, ancak müdahalede bulunulmaması durumunda telafisi güç zararların 

doğacağı ve çoğu zaman hastanın yaşamını yitirmesinin söz konusu olacağı durumları ifade etmek üzere 

kullanıldığı”nı belirtmiştir.48  

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24/8’inci maddesindeki “Hastanın rızasının alınamadığı hayati 

tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya 

fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede 

                                                             
43 Akyılmaz vd., s. 667. 
44  Kalabalık, 2017, s. 174. 
45 Örneğin, Bkz. Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 20/3; Rahim Tahliyesi 
ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’te ise 8’inci maddede “Rahim tahliyesini gerektiren acil haller” başlığı 
altında birtakım tıbbi zaruret halleri düzenlenmiştir. 
46 Örneğin, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 14/4’üncü maddesinde “…naklinde ivedilik ve tıbbi 
zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir...” şeklinde düzenleme yapılmıştır; Resmi Gazete, Tarih: 
3/6/1979, S: 16655; Ayrıca Bkz. UHK madde 153. 
47 Akipek Öcal, Şebnem/ Gökcan, Hasan Tahsin/ Katoğlu, Tuğrul/ Sert, Gürkan/ Sever, Dilşad Çiğdem/ Yongalık, Aynur/ Yücel, Özge. Sağlık ve Tıp 
Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Editör: Yücel, Özge/ Sert, Gürkan, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018, s. 226. 
48  AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 11/11/2015, p. 56. 
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bulunmak rızaya bağlı değildir.” şeklindeki açıklama tıbbi zorunluluk haline işaret etmektedir.49 Bu 

hususlar birlikte değerlendirildiğinde tıbbi zorunluluk hallerinin üstün nitelikli özel yararın ortaya 

çıktığı haller olarak nitelendirilmesi mümkündür.50 Tıbbi zorunluluk kavramı yukarıda AYM 

kararındaki ve Hasta Hakları Yönetmeliği 24/8’deki anlamda kabul edilirse tıbbi zorunluluk hali salgın 

hastalık dönemi bile olsa her zaman gerçekleşmeyebilir.  

İşin tabiatı gereği tıbbi zorunluluk kavramının genel kural ile çerçevesinin tam olarak çizilmesi 

zordur. Zira tıbbi zorunluluk hali her somut tıbbi vaka açısından değişebilecek bir durumdur. Bununla 

birlikte bu kavramın çerçevesinin çizilmesi, vücut bütünlüğünün korunması hakkı bakımından olumlu 

olacaktır. Tıbbi zorunluluk hali Anayasa’da vücut bütünlüğü hakkının rıza dışı ihlal edilebileceği bir hal 

olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, bu kavramı kanuni dayanağı gerektirmeyen bir kavram olarak 

düşünmek doğru değildir. Temel hakların ve hürriyetlerin sınırlanma gerekçesi olarak kullanılabilecek 

tıbbi zorunluluk hallerinin de Anayasa’nın 13’üncü maddesi çerçevesinde kanuni zemine oturtulması 

gerekir. 

Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınını Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020’de Uluslararası 

Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir.51 Covid-19 salgınında idare Ulusal 

Pandemi Planı kapsamında birtakım tedbirler almıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından görüşlerine 

başvurulmak üzere Koranavirüs Bilim Kurulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır. Sağlık Bakanının 

başkanlığında 10 Ocak 2020’de Koronavirüs Bilim Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Koronavirüs Bilim 

Kurulu tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır.52  

Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu verilere göre 04.05.2021 tarihine kadar Türkiye’de 

görülen toplam Covid-19 vaka sayısı 4.900.121, Covid-19’dan toplam ölüm sayısı ise 41.191 kişidir.53 

Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları 13.01.2021 tarihinde başlamıştır.54 Bu tarihten 

itibaren Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu aşılama programı çerçevesinde, zorunluluk olmaksızın 

aşılama faaliyetleri yürütülmektedir.  

Tıbbi zorunluluk hallerinin sınırları kanunen belirlenmiş olmadığı için idarenin, Covid-19 salgını 

konusunda Dünya Sağlık Örgütünün almış olduğu “halk sağlığı acili” kararına dayanarak bu durumun 

tıbbi zorunluluk kapsamına girdiğini iddia ederek, aşılamayı zorunlu tutması gündeme gelebilir. Bu 

ihtimalin gündeme gelmemesi için en azından salgın hastalık dönemleri bakımından tıbbi zorunluluk 

kavramının netleştirilmesinde fayda vardır. Tıbbi zorunluluk kavramı yukarıda belirtilen AYM 

kararında tanımlandığı şekilde kabul edilirse Covid-19 salgınının tıbbi zorunluluk kapsamına girmediği 

iddia edilebileceği gibi aksi yönde kanaatler de olabilir. 

b) Kanunda Düzenlenmiş Haller 

Tıbbi zorunluluk halinin gerçekleşmemesi durumunda idarenin salgın hastalık dönemlerinde 

zorunlu aşılama konusundaki diğer dayanak noktası Anayasa’nın 17’nci maddesinde belirtilmiş olan 

“kanunda düzenlenmiş olma” şartının gerçekleşmesidir. İdari bir kolluk tedbiri olarak zorunlu aşılama 

                                                             
49 Acil durumlarda hekimin gerekli müdahaleyi yapabileceğini belirten bir diğer düzenleme Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 6’ncı maddesindedir.; Resmi 
Gazete, Tarih: 27/5/1983 S: 18059. 
50  Güney Tunalı, s. 289. 
51 https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77706/covid-19-asisi-ulusal-uygulama-stratejisi.html, (Erişim Tarihi: 02.03.20921). 
52 https://www.saglik.gov.tr/TR,76659/bilim-kurulu-istanbulda-toplandi.html, (Erişim Tarihi: 01.03.2021). 
53 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html, (Erişim Tarihi: 04.05.2021). 
54 https://www.saglik.gov.tr/TR,78148/ilk-koronavirus-asisi-saglik-bakani-fahrettin-kocaya-yapildi.html, (Erişim Tarihi: 03.03.2021). 

https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77706/covid-19-asisi-ulusal-uygulama-stratejisi.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,76659/bilim-kurulu-istanbulda-toplandi.html
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,78148/ilk-koronavirus-asisi-saglik-bakani-fahrettin-kocaya-yapildi.html
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uygulamasının getirilebilmesi için, kanunun idareye bu konuda açıkça yetki vermiş olması gerekir. Bu 

aynı zamanda kanuni idare ilkesinin de bir gereğidir. Kanun koyucunun bu konuda yapacağı 

düzenlemenin aşağıda belirtileceği üzere Anayasa’nın 13’üncü maddesinde sayılan kriterlere uygun 

olması gerekir. 

Türk Medeni Kanunu’nun 24’üncü maddesinde ifade edilen “daha üstün nitelikte özel veya 

kamusal yarar” kavramları yeteri kadar açık olmayıp, sınırları kesin olarak belirlenmemiş ve somut 

duruma göre değişebilecek kavramlardır. Bir görüş, salgın hastalık dönemlerinde kamu sağlığının 

korunması söz konusu olduğu için kural olarak rıza şartı olmaksızın kamu sağlığı gerekçesiyle kişilere 

tıbbi müdahale yapılabileceğini ancak anayasal düzenlemeler uyarınca yetişkinlere zorla aşı uygulaması 

yapılamayacağını, bu konuda bir takım zorlayıcı tedbirlerin alınabileceğini ifade etmektedir.55 Başka bir 

görüş de buna benzer şekilde insanlara zorla aşı yaptırmanın kolayca ileri sürülemeyeceğini, bununla 

birlikte toplum sağlığını korumak için birtakım sınırlamaların getirilebileceğini ifade etmektedir.56 

Kamu yararı kavramının objektif olarak tanımlanması zor olup bu kavram soyut nitelik 

taşımaktadır.57 Salgın hastalık dönemleri kamu yararının daha açık şekilde ortaya çıkabildiği dönemler 

olmakla birlikte, kamusal yararının ortaya çıkıp çıkmadığı her salgının kendi şartları içerisinde 

değerlendirilebilecek bir husustur. Ortaya çıkmış bir salgının varlığı durumunda bunun koşulsuz bir 

şekilde bireylerin vücut bütünlüğüne müdahale yetkisi verdiğini söylemek kanımızca doğru 

olmayacaktır. Salgın hastalık dönemlerinde de vücut bütünlüğünün korunması hakkı konusunda 

Anayasa’da öngörülmüş olan kanunilik şartına ve diğer sınırlama koşullarına uyulmalıdır. Kanımızca 

kamusal yarar gerekçesiyle kişinin vücut bütünlüğü hakkına Anayasal teminatlara aykırı müdahaleler 

yapılmamalıdır.  

UHK’da 64’üncü maddede Sağlık Bakanlığına salgın hastalık dönemlerinde bu Kanun’da belirtilen 

tedbirleri alma yetkisi verilmiştir. UHK’da belirtilen tedbirlerden birisi de aşı tatbikidir. UHK’da yapılan 

bu düzenleme kanımızca idareye zorunlu aşı uygulaması getirebilmesi için yeteri kadar sınırları belirli, 

açık ve net bir yetki vermemektedir. Bu nedenle kanımızca mevcut kanuni düzenlemeler Anayasa’nın 

17’nci maddesinde belirtilen kanunilik şartını yerine getirmemektedir. 

Salgın hastalıklara ilişkin olmamakla birlikte AYM’nin çocuklara yönelik yapılması planlanan 

aşılar konusunda vermiş olduğu bazı kararları vardır. AYM, incelemiş olduğu bireysel başvuru 

dosyasında, çocukluk dönemi aşılarını yaptırmamaları nedeniyle çocukları hakkında sağlık tedbiri 

uygulanmasına karar verilen başvuranların, “Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi 

ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE” oyçokluğu ile karar vermiştir. 

AYM yapmış olduğu incelemede, Anayasa’nın 17’nci maddesinde öngörülen şartlardan olan kanunilik 

şartının yerine getirilmediğini, zorunlu aşı konusunda ilgili kanun olan UHK’da sadece çiçek aşısı 

konusunda mecburiyet getirildiğini, diğer hastalıklar bakımından UHK’da açık bir düzenlemenin 

yapılmadığını, bu nedenle kanunilik şartının yerine getirilmiş sayılamayacağını ifade etmiştir. 

Yürürlükte olan diğer mevzuatın da bu şartı sağlamadığını belirtmiştir. AYM’ye göre kanunilik şartının 

yerine getirilmiş sayılması için kanunun şeklen var olması yeterli olmamakta, kanunilik şartı aynı 

zamanda maddi bir içeriği de kapsamaktadır. Bu durum uygulayıcıların keyfi davranışlarının önüne 

geçer ve hukuki güvenliği sağlar. Kanunla sınırlama ölçütü sınırlamanın öngörülebilirliğini, 

                                                             
55 Bkz. İçel, Kayıhan.  “Zorunlu Aşı Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, https://youtu.be/v6dRPrD-Nhc, (Erişim Tarihi: 27.03.2021). 
56 Bkz. Yıldırım, Turan. “Zorunlu Aşı Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, https://youtu.be/v6dRPrD-Nhc, (Erişim Tarihi: 27.03.2021). 
57 Çağlayan, s. 389. 

https://youtu.be/v6dRPrD-Nhc
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erişilebilirliğini ve kesinliğini ifade eder. Ayrıca kanunda yetkili organlara verilen yetkinin genişliği ve 

icra edilme biçimleri yeterli bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak işlemin meşru amacı da gözetilerek 

söz konusu organlara bırakılan takdir hakkının açıkça gösterilmesi ve kuralın asgari bir kesinlik 

içermesi gerekir.58 AYM, tıbbi müdahaleler konusunda rıza unsurunun hem ulusal hem de uluslararası 

düzenlemelerde temel şart olarak öngörüldüğünü, rıza şartına istisna getirilebilecek hallerin genel 

olarak acil durumları kapsayan tıbbi zorunluluk halleri ile kanunda belirtilen hallerle sınırlandırıldığını 

belirtmektedir. AYM, küçük hakkında zorunlu aşılama uygulamasının maddi manevi varlığın korunması 

ve geliştirilmesi hakkını ihlal edici nitelikte olduğuna karar vermiştir.59 AYM’nin bu görüşüne 

katılıyoruz. Zorunlu aşılama konusunda idarenin karar alabilmesi için mevcut kanuni düzenlemeler, 

idareye açık bir yetki vermemektedir. 

Oy çoğunluğuyla verilen bu AYM kararı karşı oy görüşünde eleştirilmiştir. Karşı oy görüşünde, 

zorunlu aşı uygulaması getirilebilmesi için ilgili mevzuattaki düzenlemelerin yeterli olduğu, belirlilik 

ilkesinin sağlandığı iddia edilerek çoğunluk görüşüne muhalefet edilmiştir. Buna göre herkesin sağlıklı 

bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak devlete Anayasa tarafından verilmiş bir görevdir ve UHK’da 

bunu sağlamaya yönelik açık ve belirli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu nedenle devletin görevlerinin 

bir parçası olarak zorunlu aşı uygulaması hukuka aykırılık oluşturmaz.60  

2. Anayasa’nın 13. Maddesi Bakımından Vücut Bütünlüğünün Korunması Hakkının Sınırı 

Vücut bütünlüğünün korunması hakkı Anayasa’da güvence altına alınan temel haklardandır. Bu 

nedenle vücut bütünlüğünün korunması hakkına getirilecek sınırlamaların Anayasa’nın 13. maddesinde 

belirtilen kriterlere uygun olması gerekir. Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 

13’üncü maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamaz.” şeklinde düzenleme yapılarak, temel hakların ve hürriyetlerin sınırlanma 

koşulları belirtilmiştir. Buna göre temel haklar ve hürriyetler konusunda yapılan sınırlandırmaların 

anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere dayanması gerekir. İkinci olarak bu sınırlamanın 

kanunla yapılması gerekir. Bu madde uyarınca kanunla yapılacak bu sınırlama aynı zamanda hakkın 

özüne dokunmamalı, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, laik Cumhuriyetin gereklerine, demokratik toplum 

düzenine ve ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.61 Anayasa’nın 13’üncü maddesinde belirlenmiş olan bu 

kriterler tüm temel hakların ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda geçerlidir. Bu nedenle maddi- 

                                                             
58 AYM vermiş olduğu başka bir kararında, hukuki belirliliğin sağlanması için bazı şartlarla idarenin düzenleyici işlemlerinin de yeterli görülebildiğine 
ilişkin şu ifadeleri kullanmıştır: “21. Hukuki belirlilik ilkesinde asıl olan, bir hukuk normunun uygulanmasıyla ortaya çıkacak sonuçların o hukuk 
düzeninde öngörülebilir olmasıdır. Yasal düzenlemeye dayanılarak erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir olması koşuluyla düzenleyici idari işlemler veya 
yargısal içtihatlarla da hukuki belirlilik sağlanabilir. Esas olan, muhtemel muhataplarının mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar 
doğurabileceğini öngörmelerini mümkün kılacak bir normun varlığıdır.”, AYM, 2019/106 E, 2019/100 K, KT: 25/12/2019; 
https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 08.02.2021). 
59 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 11/11/2015; bu konuda AYM’nin  “maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının 
ihlal edildiği” şeklinde karar verdiği benzer nitelikteki diğer bireysel başvuru kararları şunlardır: AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/7246, KT: 
23/3/2016; AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/4077, KT: 29/6/2016; AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/5629, KT: 21/11/2017; Yargıtay 
AYM’nin bu kararından önce çocukluk döneminde uygulanan aşıların ebeveynler tarafından yaptırılmaması durumunda çocuğun üstün yararına 
dayanarak aşılamanın yapılabileceğine hükmediyordu. Örneğin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014/22611 E, 2015/9162 K, KT: 04.05.2015 ve Yargıtay, 19. 
Ceza Dairesi, 2015/16 E, 2015/6675 K, KT: 05/11/2015. AYM’nin bu kararından sonra Yargıtay bu konuda AYM’nin içtihadına uygun olarak karar 
vermeye başlamıştır. Örneğin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/141 E, 2016/4655 K, KT: 09.03.2016 ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/2367 E, 
2016/5882 K, KT: 24.03.2016; https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/, (Erişim Tarihi: 20.02.2021). 
60 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 11/11/2015. 
61 Gözler, Kemal/Kaplan, Gürsel. İdare Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2020, s. 554. 
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manevi varlığın geliştirilmesi ve korunması hakkının sınırlandırılması konusunda da sınırlama sebebi 

olarak uygulanmaktadır.62  

Sınırları tam olarak çizilememekle birlikte bu kavramların neyi ifade ettiğine değinmekte fayda 

vardır. Hakkın özü kavramı, dokunulduğunda ilgili temel hakkı ve özgürlüğü anlamsız yapan temel alanı 

ifade eder. Hakkın kullanılmasını önemli oranda güçleştiren ya da ortadan kaldıran sınırlandırmaların 

hakkın özüne dokunduğu söylenebilir.63 Demokratik toplum düzeni kavramı özgürlükçü, çağdaş 

demokrasi anlayışını; bunun evrensel ve genel unsurlarını ifade etmektedir.64 Temel hakların ve 

özgürlüklerin özüne dokunup, onları kısıtlayan ya da tümüyle kullanılamaz duruma getiren sınırlamalar 

demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Demokratik hukuk devletinde amaç 

kişilerin haklardan ve özgürlüklerden en geniş şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Bu nedenle getirilen 

sınırlamanın ölçüsüyle birlikte, yöntemi, nedeni, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları gibi 

unsurları içermesi de demokratik toplum düzeni kavramının içerisine girmektedir.65 

Ölçülülük ilkesi, meşru amaca dayanarak kanunla yapılan sınırlamanın, ne ölçüde ve nasıl 

yapılabileceğini göstermeyi amaçlar.66 Ölçülülük ilkesi yargısal ve bilimsel içtihatlar uyarınca üç unsuru 

içermektedir. Ölçülülük ilkesi elverişlilik, gereklilik ve orantılılık unsurlarından oluşur. Elverişlilik 

sınırlamanın ulaşılmak istenen hedef için yeterli ve elverişli olmasını, gereklilik ulaşılmak istenen amaç 

için sınırlamanın zorunlu olmasını, orantılılık ise varılmak istenen hedef ile sınırlama arasında ölçülü ve 

makul bir dengenin olmasını ifade eder.67  

Zorunlu aşılama faaliyeti ile vücut bütünlüğü hakkına yapılan müdahalenin ölçülülük ilkesine 

uygun olup olmadığı irdelenmelidir. Ölçülülük ilkesinin kriterlerinden elverişlilik unsuru bakımından 

incelendiğinde aşının hastalıkları önemli oranda azalttığı, etkili sağlık hizmetleri arasında yer aldığı 

söylenebilir. Örneğin aşı ile önlenebilir hastalıklardan olan suçiçeği, boğmaca, kızamıkçık ve kabakulak 

vakalarının görülme sıklığı oldukça azalmıştır. 1924 -1944 yılları arasında ölümlere ve büyük salgınlara 

neden olmuş olan çiçek hastalığı ise aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren tamamen yok 

edilmiştir. Hastalık etkeninin yok edilmesinden dolayı çiçek aşısına ihtiyaç kalmamış ve aşılama 

faaliyetleri durdurulmuştur.68 

Zorunlu aşılamanın ölçülülük ilkesine uygunluğunu tespit etme konusunda gereklilik ve 

orantılılık unsurları açısından da inceleme yapılmalıdır. Gereklilik unsurunun sağlanıp sağlanmadığını 

tespit için vücut bütünlüğü hakkını zorunlu aşılama uygulamasına göre daha az sınırlandıran, fakat 

sağlık hakkına aynı oranda katkıda bulunan bir kanuni düzenlemenin varlığı araştırılmalıdır.69 Bu 

noktada salgın hastalığa yönelik alınan diğer tedbirlerin yeterli olması, gönüllü olarak aşı yaptıranların 

toplumsal bağışıklığın oluşması için yeterli orana ulaşması gibi durumlar, zorunlu aşılamanın gerekli 

olmadığı sonucunu doğurabilir. 

                                                             
62 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/4077, KT: 29/6/2016, p. 70. 
63 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/9660, KT: 21/1/2015, p. 47. 
64 Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016, s. 118; Atar, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2019, s. 144.;  
65 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/9660, KT: 21/1/2015, p. 46. 
66 Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 82. 
67 Özbudun, s. 116; Özay, s. 773; Atar, s. 149.; Anayurt, Ömer. Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 230-231; AYM, 2014/176 E, 
2015/53 K, KT: 27/5/2015; AYM, 2016/13 E, 2016/127 K, KT: 22/6/2016, https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 18.02.2021). 
68 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aşı Portalı, https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/27-a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-yararlar%C4%B1.html, (Erişim 
Tarihi: 16.02.2021). 
69 Kanadoğlu, Korkut. “Zorunlu Aşının Anayasallığı”, https://blog.lexpera.com.tr/zorunlu-asinin-anayasalligi/#fn9, (Erişim Tarihi: 15.02.2021). 
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Orantılılık ilkesi çerçevesinde, hakkı sınırlandırmada öngörülen meşru amaç ile sınırlandırma 

vasıtası arasında orantı bulunmalıdır, ulaşılacak yarar ile kişinin hak kaybı arasında makul dengenin 

sağlanmasına özen gösterilmelidir. Bu noktada bu kritere uyulup uyulmadığının tespiti için 

müdahalenin nedenini oluşturan meşru amaç karşısında bireyin fedakarlığının ağırlığı göz önünde 

tutulmalıdır ve kamunun menfaati ile bireyin menfaati arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığı 

belirlenmelidir.70  

Kamu sağlığını ileri sürerek getirilecek zorunlu aşılama uygulamasının orantılılığını tartışabilmek 

için kamu sağlığına yönelik yakın ve gerçek bir tehlikenin olması gerekir. Ne zaman gerçek bir tehlikenin 

var olduğu hususu her salgının kendi şartları içerisinde değerlendirilmelidir.71 Zorunlu aşılama faaliyeti 

ile bulaşıcı hastalıkları önleme amacı ve vücut bütünlüğü hakkı arasında makul bir dengenin sağlanıp 

sağlanmadığı araştırılmalıdır. Aşılanan kişide ortaya çıkabilecek yan etkiler ile toplum sağlığının 

korunması arasında makul bir oran olduğunu söyleyebilmek her zaman kolay değildir. Korunan bu iki 

hukuki değerin maruz kalabileceği zararı kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir.72 

Salgın hastalık dönemlerinde getirilen tedbirlerin orantılı olup olmayacağının belirlenmesi 

noktasında bazı kriterler esas alınabilir. Yaşanmakta olan salgın hastalığın toplumdaki etkisi, toplumda 

yayılma durumu, ölüm oranları, kişileri yoğun bakıma düşürme oranları gibi bazı somut kriterler 

değerlendirilerek elde edilecek verilere göre müdahalenin orantılı olup olmadığı değerlendirilebilir. Bu 

kriterlerin değerlendirmede esas alınması, yapılacak müdahalenin orantılı olup olmadığını belirleme 

bakımından yararlı olacaktır. 

3.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Biyotıp Sözleşmesi Bakımından İdarenin Vücut 

Bütünlüğüne Müdahale Yetkisi 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde73 (AİHS) aşı uygulaması konusunda doğrudan bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Aşı uygulaması vücut bütünlüğüne müdahale teşkil ettiği için AİHM 

tarafından, AİHS’in 8’inci maddesinde düzenlenen “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” kapsamında 

değerlendirilmektedir.74 AİHS’in 8’inci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: 

“1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.  

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla 

öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin 

korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.”. 

AİHS madde 8/2’de, kamu otoritelerinin özel hayat kapsamında kalan vücut bütünlüğüne hangi 

durumlarda müdahale edebileceği açıklanmıştır. Kamu makamlarının özel hayata ve aile hayatına 

müdahale edebilmesi için öncelikle bunun kanunla öngörülmüş olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Kanunla düzenlenme şartının yanı sıra AİHS madde 8/2’de belirtilen durumlardan birisini sağlamak 

amacıyla demokratik bir toplumda gerekli bir tedbir olması koşuluyla kamu otoritelerinin müdahalesinin 

                                                             
70 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2014/4077, KT: 29/6/2016, p. 70. 
71 Erman, Barış. “Zorunlu Aşı ve Ceza Hukuku”, https://youtu.be/0grppYx4roo,  (Erişim Tarihi: 08.04.2021). 
72 Kanadoğlu, Korkut. “Zorunlu Aşının Anayasallığı”, https://blog.lexpera.com.tr/zorunlu-asinin-anayasalligi/#fn9, (Erişim Tarihi: 15.02.2021). 
73 https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/1312020085756Convention_TUR.pdf, (Erişim Tarihi: 08.02.2021). 
74 Bkz. X. v. AUSTRIA, Başvuru No: 8278/78, 13/12/1979; Carlo BOFFA and 13 others v. SAN MARINO, Başvuru No: 26536/95, 15.01.1998, p. 4; 
Solomakhin/ Ukrayna, Başvuru No: 24429/03, 15/3/2012;  https://hudoc.echr.coe.int/eng#, (Erişim Tarihi: 08.02.2021); Bu   çalışmada kaynağı 
belirtilmeyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu adresten, belirtilen tarihte alınmıştır. 
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söz konusu olabileceği belirtilmiştir. “Sağlık” faktörü AİHS’de kamu otoritelerine özel hayata müdahale 

yetkisi veren faktörler arasında düzenlenmiştir. 

Özel hayat kavramının çerçevesi tam olarak belirlenmemiştir. Bu kavram geniş bir kavram olup, 

özel hayata saygı hakkı çerçevesinde korunan hukuksal değerlerden birisi de kişilerin ruhsal ve fiziksel 

bütünlüğüdür. Özel hayat kavramı ruhsal ve fiziksel özerkliği kapsamakta, bu hak kişileri hem kamusal 

makamların hem de bireylerin saldırılarına karşı korumaktadır. Bu aynı zamanda tıbbi müdahaleyi 

reddetme hakkını da kapsamaktadır. Bu hak kapsamında devletin sadece bu hakka keyfi bir şekilde 

müdahale etmeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Devlet aynı zamanda bu hakka saygı duyulmasını 

sağlanmakla da yükümlüdür.75 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) zorunlu aşılama konusunda vermiş olduğu çeşitli 

kararları vardır. AİHM, AİHS’in “Özel ve aile hayatına saygı hakkı”nı düzenleyen 8’inci maddesinin 

amacının bireyin kamu otoritelerinin keyfi kararlarına karşı korunması olduğunu,76 basit nitelikte olsa 

bile zorunlu tıbbi müdahalenin AİHS’in 8’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini,77 bir 

kişinin bedensel bütünlüğünün onun özel hayatının en mahrem yönlerini ilgilendirdiğini, rızaya 

dayanmayan zorunlu aşılamanın AİHS’in 8’inci maddesinde korunan kişinin fiziksel ve psikolojik 

bütünlüğünü içeren özel hayata saygı hakkına müdahale anlamına geldiğini ifade etmiştir.78  

AİHM, kişinin fiziksel bütünlüğüne yapılan müdahalenin meşru olabilmesi için müdahalenin 

kanunla öngörülmesi ve söz konusu kişinin buna rıza göstermesi gerektiğini ifade etmektedir. AİHM bu 

koşulların gerçekleşmemesi durumunda AİHS’in 8’inci maddesinin ihlal edildiğini kabul etmektedir. 

AİHM’ göre kanunilik ve rıza şartı gerçekleşmemiş ise müdahalenin kanuni bir amaca hizmet ettiği ve 

demokratik toplum bakımından gerekli olduğu hususlarını incelemeye gerek kalmamaktadır.79  

AİHM, zorunlu aşılama konusunda söz konusu müdahalenin aynı zamanda demokratik bir toplum 

için gerekli olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. AİHM, kanunla getirilen zorunlu 

aşılama uygulamasının kamu sağlığının korunması şeklinde meşru bir amacı taşıdığını, bunun 

demokratik bir toplumda gerekli görülebileceğini, gereklilik kavramının, acil bir sosyal ihtiyaca karşılık 

geldiğini ve vücut bütünlüğüne yapılan müdahalenin güdülen meşru amaçla orantılı olduğunu 

belirtmiştir. Yerel makamların, yalnızca müdahalenin amacı konusunda değil aynı zamanda 

müdahalenin şekli konusunda da belirli bir takdir payına sahip olduğunu, başvuranın fiziksel 

bütünlüğüne yapılan müdahalenin kanunla düzenlenmek şartıyla, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 

kontrol etmek ve kamu sağlığını korumak amacıyla yapılabileceğini belirtmiştir. Şikâyet edilen 

müdahalenin, AİHS’in 8/2’nci maddesi anlamında, kişinin hayatı açısından tehlike doğurmaması 

şartıyla, başkalarının haklarının korunması için demokratik bir toplumda aranan ve gerekli olan amaç 

ile orantılı ve gerekli olduğunu belirtmiş, bu kapsamda AİHS’in 8/2’nci maddesinin ihlal edilmediğine 

karar vermiştir.80  

                                                             
75 AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/1789, KT: 11/11/2015, p. 45, 48; AYM, Bireysel Başvuru Numarası: 2013/2187, KT: 19/12/2013; X ve Y/ 
Hollanda, Başvuru No: 8978/80, 26/3/1985. 
76  X ve Y/ Hollanda, Başvuru No: 8978/80, 26/3/1985. 
77  X. v. AUSTRIA, Başvuru No: 8278/78, 13/12/1979. 
78 Carlo BOFFA and 13 others v. SAN MARINO, Başvuru No: 26536/95, 15.01.1998, p. 4; Solomakhin/Ukrayna, Başvuru No: 24429/03, 15/3/2012. 
79  Y.F. v. TURKEY, Başvuru No: 24209/94, 22/7/2003, p. 43-44. 
80 Carlo BOFFA and 13 others v. SAN MARINO, Başvuru No: 26536/95, 15.01.1998, p. 4, Solomakhin/Ukrayna, Başvuru No: 24429/03, 15/3/2012. 
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AİHM, vücut bütünlüğü ile kamu yararı arasındaki dengenin bozulmaması için sağlık personelinin 

gerekli kontrolleri yaptığı, başvuranı korumak için gerekli önlemleri aldığı somut olayda, zorunlu 

aşılama konusunda vücut bütünlüğünün korunması hakkı karşısında kamu sağlığının korunmasına 

üstünlük tanımıştır ve AİHS’in 8’inci maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.81 AİHM’e göre 

bireylerin kendi hayatının tehlikeye girmediği durumlarda, toplumsal çıkarları korumaya yönelik bir 

aşılama faaliyetinin yapılması devletlere bırakılan takdir hakkının içerisindedir.82 

Tıbbi müdahaleler konusunda Türkiye'nin taraf olduğu bir diğer sözleşme Biyoloji ve Tıbbın 

Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’dir83 (Biyotıp 

Sözleşmesi). Biyotıp Sözleşmesi’nin 5’inci maddesine göre tıbbi müdahale, bilgilendirilmiş olan ilgili 

kişinin, özgürce tıbbi müdahaleye rıza göstermesinden sonra yapılabilir. İlgili kişiye tıbbi müdahalenin 

amacı, niteliği, tehlikesi ve sonuçları hakkında uygun bilgiler verilir. Kişinin vermiş olduğu rızayı her 

zaman, serbestçe geri alması mümkündür. Biyotıp Sözleşmesi’nin 8’inci maddesine göre ise “Acil bir 

durum nedeniyle uygun muvafakat alınamadığında, ilgili kişinin sağlığı için gerekli olan herhangi bir tıbbî 

müdahale derhal yapılabilir.”.  

Biyotıp Sözleşmesi’nde bu Sözleşme ile tanınmış olan hakların hangi şartlarla sınırlanabileceğine 

ilişkin düzenleme yapılmıştır. Biyotıp Sözleşmesi’nin 26/1’inci maddesinde “Bu Sözleşmede yer alan 

haklar ve koruyucu hükümlerin kullanılmasında, kamu güvenliği, suçun önlenmesi, kamu sağlığının 

korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için kanun tarafından öngörülen ve 

demokratik bir toplumda gerekli olanlardan başka kısıtlama konulmayacaktır.” şeklinde düzenleme 

yapılmıştır.  

 Kişinin vücut bütünlüğünün korunması hakkı AİHS’de ve Biyotıp Sözleşmesi’nde koruma altına 

alınmıştır. Her iki sözleşmede de sağlık faktörü, kanun ile düzenlenmesi ve demokratik bir toplumda 

gerekli olması koşuluyla vücut bütünlüğüne müdahale edilebilecek hallerden birisi olarak 

düzenlenmiştir. AİHS’de özel hayatın korunması hakkına yapılabilecek müdahale nedenleri daha geniş 

bir çerçevede belirtilirken, Biyotıp Sözleşmesi’nde sözleşme ile korunan haklara müdahale yetkisi veren 

haller daha sınırlayıcı şekilde sayılmıştır. Örneğin ekonomik refah ve ahlakın korunması AİHM’de 

sınırlama gerekçesi olarak belirtilirken Biyotıp Sözleşmesi’nde bunlara sınırlama gerekçesi olarak yer 

verilmemiştir. Bu nedenle vücut bütünlüğünün korunması hakkının Biyotıp Sözleşmesi’nde AİHS’e göre 

daha fazla korunduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

Salgın hastalık dönemlerinde zorunlu aşılama uygulaması getirilebilmesi için vücut bütünlüğünün 

korunması hakkı kapsamında Anayasa’nın 17’nci ve 13’üncü maddesinde belirtilen koşulların 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Anayasa’da belirtilen koşulların gerçekleşmemesi durumunda aşı 

yaptırmak istemeyenlerin, idare tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak aşı yaptırmaya 

zorlanamayacağını, aksi davranışın temel insan haklarından olan vücut bütünlüğünün korunması 

hakkını ihlal edici olacağını değerlendirmekteyiz.  

                                                             
81 Solomakhin/ Ukrayna, Başvuru No: 24429/03, 15/3/2012; AİHM, çocuklara ilişkin zorunlu aşı kurallarına uymadıkları için para cezasına çarptırılan 
ve okul veya kreşlere kayıt izni verilmemesi üzerine başvuranlar tarafından açılan davada henüz karar vermemiştir; Vavřička v. the Czech Republic, 
Başvuru No: 47621/13, 23.07.2013; AİHM’e zorunlu aşı konusunda açılan bir başka davada, başvuran yapması gereken işlemleri zamanında yapmadığı 
ve davasını takip etmediği için AİHM davanın davalar listesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.; Bkz.  SKERLEVSKA v. "THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA", Başvuru No:  54372/15, 25/09/2018. 
82 Carlo BOFFA and 13 others v. SAN MARINO, Başvuru No: 26536/95, 15.01.1998, p. 4. 
83 İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 9/12/2003, S: 25311. 
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Anayasa 17’nci maddesi tıbbi zorunluluk hallerinde ve kanunda belirtilmiş durumlarda vücut 

bütünlüğüne müdahale yapılabilmesine cevaz vermiştir. Tıbbi zorunluluk kavramının neyi ifade ettiği 

konusunda mevzuatta genel bir tanım bulunmamaktadır. İdarenin keyfi davranışlarının önüne geçmek 

için en azından salgın hastalık dönemleri bakımından tıbbi zorunluluk kavramının kanun koyucu 

tarafından tanımlanıp çerçevesinin çizilmesinin yerinde olacağını değerlendirmekteyiz.  

UHK’da, Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatta yapılmış olan düzenlemeler idarenin 

zorunlu aşılama konusunda karar alması için kanımızca yeterli değildir. Özellikle UHK dil olarak 

güncelliğini yitirmiş olup, bu konuda yeni kanuni düzenleme ihtiyacını açık bir şekilde göstermektedir. 

Zorunlu aşılama konusunda yeteri kadar öngörülebilir, açık, sınırları belirli bir kanuni düzenlemenin 

gerekliliği, yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını ile de ortaya çıkmıştır. Kanuni düzenleme olmaksızın 

getirilecek birtakım yaptırımlarla kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak aşı yaptırmaya zorlanması, 

temel hakların ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelebilir. 

Vücut bütünlüğünün korunması hakkının sınırlanması konusunda, Anayasa’nın 13’üncü maddesi 

uyarınca ölçülülük şartının, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk ve hakkın özüne 

müdahale etmeme şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca idarenin aşı yaptırmayanlar 

hakkında getireceği, kişileri aşı yaptırmak zorunda bırakan birtakım yaptırımların da kanunilik şartını 

ve sınırlama koşullarını sağlaması gerekir. İdare salgın hastalık dönemlerinde, kamu sağlığını korumaya 

yönelik tedbirler alırken, kısıtlama konularında yapılmış olan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde 

hareket etmelidir. Kamu sağlığının korunması ile bireyin vücut bütünlüğünün korunması arasındaki 

makul dengenin korunması gerekir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDA IRKÇI NEFRET 
SÖYLEMİ 

Gülnur Zeynep SÖYLEV1 
 
Öz 
Nefret söylemi terimi; hukuk alanında, politik ve akademik çevrelerde yaygın olarak kullanılsa da, 
kapsamı ve bu anlamı en iyi hangi ifadelerin niteleyeceği konusunda genellikle anlaşmazlıklar vardır. 
Bu kısa çalışmada, nefret söylemi kavramsal olarak incelenmiş ve özellikle onun karmaşıklığı ile daha 
geniş bir nefret yelpazesinden ayrılmazlığı gerçeği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile cevaplanması hedeflenen asıl soru, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin nefret söylemi ve özellikle ırkçı nefret söylemine nasıl yaklaştığı ve bu söylem sebebiyle 
yargılananlar hakkında karar verirken nasıl bir bakış açısı ve sistematik geliştirdiğidir. Daha sonra alt 
sorular olan nefret söylemi ve ırkçı nefret söylemi türüne yönelik tanımlar yapılmış ve nefret söyleminin 
nefret suçu ile bağıntısından bahsedilmiştir. Bir eylem veya söylemin nefret saiki ile icra edilmesi eski 
bir geçmişe sahiptir ancak bunun suç olarak tanımlanması yeni bir kavramdır. Nefret söylemi ve nefret 
suçunun bu kapsamlarda kısaca ne anlama geldikleri aktarıldıktan sonra ise, esas soru olan Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 17. maddeleri kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarında ırkçı nefret söylemine yönelik yaklaşımın nasıl olduğu incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Irkçılık, Irkçı Nefret Söylemi, Nefret Suçu 
  

                                                             
1 Araştırma Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi İdare Hukuku ABD, ORCID : 0000-0001-9426-6595. 
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RACIST HATE SPEECH IN THE CONTEXT OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS 

 
Abstract 
Hate speech term; although widely used in law, politics and academia, there are disagreements about 
its scope and the expressions that characterize its meaning accurately. In this study, we analyze the 
concept of hate speech, its complexity and its inseparability from a wider spectrum of hate in the context 
of the decisions of the European Court of Human Rights. The main question that we aim to answer is 
how the European Court of Human Rights approaches hate speech -especially racist hate speech-, and 
what kind of perspective and systematic it develops when making a decision about those who are judged 
for this speech. Then, we analyze sub-questions of hate speech and the types of racist hate speech; we 
also discuss the relation between hate speech and hate crime. The execution of an act or discourse with 
the motivation of hate has an old past, but defining it as a crime is a new concept. After briefly explaining 
what hate speech and hate crime mean in these contexts, the main question, within the scope of articles 
10 and 17 of the European Convention on Human Rights, is how the approach towards racist hate speech 
in the decisions of the European Court of Human Rights is examined. 
Keywords: Racism, Racist Hate Speech, Hate Crime 

 

GİRİŞ 

Irkçılık, özellikle beyaz toplumun en zararlı sorunlarından biri olmaya ve geçmişte olduğundan 

daha az bariz bir şekilde olsa da Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer Batılılaşmış ülkelerde ırksal ve etnik 

farklılıklar ilişkilere nüfuz etmeye devam etmektedir. Azınlıklara yönelik bu sosyal, ekonomik ve 

kültürel baskıya karşı direniş ve protestolar, son yirmi yılda sınırlı sivil hak kazanımları sağlamış, ancak 

eşitsizliğin temel ilişkileri neredeyse hiç değişmemiştir. Gerçekte, beyaz egemenliğini yerinde tutan 

ideolojik çerçevenin ana stratejilerinden biri, ırkçılığın yaygınlığını kesin olarak reddetmek ya da 

azaltmak ve onun sonucu olan kalıcı eşitsizliklerden etkilenen kurbanları suçlamamaktır. Örneğin pek 

çok beyaz insan artık beyaz ırksal üstünlüğe inanmamaktadır. Bununla birlikte, azınlıkların kişisel 

deneyimlerinin mevcut hesaplarının yanı sıra çok sayıda yasal ve bilimsel kanıtlar, beyazların ve 

kurumların hala beyaz egemenliği sistemini uygulayan birçok günlük pratikte bulunduğunu ve nadiren 

onun temelindeki inançlara ve ideolojilere değer atfettiğini göstermektedir. Irkçılığın ideolojik ve 

yapısal boyutlarının bu devam eden varlığı, karmaşık yeniden üretim süreçlerinin gerekliliğini 

beraberinde getirmektedir. Birkaç ülkede yapılan araştırmalar; etnik ve ırksal azınlık gruplarının yerel 

halk tarafından her zaman olumsuz veya basmakalıp bir şekilde, örneğin bir tehdit olmasa da bir sorun 

olarak resmedildiğini ve öyle gösterilmeye devam ettiğini defalarca kanıtlamıştır. Benzer şekilde, etnik 

azınlık grubu liderleri ve kurumları hala daha az güvenilir kaynaklar olarak görülmektedir.1  

Nefret söylemi düzenlemesinin önemini ifade etmek, nefret söyleminin kurbanları üzerindeki 

etkisini azaltmayı veya nefret söylemi ile ırkçılık arasındaki bağlantıyı en aza indirmeyi 

sağlamayacaktır. Nefret söylemi mağdurunun yaralanması ve failin tavrı, ırkçılığın konuşma dışı 

tezahürleriyle doğrudan yüzleşmekle daha iyi çözülebilir. Irkçılığı şekillendiren kurumsal yapıların ve 

uygulamaların etkileri olması gerektiği kadar göz önünde tutulmazsa, mağdurun düşeceği durum 

üzerinden çalışmak faydalı olmayacaktır. Bu nedenle, nefret söylemi olaylarına karşı koymanın yollarına 

                                                             
1 VAN DIJK, Teun A., Racism and The Press, Routledge, London and New York, 1991, s. 9. 
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odaklanmak yerine, ırkçılığın daha temel sorunlarını ele almak veya ırkçılığın altında yatan yapılara 

doğrudan meydan okumak için neler yapılabileceğini anlamaya çalışmak daha doğru olacaktır. Sözler 

can yakabilir ama ırkçılığın sopaları ve taşları daha da büyük şekillerde zarar verir. Irkçılık uzun bir 

zamandır insanların rahatsızlık duyduğu ve tartıştığı bir konudur. Aldırış edilmediğinde, bireyleri ve 

toplulukları olumsuz etkileyen bir olgu olarak artmaya devam etmektedir. Çalışmamızın konusu gereği, 

ırkçılığın sebepleri ve sonuçları sosyolojik bir olgu olarak incelenmeyecek, yalnızca ırkçı nefret söylemi 

üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. 

Nefret söylemi ile ilgili başat problemin nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında nasıl 

değerlendirileceği sorunu olduğu söylenebilir. Bu konuya dair birçok farklı görüş mevcuttur. İfade 

özgürlüğü, yalnızca demokratik toplumlar için temel bir öneme sahip değildir, aynı zamanda bir bireyin 

fikirlerini oluşturup geliştirmesine ve dolayısıyla kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan en temel 

haklarından biridir. Bununla birlikte, ifade özgürlüğü mutlak değildir ve belirli sınırlamalara tabi 

olabilmektedir. Çoğu demokratik devlet, siyasi ve tarihsel bağlama bağlı olarak belirli ifade biçimlerine 

sınırlamalar getirmektedir. Örneğin Almanlar, doğal olarak Nazi propagandası konusunda diğer 

milletlerden daha hassastır. Öte yandan İngilizler, sömürge geçmişi ve çeşitli nüfusları uyum içinde 

tutma kaygısı nedeniyle ırkçı motivasyon içeren söylemleri kısıtlama konusunda daha isteklidirler. Bu 

bağlamda, bu özgürlük üzerinde hiçbir kısıtlamanın olmadığı bir yer ifade özgürlüğüne saygı duyan bir 

toplum olamayacaktır. Asıl soru, birbiriyle çatışan çıkarların nasıl dengeleneceği veya daha doğrusu, 

ifade özgürlüğü hakkının özüne zarar vermeden nefreti, şiddeti veya ayrımcılığı kışkırtan söylemlerin 

nasıl engellenebileceğidir.2 

I. NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇU 

A. NEFRET SÖYLEMİNİN TANIMLANMASI 

İnsanlık tarihi kadar eski olan nefret söylemi kavramı çeşitli sosyolojik, hukuki ve disiplinler arası 

düzenlemeler ve kamuoyu tartışmaları sonucunda güncel bir ifade halini almış, ancak evrensel olarak 

net bir tanımı olmayan bir kavram olarak konumlanmıştır. Bu haliyle, her toplumda kendine göre kabul 

gören bir ifade olarak üzerinde çalışmalar yapılmış ve örneklerle incelenerek somutlaştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu bölümde nefret söylemini anlamak üzere öncelikle nefret ve söylem kavramları üzerinde 

durulacak, ardından nefret söylemi net bir olgu olarak ifade edilmeye çalışılacaktır. Nefret söylemi 

terimi açıklandıktan sonra ise, ırkçı nefret söylemi üzerinde durulacaktır.     

1. Nefret Söylemi ne anlama gelmektedir? 

Nefret söylemi nefret ve söylem olarak iki kavramdan türemektedir. Nefret kelimesi bir kimsenin 

kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu3 tanımını ve tiksinme/tiksinti4 anlamlarını nitelerken, 

söylem kelimesinin sözlük karşılığı kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade5 dir. Bu iki kelimenin nitelediği 

anlamlardan da anlaşılacağı üzere nefret söylemi; önyargı, ayrımcılık, ötekileştirme kapsamlarında 

insanın kendisinden ayrı gördüğü bir grup insana karşı düşmanlığını dile getirmesi, onu saf dışı bırakma 

saikiyle pasifleştirme arzusu güder. Nefret söylemine yönelik birçok farklı tanım vardır ve bu tanımların 

ortak noktası düşmanca ve ayrımcı bir ifadenin belirli bir topluluğa yöneltilmesidir. Anne Weber, Nefret 

                                                             
2 BAKIRCIOĞLU, Önder, “Freedom of Expresion and Hate Speech”, Tulsa Journal of Comparative International Law, Vol. 16, 2008, s. 2. 
3 Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/, 02.12.2020. 
4 Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/, 02.12.2020. 
5 Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/, 02.12.2020. 

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/


 
 

 
159 

Söylemi El Kitabı adlı eserinde 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan 

nefret söylemi konulu tavsiye kararına yer vermiştir. Bu karara göre: 

Nefret söylemi kavramı, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, 

göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve 

düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka 

nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsayacak 

şekilde anlaşılacaktır. Bu anlamda nefret söylemi muhakkak belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş 

yorumları kapsamaktadır.6  

Bu ifadeden anlaşılacağı üzere; belirli bir dine, ırka, azınlığa mensup topluluğa yönelik 

hoşgörüsüzlük ve ötekileştirmeye dayalı saldırı niteliğinde her söylem, nefret söylemi olarak kabul 

edilebilecektir. Doktrinde nefret söylemi üzerine birçok araştırma ve tanımlama mevcuttur. Yasemin 

İnceoğlu nefret söylemini, tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlük gibi duyguların dışavurumu olarak nefret 

suçuna doğru yol alan evrenin başlangıcı olarak tanımlamıştır.7 Nefret söylemi, ırk, etnik köken, cinsiyet, 

din, milliyet ve cinsel yönelim gibi belirli bir özellik veya bir dizi özellik ile ayırt edilen bir grup bireye 

karşı nefreti ifade eder, teşvik eder, harekete geçirir veya kışkırtır. Bu söylem beğenmeme, onaylamama 

veya başkalarını küçük düşürücü bir bakış açısıyla dışa vurulur. Düşmanlık, kötü niyet, şiddetli 

aşağılama, reddetme, hedef gruba zarar verme veya yok etme isteği ve ona karşı sessiz veya sesli pasif 

veya aktif bir savaş ilanı anlamına gelir.  

Bhikhu Parekh, nefret söyleminin üç temel özelliğini aktarmaktadır: Birincisi, belirli veya kolayca 

ayırt edilerek tanımlanabilen bireye veya bireylere yönelik bir söylem oluşudur. Tüm insanlardan veya 

tüm canlılardan nefret ettiğini söylemek nefret söylemi değildir. Bu olgu, insanoğlunun belirli bir 

kesimini hedef alma anlamında ayırıcı değildir ve pratikte fazla bir şey ifade edemeyecek kadar soyuttur, 

yani somut bir hareket tarzı anlamına gelmemektedir. Katillerden nefret ettiğini ve hepsinin hapse 

atılmasını veya idam edilmesini istediğini söylemek de bir nefret söylemi vakası değildir.8 İkincisi; nefret 

söylemi, hedef kitleyi geniş çapta istenmeyen olarak görülen nitelikler üzerine dolaylı veya açık bir 

şekilde atfederek damgalamaktadır. Damgalama bir derece meselesidir. Damgalanan birey ya da grup, 

damgalayan grup tarafından kusurlu bulunur ve statülerinin alçaltılmasına, değersizleştirilmelerine 

yönelik ifadelerle dışlanır. Bu durumda damgalanan grubun kınanan taraf olması kaçınılmazdır. 

Üçüncüsü, olumsuz nitelikleri nedeniyle, hedef grup istenmeyen bir varlık ve meşru bir düşmanlık 

nesnesi olarak görülür. Hedef grubun toplumun sadık bir üyesi olduğuna güvenilemez ve geri kalanların 

refahına ve istikrarına tehdit oluşturduğuna inanılır. Toplum onsuz daha iyi durumda olacağından, 

hedef grubun meşru bir şekilde ortadan kaldırabilir veya sınır dışı edebilir olduğu düşünülür. Ve eğer 

bunun imkânsız olduğu ortadaysa, haklı olarak dışlayan grup ayrımcılık yapabilir ve onu toplumun 

kenarlarında gölgeli bir varoluşa hapsolmuş kaçınılmaz bir tehdit olarak kabul edebilir. Tüm bu 

nedenlerle, nefret söyleminin ayrımcılığı meşrulaştırdığı ve teşvik ettiği rahatlıkla söylenebilir.9 

Nefret söylemi dışlanma ve şiddetten besleniyorsa da, mutlaka veya tanım gereği şiddete veya 

toplumsal düzensizliğe yol açar diye kesin bir şey söylenememektedir. Üzerinde durulması gereken 

                                                             
6 WEBER, Anne, Nefret Söylemi El Kitabı, Çeviri: Metin Çulhaoğlu, Avrupa Konseyi Yayınları, Strazburg, 2009, s.3. 
7 İNCEOĞLU, Yasemin / SÖZERİ, Ceren, “Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: Ya Sev Ya Da Terk Et”, İçinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, 
Derleyen: Yasemin İnceoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2012, s. 24. 
8 PAREKH, Bhikhu, “Is There a Case for Banning Hate Speech?”, İçinde, The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, 
Edited by Michael Herz, Peter Molnar, Cambridge University Press, 2012,  s. 40. 
9 PAREKH, 2012, s. 41.  
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nokta nefret söyleminin yalnızca kamuoyunda düzensizliğe yol açabilecek bir söylem olarak görülmesi 

değil, toplumsal düzensizlik açısından anlık sonuçlarından ziyade nefret söylemine maruz kalan grup ve 

geri kalan geniş toplum üzerindeki uzun vadeli etkisidir. 

 Nefret söyleminin birçok türü vardır. Bu türlerden bazıları ırkçı ve etnik kökenli nefret söylemi, 

siyasal nefret söylemi, inanç temelli/dini nefret söylemi, cinsiyetçi nefret söylemi, uluslararası alanda 

yapılan yeni düzenlemelerle birlikte yakın zamanda literatüre katılan cinsel yönelim temelli nefret 

söylemi, engellilere, yaşlılara ve bazı hastalıklara yönelik nefret söylemi, yabancılara/göçmenlere 

yönelik nefret söylemidir. Çalışmamızın sınırı kapsamında sadece ırkçı nefret söylemi üzerinde durmak 

yerinde olacaktır.     

2. Irkçı Nefret Söylemi 

Nefret söyleminin bu türü, yabancılara ve farklı etnik gruplara yönelik ırkçı bir ayrımcılık 

içgüdüsünden beslenir. Bu farklı gruplar, toplumda ötekileştirilerek endişe ve korku kaynağı haline gelir 

ve düşman kategorisinde konumlandırılırlar. Ayrımcılık içgüdüsünden beslenen bu tür ırkçı söylemlerin 

oluşmasında biz ve onlar karşıtlığı yadsınamaz bir yer almaktadır. Irkçılık, anti sosyal bir inanış ve 

davranışlar bütünüdür. Ayrımcı gruplar arası ilişkilerin biyolojik temellerle doğrulanabileceğine dair 

yanıltıcı bir inanca dayanmaktadır. Irkçı düşünceler de bu inanç ve davranışlardan hareketle toplumda 

bu hoşgörüsüzlüğü yaymak ve teşvik etmekten beslenir.10 

Türkiye'ye baktığımızda ırkçı ve etnik köken sebepli nefret söylemi içeren içerikler, internet 

siteleri ve haber sitelerindeki okuyucu yorumlarında sıklıkla görülmektedir.11 Parekh, nefret söylemi 

kavramını anlattığımız başlıkta da belirttiğimiz üzere bir önermesinde nefret söyleminin aşamalarını 

tanımlamıştır. Bu tanımda nefret söyleminin üç ana karakteri olduğundan bahsetmiştir. İlk olarak, 

belirli özelliklere sahip olan bir bireyin veya bir grubun hedef alındığını söyler. İkinci olarak nefret 

söylemi, hedefini geniş çapta istenmeyen olarak görülen bir dizi kurucu nitelik atfederek 

damgalamaktadır. Atfedilen nitelikler kesinlikle onaylanmadığından, onların taşıyıcıları küçümsenir, 

aşağılanır, pek normal sayılmazlar, hor görülürler, hatta şeytanlaştırılırlar. Nitelikler genellikle grubun 

doğasında varmış gibi sunulduğundan ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak değerlendirildiğinden, reform 

veya değişim yapılmaz ve üyelerinin tümü kalıcı olarak kınanır. Üçüncüsü ise, hedef grup normal sosyal 

ilişkilerin dışında yer alır temelinde kavramlaşan özelliktir. Toplumu yöneten kurallara uymak, 

topluluğun diğer üyeleriyle anlamlı ilişkilere girmek, paylaşılan sosyal kurum ve uygulamalara sadakat 

göstermek konusunda ona güvenilemez ve genel olarak düşmanca ve kabul edilemez bir varlık olarak 

nitelendirilirler. Bu nedenle meşru bir şekilde imha edilebilir, ayrımcılığa uğrayabilir veya en iyi 

ihtimalle toplumun sınırlarında hayatta kalan kaçınılmaz bir kötülük olarak tolere edilebilirler.12 Melek 

Göregenli, ayrımcılığı bir gruba veya grubun üyelerine karşı, önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve 

davranışların tümü ile ilgili bir süreç olarak tanımlamıştır. Bunun dışavurumu da gerek hor görme gerek 

kaçınma gerekse nefret etme gibi olgularla sonuçlanır.13 İnceoğlu da olumsuz, alaycı ifadeler, küfür, 

hakaret, aşağılama, abartı taktiklerine başvurularak ötekileştirilen ve hedef haline getirilen gruplar kamu 

güvenliğini tehdit edici potansiyel risk ve tehdit saçan öcüler gibi sunulmakta ve toplumdaki öteki gruplara 

                                                             
10 ŞENEL, Alaeddin, Irk ve Irkçılık Düşüncesi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1993, s.126. 
11 DİRİNİ, İlden “Okur Yorumlarıyla Yeniden Üretilen Nefret Söylemi”, İçinde, Yeni Medya’da Nefret Söylemi, Hazırlayan: Tuğrul Çomu, Kalkedon 
Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 57. 
12 PAREKH, Bhikhu,  “Hate Speech: Is There a Case for Banning?” Public Policy Research, Volume: 12, Issue: 4, ss. 213-223, 2006, s. 214. 
13 GÖREGENLİ, Melek, “Temel Kavramlar: Önyargılar, Özcü İnançlar ve Ayrımcılık”, ss. 23-39, İçinde, Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar Mecralar 
Tartışmalar, Editör: Mahmut ÇINAR, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 26. 
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karşı beslenen ön yargıları pekiştirmekte, bu grupların kendilerini korumasız ve savunmasız 

hissetmelerine yol açmaktadır14 sözleriyle, nefret söylemine maruz kalan birey ve gruplar üzerinde nasıl 

bir etki oluşacağını ve düşecekleri durumu en gerçekçi haliyle ifade etmiştir. Tüm bu tanımlamalar, ırkçı 

nefret söylemi kapsamında değerlendirildiğinde taşlar yerine oturmakta ve farklı etnik kökene sahip 

yabancılara karşı yerli halkın genel yaklaşımı anlaşılabilmektedir. 

 Farklı etnik kökene sahip azınlıklara toplumda birer fazlalık gözüyle bakılmaktadır. Bundan 

dolayı bu gruplar, süregelen bir alışkanlığa dönüşmüş halde kendilerinden kurtulmanın gerekli olduğu 

düşünülen taraflar haline gelmektedir.15 İnsanın doğası gereği tehditlerden kaçma, refah ortamının 

bozulmamasını isteme vb. duyguları her zaman ve her insan için hoş karşılanmaması gereken ya da 

kaçınılması daha doğru olan duygular değildir. Ancak bu duygular eyleme ve söyleme döküldüklerinde 

bir sınır içinde ve belli çerçeveyi aşmayacak şekilde dışa vurulmalı, başka insanları etkileyerek 

kışkırtmamalı, galeyana getirmemeli ve söylemin muhatabı üzerinde olumsuz etki bırakmamalıdır. 

Ülkesinde farklı ırkların hızla yayıldığını gören yerli halkın tümü olmasa da hatırı sayılır bir kesiminin 

buna gösterdiği ilk tepki varoluşsal bir problemden gelen aklın ve mantığın devreye girmediği salt 

korunma içgüdüsünün tetiklediği bir tepkidir. Ancak bu tepki dışa vurulurken nefret söylemi 

bağlamında ortaya çıkar ve geri kalan kesimi de kışkırtacak seviyede olursa bunun karşı taraf üzerindeki 

etkilerinin düşünülmemesinden dolayı bu söylemlerin ahlaki olmadığı söylenebilecektir. 

 3. Nefret Söyleminin İfade Özgürlüğü ile İlişkisi  

Nefret söylemi sık sık ifade özgürlüğü ile birlikte anılmaktadır. İfade özgürlüğü ve nefret söylemi 

ilişkisi genel olarak nefret söyleminin ifade özgürlüğünün kısıtlayıcı tarafında kaldığı ve bu hakkın 

kötüye kullanımı ile ilgilidir. Parekh, ifade özgürlüğü kapsamında herkesin aklına gelen herhangi bir şeyi 

söylemesine izin vermenin ve etkilenenlerin buna katlanmasını talep etmenin açık bir erdemi yoktur. 

Söylemlerin söylemde bulunan kişiye verdiği sanılan faydalarının aksine, dengelenmesi gereken sosyal 

sonuçları olabilir; bu mutlak hale getirilemez veya diğer tüm değerleri geçersiz kılmasına izin verilemez16 

diyerek, ifade özgürlüğünün kapsamının sınırlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Nefret söylemi, basit 

bir ifade özgürlüğü kısıtlaması durumu değildir. Söylemin yöneldiği kişi ve gruplar hali hazırda 

ayrımcılık ve şiddetin birer nesnesidir.17 Bu kişi ve gruplar da insan olmaları gereği bir takım haklara 

sahiptir. Nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi bağlamında John Stuart Mill, 

ifade özgürlüğü yalnızca bir zarara yol açtığında sınırlanabilir demiştir. Bir ifadenin zarar verici olup 

olmadığına peşinen karar verilip sınırlandırma getirilemez. Bu kararı vermek için denenmesi ve zaman 

alan bir süreçten geçmesi gerekir. Bu sürecin sonunda söz konusu söylemin zarara yol açtığına kanaat 

getirilirse sınırlandırma yoluna gidilebilir.18 Buna karşı Aras Türay’a göre genel görüş, nefret söyleminin 

hak ve özgürlüklerle çatışma içinde oluşundan dolayı ifade özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilemeyeceği yönündedir.19 

                                                             
14 GİRİTLİ İNCEOĞLU, Yasemin, Medya, Nefret ve Ötekileştirme (Söyleşiler), Köprü Kitapları, İstanbul, 2017, s. 6. 
15 KÖKER, Eser / DOĞANAY, Ülkü, “Irkçı Değilim Ama… Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler”, Ankara, İnsan Hakları Ortak Platformu, 2010, s. 55.  
16 PAREKH, 2012, s. 49. 
17 ÇELİK, Elif, “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Neresinde”?, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 2, 2013, s. 235.  
18 DEMİRBAŞ, Timur, “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, Cilt: 19, Özel Sayı, 2017, s. 
2695. 
19 TÜRAY, Aras, Nefret Söylemi Bağlamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, Ankara, 2016, s. 36 vd. Aktaran: Timur DEMİRBAŞ, “Nefret Söylemi 
ve Nefret Suçları”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, Cilt: 19, Özel Sayı, 2017, s. 2693-2701. 



 
 

 
162 

Türay, nefret söyleminin neden ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili 

iki argüman sunmaktadır. İlki; nefret söylemi, temel hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik olarak hakkın 

kötüye kullanımıdır. İkincisi ise; nefret içerikli ifadeler ile diğer hak ve özgürlüklerin çatışması nedeniyle, 

nefret söylemi sınırlandırılmalıdır. Çünkü nefret söyleminin sınırlandırılmamasıyla, aslında bu ifadeler ile 

hedef alınan kişi veya grubun otonomi ve benliklerine yönelik saldırıların önü açılmış olacaktır. Ayrıca, 

nefret söylemiyle mücadele edilmemesi, bunun temelindeki ayrımcı davranışın uzun dönemde 

normalleşmesi sonucunu doğuracaktır.20 Öte yandan Weber, ifade özgürlüğü-nefret söylemi çatışmasında 

gizli nefret söyleminden bahsetmektedir. Bu bağlamda Weber; bazı nefret söylemlerinin tespitinin zor 

olduğuna, bu tür konuşmaların her zaman alenen bir nefret ifadesi aracılığıyla dışa vurulmadığına 

dikkat çekmiştir. Bu görüşünü nefret söylemi ilk bakışta mantıklı veya normal görünebilecek ifadelerde 

saklı olabilmektedir. Bununla birlikte, onur kırıcı nitelikte olsalar bile ifade özgürlüğü hakkının tümüyle 

koruması altında bulunan ifadelerin böylesi bir korumadan faydalanmayan ifadelerden ayırt edilmesini 

sağlayacak belirli parametrelerin konuyla ilgili olarak yürürlükte bulunan metinlerden ve Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin veya diğer kurumların içtihat hukukunda bulunan ilkelerden damıtılması mümkün 

olmaktadır21 sözleriyle ifade eder. Bu görüşlerden sonra; kabul gören genel tanıma göre nefret 

söyleminin belirli bir gruba yönelik hakaret, aşağılama, ayrıştırma ve yok etme arzusu gibi kavramlar 

içermesinden dolayı ifade özgürlüğü kapsamında korunamayacağını söyleyebiliriz. Örneğin Van Dijk, 

nefret söylemini asla ifade özgürlüğü olarak görmemektedir. Ona göre, bu söylemler karşı taraf üzerinde 

büyük etkiler bırakmaktadır ve hiçbir özgürlük diğerinin daha kötü duruma düşmesine neden 

olmamalıdır. Ona göre, bu tarz nefret, yayan ve teşvik eden söylemlerin mutlaka cezalandırılması 

gerekmektedir.22  

Nefret söylemi ile ilgili uluslararası düzenlemeler bu söylemi içeren ifadelerin yasaklanması ve 

cezalandırılması gerektiğini öne sürerler ve bu da bizi nefret suçuna götürür. Nefret söyleminin ifade 

özgürlüğünün neresinde olduğu veya olmadığı ile ilgili doktrinde birçok çalışma bulunmaktadır. Yine 

nefret söyleminin bir şekilde engellenmesi ve yaptırıma uğraması gerekmektedir ve bu da nefret 

suçunun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması gerektiğine dair bir olgudur.  

B. NEFRET SUÇU 

Nefret suçları insanlık tarihinde çok yeni bir suç türü olmamakla birlikte, hükümetlerin bu suçu 

tanımlamaları ve yasal düzenlemeler getirmeleri oldukça yeni gelişmelerdir. Nefret suçunu engellemek 

için yapılan ilk düzenleme 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. Özellikle 

Yahudiler’e yönelen saldırıları engellemek için 1985 yılında nefret yasaları düzenlenmiştir. Sonrasında 

ise 1986 yılında New York’ta beyaz gençlerin siyahi bir gence karşı saldırıda bulunmasının medya 

aracılığı ile kamuoyuna yansıması ile birlikte nefret suçları gündemde daha fazla yer edinmeye başlamış 

ve yasalara yeni düzenlemeler getirilmiştir.23 Bu yasalara göre, sanığın icra ettiği eylemlerin arkasında 

bulunan duygu ve düşüncelerinin suçun niteliğini arttırıcı unsurlar olarak kabul edilmesi ve 

cezalandırmanın bunları da gözeterek yapılması gerektiği kabul edilmiştir. Daha sonra ise 1990’lı 

yılların son dönemlerine doğru bu kapsam genişletilmiş ve ırk, etnik köken, cinsiyet, din, fiziksel ve 

zihinsel engeller sebebiyle farklı olan birey ve gruplara karşı icra edilen suçlar yasanın kapsamına 

                                                             
20 TÜRAY, 2016,  s. 40 vd. Aktaran: DEMİRBAŞ, 2017, s. 2696. 
21 WEBER, 2009, s. 5. 
22 VAN DIJK, Teun A., “Söylem ve İktidar”, Çeviren: Pınar UYGUN, İçinde, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi, Editör: Ayşe ÇAVDAR, Aylin B. YILDIRIM, 
Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 34. 
23 Uğur ERSOY, “Çağımızın Pandemisi: Nefret Suçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 35, 2018, s. 112. 
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sokulmuştur. Bu farklılıklara sahip olanlara karşı bir suç işlendiğinde nefret, önyargı, düşmanlık gibi 

duygularla işlenip işlenmediğine bakılmaya başlanmış ve tespit edilen duruma göre ceza oranında 

arttırmaya gidilmiştir. Nefret suçları, bireye karşı işlense bile esas olan onun ait olduğu grup sebebiyle 

suçu icra eden tarafında bu tarz duyguların barınmasıdır. Yine sonraki dönemlerde benzer şekilde 

Avrupa ve İngiltere’de de bu suçlara karşı düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı, 2006 yılının Ekim ayından beri nefret suçları kapsamında yaşanan gelişmelerde takip 

alanını genişletmiştir.24 Bu gelişmeler ışığında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nefret suçunu; A: 

Nefret Suçunun hedefi B şıkkında tanımlandığı gibi bir grupla gerçek ya da varsayılan bağlantısı, ilgisi, 

ilişkisi, destekçisi ya da üyesi olduğu için seçilerek, kişiye karşı işlenen herhangi bir suçu kapsamaktadır. B: 

Grup üyelerinin genel özellikleri gerçek ya da varsayılan ırk, ulus ya da etnik orijin, dil, renk, din, cinsiyet, 

yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik, cinsel kaynaklı ya da benzer unsurlara dayandırılabilir ifadeleriyle 

düzenlemiştir. Bu tanıma göre; ırk, etnik köken, dil, renk, cinsiyet, yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik 

gibi mağdurun veya mağdurların barındırdığı belli başlı ayırt edici özelliklere sahip olmalarından 

kaynaklı icra edilen suçlar nefret suçunu oluşturmaktadır.25 

Nefret suçunun bu tanımına göre iki unsuru bulunmalıdır. Öncelikle failin gerçekleştirdiği fiil 

yasalar tarafından suç olarak tanınmış olmalıdır. Sonrasında ise bu fiil bir gruba ve bireye karşı onların 

ayırt edici özelliklerinden kaynaklanan nefret ve/veya önyargı içeren bir saikle işlenmiş olmalıdır. 

Türk Ceza Kanunu’nda nefret suçları özel bir suç türü olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılında yeni 

bir gelişme ile 122. madde ile düzenlenen Ayrımcılık suçunun başlığı Nefret ve Ayrımcılık olarak 

düzenlenip, madde metnine nefret nedeniyle ifadesi eklenmiştir.  

Nefret ve ayırımcılık,  

Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)  

“(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep 

farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;  

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya 

verilmesini,  

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,  

c) Bir kişinin işe alınmasını,  

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.”26 

Madde metninden anlaşılacağı üzere ayrımcılık suçunun nefret saikiyle işlenen yeni bir türü 

cezalandırma kapsamına alınmış olsa da, bu yeni değişikliğin yasada nefret suçu başlıklı ayrı ve yeni bir 

düzenleme getirmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yargıtay’ın da bir kararında, bu görüşle örtüşen 

bir görüşe sahip olduğunu görmek mümkündür.27 Ancak yeni ve ayrı bir nefret suçu düzenlenene kadar, 

                                                             
24 ATAMAN, Hakan / CENGİZ, Orhan Kemal, Türkiye’de Nefret Suçları, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Burgaz Yayınları, Ankara, 2009, s. 6. 
25 KARADENİZ, Serra, Nefret Söylemi Kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 7. 
26 Türk Ceza Kanunu 122. Madde, https://www.mevzuat.gov.tr/, 13.12.2020. 
27 Yargıtay 18. CD, 2018/1978 E., 2019/13554 K., https://karararama.yargitay.gov.tr/, 13.12.2020. 

https://www.mevzuat.gov.tr/
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maddesi28nin nefret söylemi ile mücadele kapsamında uygulanması yerinde olacaktır. 

II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE NEFRET SÖYLEMİ VE AVRUPA İNSAN 

HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA IRKÇI NEFRET SÖYLEMİ 

Mahkemenin içtihat hukukunda nefret söylemini nasıl ele aldığını incelemeden önce, 

mahkemenin nefret söyleminden ne anladığını açıklamak gerekir. Mahkeme, nefret söylemi için kesin 

bir tanım geliştirmemiştir. Oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemiştir ve hangi ifade biçimlerinin 

nefret söylemi olarak değerlendirileceğine olay bazında karar vermiştir. Bununla birlikte, nefret söylemi 

ile diğer ifade biçimleri arasında ayrım yapmak için parametrelerin oluşturulduğunu onaylamaktan 

kesinlikle çekinmek gerekmektedir. Bu tür parametreler mahkeme tarafından tanımlanmış olsaydı, 

ifadelerin nefret söylemi olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek çok karmaşık olmazdı.29 

Çalışmamızın kapsamını nefret söylemi diğer kavramlarla ilişkisi ve özellikle ifade özgürlüğü 

çerçevesinde nasıl değerlendirileceği sorunlarından ayrı tutacağımız için burada sadece Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin nefret söylemini her olaya göre ayrı değerlendirmeye tabi tuttuğunu söylemek 

yeterli olacaktır.  

A. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NEFRET SÖYLEMİ 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nefret söylemi konulu davalarda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nde yer alan 10. ve 17. madde hükümleri gereğince karar vermektedir. Bu maddeler ifade 

özgürlüğü ve hakkın kötüye kullanılması kapsamında nasıl sınırlandırılacağına ilişkin maddelerdir.30  

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Madde 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. madde, ifade özgürlüğünü düzenlemektedir.  Madde 

metninde; 

“1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve 

ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de 

kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına 

engel değildir.  

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve 

demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, 

kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve 

haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının 

güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi 

tutulabilir.”31 

İfadeleri yer almaktadır. 

Avrupa'daki tüm parlamenter demokrasiler Anayasalarında ifade özgürlüğü ve basın 

özgürlüğünü garanti etmektedirler. Bu özgürlüğün uygulanması ülkeler arası büyük ölçüde farklılık 

                                                             
28 Türk Ceza Kanunu 216. Madde, https://www.mevzuat.gov.tr/ 13.12.2020. 
29 LEMMENS, Koen, “Hate Speech in the Case Law of the European Court of Human Rights – Good Intentions Make Bad Law”, 2015, s. 143. 
www.reasearchgate.net. E.T. 07.12.2020. 
30 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf E.T., 08.12.2020. 
31 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Madde https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf E.T. 13.01.2021. 

https://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.reasearchgate.net/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf
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165 

göstermekte ve zamanın getirdiklerine göre değişebilmektedir. Özellikle devlet güvenliği, kamu düzeni, 

gizli bilgilerin korunması, kamu şahıslarının itibarı, mahremiyet hakkı ve ahlak ve din alanında ifade 

özgürlüğü hakkı farklı şekilde yorumlanmış ve uygulanmıştır. Yine de genel eğilim, ifade ve haber alma 

özgürlüğünün koruma kapsamının ve seviyesinin Avrupa'da yıllar içinde genişletilip ilerletilmiş olduğu 

yönündedir. Kamu kurumları, ifade ve bilgi edinme özgürlüğüne müdahale biçimleri olarak önceki 

kısıtlama, sansür, baskı ve cezai kovuşturmaya daha az dahil olmuşlardır. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 10. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihat hukuku şüphesiz Avrupa 

demokrasilerinde ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne daha yüksek düzeyde saygı göstermeye 

başlamıştır. Nitekim birkaç on yıl öncesine kadar, ifade özgürlüğünün sınırları ve kısıtlamaları 

parlamentolar, hükümetler veya diğer ulusal devlet yetkilileri tarafından belirlenmiş ve nihayetinde 

başka bir dış denetim olmaksızın kendi yerel yargı makamları tarafından incelenmiştir. İfade özgürlüğü 

hakkına getirilen kısıtlamalar ve sınırlamalar dar bir şekilde yorumlanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi ifade ve haber alma özgürlüğüne yalnızca hükümet ve parlamento tarafından değil, üye 

devletlerdeki adli makamlar tarafından da saygı gösterilmesi gerektiğine açıklık getirmiştir. Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 10. maddenin yatay etkisi ve üye devletlerin ifade özgürlüğü 

hakkını koruma yükümlülükleri, Avrupa'da ifade özgürlüğü hakkının kapsamını daha da 

genişletmiştir.32 

10. maddenin ilk fıkrası, kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın ifade özgürlüğü hakkı ilkesini 

düzenlerken, ikinci fıkrası bu özgürlüğün kullanılmasıyla birlikte gelen görev ve sorumluluklara atıfta 

bulunarak, resmi makamların bu özgürlüğe formaliteler, koşullar, kısıtlamalar ve hatta cezalar yoluyla 

müdahale etme olasılığını düzenlemektedir. Kamu makamlarının müdahalelerine yalnızca, herhangi bir 

kısıtlama veya yaptırımın yasayla öngörülmesi ve meşru bir amaca hizmet etmesi ile demokratik bir 

toplumda gerekli olması gerektiği ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiği gibi katı koşullar altında izin 

verilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, önüne gelen her dava için ifade özgürlüğünü 

incelerken üç aşamalı bir test uygulamakta ve bu testin sonucuna göre bir karar tahsis etmektedir. Bu 

üçlü testin kriterleri de; yukarıda bahsettiğimiz üzere müdahalenin yasayla öngörülmüş olması, meşru 

bir amacının olması ve demokratik toplumda gerekli olması kriterleridir.33 Bir ifadenin 10. madde 

kapsamında korunup korunmayacağına karar verilirken kullanılan bu kriterler her durum ve olay 

bağlamında farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Bu çerçevede zamanla oluşmuş olan Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda ifade özgürlüğüne dair bazı genel hatlar 

belirtilebilmektedir. Örneğin Mahkeme, siyasi ve politik konularda ifade özgürlüğünün kapsamını daha 

geniş yorumlayarak ele almıştır.34  

2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 17. Madde 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17. maddesi, Hakları Kötüye Kullanma Yasağını 

düzenlemektedir. Madde metninde; 

“Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve 

özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde 

                                                             
32 VOORHOOF, Dirk, “The European Convention on Human Rights: The Right to Freedom of Expression and Information restricted by Duties and 
Responsibilities in a Democratic Society”, European University Institute, Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), 2014, ss. 2-3. 
33 GÖKTEPE, Hüseyin, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Nefret Söylemi ve Dine Hakaret”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı: 25, 
Yıl: 7, 2016, s. 182. 
34 KARAN, Ulaş, “Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk”, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Derleyen: Yasemin İnceoğlu, 
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2012, s. 95. 
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sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde 

yorumlanamaz.”35 

İfadesi yer almaktadır. 

Bu hüküm sadece devletlere değil, aynı zamanda tüm gruplara veya kişilere yöneliktir. Sözleşme 

haklarına ek bir kısıtlama değildir; aksine, 17. Maddenin amacı, Sözleşme'nin altında yatan demokratik 

değerler sisteminin kalıcı olarak sürdürülmesini güvence altına almaktır. Bu Madde, özellikle totaliter 

grupların Sözleşme tarafından belirlenen ilkeleri kendi çıkarları doğrultusunda istismar etmesini 

engelleme eğilimindedir. Ancak böyle bir amaca ulaşmak için, bireylerin Sözleşme'deki hak ve 

özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan faaliyetlerde bulunduklarının fark edilmesi 

durumunda, bu bireylerin tüm hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması gerekir. 17. Madde 

esasen, Sözleşme'de tanınan hakların veya özgürlüklerin yok edilmesini amaçlayan faaliyetleri 

kapsamaktadır.36 

Sözleşme’nin bu maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularda hem bireyler 

hem de devletler tarafından ileri sürülebilmektedir. Mahkeme, aynı zamanda maddeyi re’sen de dikkate 

alabilmektedir. Bu maddenin esas amacı; faaliyetleri ve eylemleri demokratik olmayan, temel hak ve 

özgürlüklere gereken önemi göstermeyen ve koruma mekanizmasını işletmeyen devletlerin, grupların 

veya bireylerin eylemleri ve faaliyetleriyle mücadeledir ve bu bağlamda maddenin genel özelliği, hakkın 

kötüye kullanılması yasağının aynı zamanda hem devletleri, hem grupları, hem de bireyleri kapsıyor 

oluşudur.37 17. madde ile ulaşılan iki sonuç vardır: İlk olarak, taraf devletlerin, Sözleşme'de korunan hak 

ve özgürlükleri yok etmek için Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü kullanması engellenmektedir. İkinci 

olarak, yine taraf devletlerin, söz konusu hükmün güvence altına aldığı hak ve özgürlükleri Sözleşme'de 

öngörülenden daha büyük ölçüde sınırlandırmak için bir Sözleşme hükmüne güvenmesi 

engellenmektedir.38 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, şiddeti ya da nefret yaymayı, yasadışı ya da 

demokratik olmayan yöntemlerin kullanıldığı, şiddete başvurmayı özendirmeyi ya da demokratik ve 

çoğulcu siyasal sistemi ortadan kaldırmayı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmayı 

hedefleyen ırkçı eylemleri 17. madde kapsamında değerlendirmektedir.”39  

Sonuç olarak bu maddenin amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ilkelerin ve 

maddelerin, eylemleri aynı ilkeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan başvuranlar tarafından kendi 

çıkarları doğrultusunda hizmet ettirilmesini önlemektir. Kısacası bu, bir hakkın kötüye kullanılmasını 

önlemekle ilgilidir. İlk ve en önemlisi, Mahkeme bu nedenle 17. maddenin Mahkeme’ye atıfta bulunulan 

yorumlara uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir, bu durumda bu yorumlar 10. maddenin 

korumasından çıkarılacaktır.40 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin nefret söylemi ile ilgili yaklaşımını 

daha iyi anlamak için birkaç örnek davaya bakmak faydalı olacaktır. 

                                                             
35 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 17. Madde https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf E.T. 16.01.2021. 
36 WEBER, 2009, s. 22. 
37 KUŞ, Şeyma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Nefret Söylemi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2020, s. 43. 
38  Council of Europe, Guide on Article 17 of the European Convention on Human Rights: Prohibition of Abuse of Rights 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ENG.pdf E.T. 16.01.2021. 
39 KARAN, 2012, s. 97. 
40 WEBER, 2009, s. 23. 
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B. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA IRKÇI NEFRET SÖYLEMİ 

“İfade özgürlüğü toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için esaslı koşullardan olan 

demokratik toplumun asıl temellerinden birisini oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ikinci fıkrasına bağlı olarak, yalnızca lehte olduğu kabul edilen veya 

zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devletin veya toplumun bir 

bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler için de uygulanır. Bunlar 

çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir ki; bunlar olmaksızın demokratik toplumdan söz 

etmek mümkün değildir. Bu durum, diğer hususların yanı sıra,  söz konusu alanda uygulanan her ‘resmiyet’, 

‘koşul’, ‘kısıtlama’ ya da ‘cezanın’ hedeflenen meşru amaçla orantılı olması gerektiği demektir.”41 

“...hoşgörü ve tüm insanların eşit haysiyetine saygı; demokratik, çoğulcu bir ellerini oluşturur. 

Dolayısıyla, ilkesel olarak bazı demokratik toplumlarda hoşgörüsüzlük temelinde nefreti yayan, teşvik 

eden, yücelten ya da gerekçelendiren tüm ifade türlerine karşı yaptırımlar getirmek ve hatta bu ifade 

türlerini engellemek zorunlu görülebilir...”42 

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılabileceği üzere Mahkeme, nefret içerikli ya da demokrasiye 

aykırı söylemlerin korunmasının mümkün olmadığı ve ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı 

görüşündedir. Nefret söylemi bireylerin ayrımcılığa uğramama hakkına yönelik bir saldırı niteliğindedir 

ve bu bağlamda ayrımcılığa uğramama hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında bir çelişki oluşmaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’si nefret söylemi içerikli ifadelerin ifade özgürlüğünden 

yararlanamayacağına ilişkin kararlar vermiştir. Nefret söylemi, Sözleşme kapsamında koruma altına 

alınmamıştır. Ancak Mahkeme, nefret söylemi ile ilgili bir belirsizlik oluştuğunda iki şekilde 

ilerlemektedir. Mahkeme bazı olaylarda nefret söylemini ifade özgürlüğünün kötüye kullanımı şeklinde 

nitelendirmekte ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 17. maddesi doğrulusunda karar vererek nefret 

söylemini ifade özgürlüğü bünyesinde korumamaktadır. Ancak bazı olaylarda ise Mahkeme belirlediği 

öteki yol olarak nefret söylemini 10. maddede zikredilen sınırlama şartları kapsamında 

değerlendirmektedir.43 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kullandığı bu iki yöntemde de nefret söylemi koruma altına 

alınan bir söylem değildir. Ancak karar verirken Mahkeme’nin hangi yöntemi ve maddeyi kullandığı 

anlam açısından son derece önemlidir çünkü nefret söylemi; 10. maddenin kapsamı dışında 

değerlendirildiğinde ortaya bağlamına bakılmaksızın bir hak kaybı çıkmakta, 17. madde kapsamında 

değerlendirildiğinde ise bir hakkın reddedilmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ulusal düzeyde nasıl yorumlanacağı kapsamında devletlere 

ifadeyi nasıl düzenleyecekleri konusunda belirli bir miktar takdir yetkisi verilmektedir. Bu takdir 

yetkisinin kapsamı, hükümetin denetimine tabidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, söz konusu 

ifadenin niteliğine göre kararlarında değişiklikler bulundurmaktadır. Devletlerin siyasi ifade konusunda 

yalnızca dar bir takdir payı varken, kamu düzeni, ahlak ve din bakımından daha geniş bir takdir payı 

bulunmaktadır. Bu genellikle, bu tür konuların düzenlenip düzenlenmeyeceği ya da nasıl düzenleneceği 

konusunda bir mutabakatın olmamasıyla açıklanabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, denetim 

işlevini yerine getirirken ulusal makamların yerini almaz, ancak ulusal makamlar tarafından Avrupa 

                                                             
41 Handyside v. The United Kingdom, Başvuru No: 5493/72, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_TUR.pdf E.T. 21.01.2021. 
42 Erbakan V. Türkiye,  Başvuru No: 59405/00, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_TUR.pdf E.T. 21.01.2021. 
43  ALTIPARMAK, Kerem, Kutsal Değerler Üzerine Tezler ve İfade Özgürlüğü: Toplu Bir Cevap, İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2007, s. 92. 
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İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 17. maddeleri kapsamındaki takdir paylarına göre alınan kararları 

inceler. Bu nedenle Mahkeme, davanın daha geniş koşullarında şikâyet edilen ifadeye bakar ve sınırlama 

için ulusal makamlar tarafından verilen gerekçelerin ve bunu nasıl uyguladıklarının Sözleşme'nin 

yorumu bağlamında ilişkili ve yeterli olup olmadığını belirler.44 Daha önce de belirttiğimiz gibi, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşme'nin 10. maddesinde belirtilen kavramlarla veya nefret söylemi gibi 

konu dışı kavramlarla ilgili olarak, bir fikir birliği içinde gibi görünse bile, genel olarak kesin tanımlar 

kullanmamaktadır. Birinci bölümde bahsettiğimiz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin nefret 

söylemine ilişkin 1997 yılındaki tavsiye kararı ile bu terimin nefret söylemi kavramı, ırkçı nefreti, yabancı 

düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik 

saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel 

hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik 

eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacağını45 belirtilmiştir. Bu 

anlamda nefret söylemi muhakkak belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır. 

Tabii ki Mahkeme bu tanımı gözden kaçırmamaktadır. Ancak, kendisine sunulan her bir davayı kendi 

esaslarına göre incelemekte, gerekçeyi ve içtihadı her olaya göre farklı şekilde sunmaktadır. Ayrıca 

Mahkeme, belirli kavramların özerk bir anlayışının kullanılmasından yanadır. Nefret söylemiyle ilgili 

içtihat, bu tür bir yaklaşımı örneklemektedir.46 

Nefret söylemine ilişkin mesele; demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğüne dayanmaktadır ve bu 

nedenle bu özgürlüğe müdahale etmeden nefretin kışkırtılmasını yasaklamak imkânsızdır. Ancak başka 

bir hipotez formüle edilebilir. Kuşkusuz bir demokraside, bir kişi bir görüş temelinde değil, yalnızca 

davranış temelinde bir eylemle suçlanabilmektedir. Fakat bu, kelimelerin herhangi bir kısıtlamaya tabi 

olamayacağı anlamına gelmemektedir. Konuları bu perspektiften ele aldığımızda odak noktası 

değişmektedir. Soru artık hangi tür görüşlerin veya ifadelerin yasal olduğu değil, hangi konuşma 

eylemlerinin demokrasiyle uyumlu olup olmadığıdır. Nefret söylemi içerikli bir ifadenin meydana 

geldiği tespit edildiğinde, buradaki söylem artık bir eylemdir ve sadece bir fikir olarak kalmamakta, 

yayılmaktadır.47 

Irkçı nefret söylemi, doğrudan psikolojik yaralanmaya neden olmak veya üçüncü şahısları 

kışkırtmak amacıyla ırkları farklılaştırmayı, temelinde insanlara yönelik aşağılayıcı duyguları veya 

onlara yönelik tutumları ile ifade eder. Irkçı nefret söylemi, yalnızca ırksal olarak ayrımcı söylemden 

(belirli bir ırksal gruba yönelik olumsuz bir görüşü savunan konuşma) farklıdır; çünkü birincil işlevi 

veya amacı, hedeflerine psikolojik zarar vermek, halk nezdinde düşmanlık veya nefret uyandırmaktır.48 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin nefret söylemine olan genel yaklaşımı ve ırkçı nefret 

söyleminin genel görünümünden bahsedildikten sonra, ırkçı nefret söylemine ilişkin Mahkeme 

kararlarını incelemek, ana sorunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Avrupa İnsan Hakları 
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The Netherlands, Institute for Information Law, Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Media and Information Society, 2012, s. 9. 
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Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, ırkçı nefret söylemi bağlamında birçok içtihat ortaya 

koymuştur. Çalışmamız kapsamında bunlardan birkaçını incelemek yerinde olacaktır. 

1. Norwood v. The United Kingdom49 

Norwood v. The United Kingdom kararı, daha çok dini nefret söylemi ile ilişkili olsa da, verilen 

hükümde ve icra edilen eylemde İngiliz halkının korunması ve İngiliz halkını ayrıştıran ifadeler 

kullanılmasından dolayı incelemekte fayda vardır. Bu karar, Mahkeme’nin yabancı düşmanlığı 

kapsamında verdiği en eski kararlardan biridir. Bu kararda başvuran, Irkçı Britanya Ulusal Partisi’nin 

bölgesel organizatörüdür. Başvuran oturduğu dairenin camlarına bir poster asmıştır. İkiz Kulelerin 

yanarken resmedildiği ve İslam İngiltere’den dışarı, İngiliz Halkını koruyun ifadelerinin yazılı olarak 

bulunduğu ve hilal ile yıldız simgelerinin üzerinde çarpı işaretinin olduğu bu poster, başvuranın ulusal 

mahkemelerce yargılanması ve para cezası almasına yol açmıştır. Başvuran ise bunun üzerine, ifade 

özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yoluna 

gitmiştir. 

Mahkeme olayı değerlendirirken, Bu eylemin Birleşik Krallık’ta bulunan tüm Müslüman insanlara 

yönelik olduğuna ve Sözleşme kapsamında güvence altına alınmış olan hoşgörü, ayrımcılık yasağı ve 

toplumsal barış gibi değerlere aykırı hareket edildiğine hükmetmiş ve başvuranın, Sözleşme’nin 17. 

maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. İfade özgürlüğünün kullanılması, görev ve sorumlulukları 

beraberinde getirdiği için, kanunla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ve bölgesel 

menfaatler için gerekli olan formalitelere, koşullara, kısıtlamalara veya cezalara tabi olabilir. Dürüstlük 

veya kamu güvenliği, düzensizlik veya suçun önlenmesi, sağlığın veya ahlakın korunması, başkalarının 

itibar veya haklarının korunması, gizli olarak alınan bilgilerin açıklanmasının önlenmesi veya yetkisini 

ve tarafsızlığını korumak için ifade özgürlüğünün sınırlandırılması gerekebilmektedir.  

Şiddeti kışkırtma eğiliminde olmaması koşuluyla bir dinin eleştirisi, takipçilerine yapılan bir 

saldırı ile eş tutulmamalıdır. Her halükarda başvuran, ırksal veya dini gerilimden çok fazla etkilenmeyen 

kırsal bir bölgede yaşamaktadır ve afişi tek bir Müslüman'ın gördüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. 

Bununla birlikte Mahkeme, Sözleşme'nin 17. maddesinin genel amacı, totaliter amaçları olan bireylerin 

veya grupların, Sözleşme'de belirtilen ilkeleri kendi çıkarları için kullanmalarını önlemektir ifadesini 

kullanmaktadır. Mahkeme ve daha önce Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, özellikle Sözleşme'nin 10. 

maddesi kapsamında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün 17. maddeye aykırı bir şekilde 

kullanılamayacağına karar vermiştir. Mahkeme, yerel mahkemeler tarafından yapılan değerlendirmeyi, 

yani posterdeki sözlerin ve resimlerin Birleşik Krallık'taki tüm Müslümanlara yönelik bir saldırının 

kamuya açık ifadesi anlamına geldiğini kabul etmektedir. Başvuranın afişi penceresine yerleştirmesi, 

17. madde anlamında bir eylem oluşturmuştur ve bu nedenle başvuran, 10. maddenin korumasından 

yararlanamamıştır. 

2. Pavel Ivanov v. Russia50 

Kararda başvuran Pavel Petrovich Ivanov, Novgorod'da yaşayan bir Rus vatandaşıdır. Başvuran 

tarafından sunulduğu şekliyle olayın aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Başvuran, Russkoye Veche gazetesinin tek kurucusu, sahibi ve editörüdür. Gazete, masrafları 

başvurana ait olmak üzere 2000 yılından beri aylık olarak yayımlanmakta ve 999 adet tirajı 
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bulunmaktadır. Başvuran, 2003 yılında kitle iletişim araçlarını kullanarak etnik, ırksal ve dinsel nefrete 

halkı kışkırtmak suçlamasıyla yargılanmıştır. İddia makamının davası, başvuranın gazetesinde 

yayınladığı bir dizi yayın aracılığıyla, Yahudilerin sosyal yaşamdan dışlanmasını talep etmesi, sosyal, 

ekonomik ve siyasi rahatsızlık ile Yahudilerin faaliyetleri arasında nedensel bir bağ olduğunu iddia 

etmesidir. Dava yerel mahkemece görülmüş ve hükme bağlanmıştır. 

Duruşmada başvuran, Rusya'daki tüm kötülüklerin kaynağının Yahudilerin Siyonist liderliği 

olduğunu ileri sürerek masumiyetini iddia etmiş ve gazetesindeki yayınların amacının, Siyonist 

ideolojiden muzdarip olan Rusları ve Yahudileri eğitmek olduğunu savunmuştur. Yerel Mahkeme, 

yayının yazarı olduğunun kanıtlanmadığını tespit ederek başvuranı beraat ettirmiş ardından Bölge 

Mahkemesi beraat kararını bozmuştur. Daha sonra 20 Şubat 2004 tarihinde Yerel Mahkeme başvuranı 

ırksal, ulusal ve dini nefrete kışkırtmaktan suçlu bulmuş ve üç yıl süreyle gazetecilik yapmasını, kitle 

iletişim araçlarında yayın yapmasını ve yaymasını yasaklamıştır. Suçluluk bulgusu, özellikle sosyo-

insani, sosyo-psikolojik ve dilbilimsel raporlara ve uzmanların sözlü ifadelerine dayanmaktadır. 

Başvuran mahkemede, Yahudilerin bir ırk ya da millet olarak var olmadıkları için ulusal nefreti 

kışkırtamayacağını ileri sürmüş ve Yerel Mahkemenin Yahudi milletinin var olduğuna kanaat 

getirmesinin yanlış olduğunu yineleyerek bir itirazda bulunmuştur. Bölge Mahkemesi’nin kararı 

onamasının ardından, Pavel Ivanov Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuştur. 

Mahkeme, başvuranın yayınlarıyla bağlantılı olarak ırkçı nefreti kışkırtmaktan mahkûm 

edilmesinden ziyade, esas olarak, Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca güvence altına alınan ifade 

özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini iddia ettiği kanaatindedir. Mahkeme başlangıçta, ırkçı nefreti 

kışkırtma suçunun kurucu unsurlarının varlığını kanıtlamak için Rus hukukuna göre hangi kanıtların 

gerekli olduğunu belirlemenin kendisinin görev kapsamında olmadığını ifade etmiştir. Mahkemenin 

görevi, takdir yetkileri uyarınca verdikleri kararları yalnızca 10. madde uyarınca incelemektir. 

Mahkeme, özellikle, Sözleşme tarafından ilan edilen ve güvence altına alınan değerlere aykırı olan 

söylemlerin, Sözleşme'nin 17. maddesi uyarınca 10. maddenin korumasından çıkarılacağına karar 

vermiştir. Mahkeme tarafından incelenen bu tür söylemlerin örnekleri; Holokost'u reddeden, Nazi 

yanlısı bir politikayı meşrulaştıran, Polonyalılar’ın Yahudi azınlık tarafından yargılanmasını ve 

aralarında eşitsizliğin varlığını iddia eden veya tüm Müslümanları ağır bir terör eylemiyle ilişkilendiren 

ifadeleri içermektedir. Mevcut davada başvuran, Yahudileri Rusya'daki kötülüğün kaynağı olarak 

gösteren bir dizi makale yazmış ve yayınlamıştır. Bütün bir etnik grubu Rus halkına karşı bir komplo 

düzenlemekle suçlamış ve Yahudi liderliğine faşist bir ideoloji atfetmiştir. Hem yayınlarında hem de 

duruşmadaki sözlü sunumlarında, Yahudilerin bir millet oluşturmadıklarını iddia ederek, sürekli olarak 

Yahudilerin ulusal haysiyet hakkını reddetmiştir. Mahkeme, başvuranın yaptığı yayınlarda Yahudi 

halkına karşı nefreti kışkırtmak için Yerel Mahkemenin yaptığı değerlendirmeye katılmıştır. Bir etnik 

gruba yönelik böylesi genel ve şiddetli bir saldırı, Sözleşme'nin altında yatan değerlerle, özellikle 

hoşgörü, sosyal barış ve ayrımcılık yasağı ile çelişmektedir. Sonuç olarak Mahkeme, Sözleşme'nin 17. 

maddesi nedeniyle, başvuranın Sözleşme'nin 10. maddesinin sağladığı korumadan 

yararlanamayacağına hükmetmiştir. 

3. Jersild v. Denmark51 

31 Mayıs 1985'te Information gazetesi, Kopenhag'da, üyelerinin ırkçı tavırlarını anlatan ve 

kendilerine Greenjackets adını veren bir grup genç ile ilgili bir makale yayınladı. Bu makalenin ışığında 
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Sunday News Magazine editörleri Greenjackets hakkında bir belgesel yapmaya karar verdiler. Daha 

sonra başvuran grup temsilcileriyle temasa geçerek üçünü yerel gençlik merkezinde çalışan bir sosyal 

hizmet uzmanı olan Per Axholt ile bir televizyon röportajına katılmaya davet etti. Başvuran Jersild 

moderatörlüğünde yürütülen program sırasında, üç Greenjackets üyesi Danimarka'daki göçmenler ve 

etnik gruplar hakkında küfürlü ve aşağılayıcı sözlerde bulundu.  

Programın ardından, bu konularda yetkili olan Radyo Konseyine veya Danmark Radyosuna 

şikâyette bulunulmadı, ancak Ålborg Piskoposu Adalet Bakanına şikâyette bulundu. Savcı, 

soruşturmaları üstlendikten sonra Yerel Mahkeme başvuran tarafından görüşülen üç gence karşı 

yabancılara birçok hakarette bulundukları için cezai kovuşturma başlattı. Başvuran ise, bu üç gence 

yardım ve yataklık etmekle suçlandı, aynı suçlama, Danmark Radyosu'nun haber bölümü başkanı Lasse 

Jensen'a da yöneltildi ve mahkeme hepsini mahkûm etti. Başvuran ve Jensen kararı temyiz etmiş, ancak 

Yüksek Mahkeme bu temyiz talebini bir grup insan tarafından yapılan ırkçı ifadelerin yayınlanmasına 

neden oldukları sebebiyle ilgili kanun maddesini ihlal ettikleri gerekçesine dayanarak reddetmiştir. 

Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmışlar ve Mahkeme başvuran Jersild’in 

hazırlamış olduğu programda Greenjackets adlı grubun hedefine koyduğu gruplar için sarfettiği 

söylemlerin Sözleşme’nin 10. maddesi kapsamında korunmayacağına hükmetmiştir. Ancak, büyük bir 

grup insana “insan” niteliğini reddeden ırkçı söylemlerin yayılması davasıyla ilk kez karşılaşan 

Mahkeme, daha önceki kararlarda demokratik bir toplum için basın ve genel olarak medya 

özgürlüğünün büyük öneminin altını çizmiş, ancak hiçbir zaman kamuoyunun itibarının veya haklarının 

diğerlerinin olumsuz bir duruma düşmesini haklı çıkaramayacağını belirtmiştir. Greenjackets’in 10. 

maddenin korumasından yararlanmadıkları konusunda net bir görüş belirten mahkeme, bu tür 

açıklamaları destekleyici yorumlarla veya onaylarıyla yayan gazeteciler için de bu korumanın geçersiz 

olacağına karar vermiştir. Bu nedenle, basın özgürlüğü ile başkalarının korunması arasında doğru 

dengeyi sağlamak kuşkusuz zordur. Ancak çoğunluk, gazetecinin özgürlüğüne ırkçı nefretten muzdarip 

olanların korunmasından çok daha fazla ağırlık vermektedir. 

Greenjackets’in sözlerinin insan haklarına saygıya dayalı bir toplumda tahammül edilemez olduğu 

açık bir şekilde ortadadır. Başvuran, muhtemelen en kaba ifadeleri yayınlamama niyetindeydi ve 

sonucunda tüm görüşmeyi birkaç dakikaya indirmişti. Bu durumda, en azından açık bir onaylamama 

beyanı eklemek kesinlikle gerekli olmalıydı. Mahkeme’nin çoğunluğu röportaj bağlamında böyle bir 

onaylama olmadığı konusunda hem fikirdir ancak bu, şifreli ifadelerin bir yorumudur. Televizyon 

spotunda bulunan halkın belirli kesimlerinin ırkçı önyargıları desteklediği yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Mahkeme ayrıca Greenjackets tarafından insanlık onuru saldırıya uğrayan, hatta reddedilenlerin 

duyguları da göz önünde bulundurulmalıdır ifadesini öne sürmektedir. Bu durumda Mahkeme’ye göre 

özellikle de ırkçı ifadeleri kendisinin kışkırttığı bir durumda bir gazetecinin iyi niyeti yeterli 

olmamaktadır. 

4. Vona v. Hungary52 

Vona v. Hungary, 2013 davasında; başvuranın başkanlık ettiği bir dernek, Roman nüfusun yoğun 

olduğu köyler de dâhil olmak üzere, Macaristan'ın her yerinde düzenlediği bir dizi miting ve gösteri 

sonrasında feshedilmiştir. Bu olaylar sırasında, dernek aktivistleri askeri tarzda bir oluşum içinde, 

askeri tarzda üniformalar giyerek, selamlarla ve emirler vererek yürümüşlerdir. Paramiliter oluşum, 

Macaristan'da Romanların toplu imhasından sorumlu rejimin bel kemiği olan Macar Nazi (Arrow Cross) 
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hareketini anımsatmıştır. Mahkeme, başvuranın dernek kurma hakkına oldukça ciddi bir kısıtlama 

getirilmesi ile ilgili olarak mevcut davada 17. maddeyi uygulama konusunda isteksizdi. Derneğin 

faaliyetleri, ilk bakışta totaliter bir ideolojiyi meşrulaştırma veya yayma niyetini ortaya çıkarmadığındn 

ve başvuran ne totaliter bir rejimin kurbanlarını küçümsediğini ifade etmiş ne de totaliter hırsları olan 

bir gruba üye olmadığından dolayı, Mahkeme nihayetinde 11. madde ile düzenlenen toplantı ve dernek 

kurma özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetmiştir. Macaristan'ın Arrow Cross gücünün ardından 

yaşanan tarihsel tecrübesi göz önüne alındığında, yetkililerin, eşlik etmemesine rağmen büyük ölçekli, 

koordineli bir sindirme ile karşılaştıklarında müdahale etmeden önce daha fazla gelişme beklemelerinin 

gerekmediğini ifade eden Mahkeme, bu tür bir politikanın şiddet yoluyla, bir ırk ayrımcılığı politikasının 

uygulanmasında ilk adımlar olarak kabul edilebileceğine ve demokrasinin temel değerleriyle uyumsuz 

olacağına ilişkin bir karar vermiştir.  

5. Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands53 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, 1979 yılında Glimmerveen and Hagenbeek v. Hollanda 

davasındaki kabul edilebilirlik kararında, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal ederek ayrımcılığı 

teşvik eden fikirlerin dağıtımının 10. madde tarafından korunmadığını kabul ederek şu sonuca 

varmıştır. Mevcut davada 17. madde, ırksal olarak ayrımcı fikirlerin yayılması için 10. maddenin 

kullanılmasına izin vermemektedir. Başvuranlar, bir devletin genel çıkarına en iyi şekilde hizmet 

edileceğine inanan Nederlandse Volks Unie'nin başkanı ve başkan yardımcısıdır. Rotterdam Bölge 

Mahkemesi, başvuranların elindeki broşürlerde kullanılan kelimelerin beyaz Hollandalılara, beyaz 

vatandaşlara, yani sadece beyazlara yönelik hitapların, ırk temelinde ayrımcılığa tahrik teşkil ettiğine 

ve başvuranlara iki hafta hapis cezası verilmesine hükmetmiştir. Mahkûmiyet Hollanda Temyiz 

Mahkemesi tarafından onanmıştır. Bunun üzerine mahkûmiyet kararı verilenler Avrupa İnsan Hakları 

Komisyonu’na başvurmuş ve Komisyon davanın öncelikle 10. maddeyle ilgili olduğunu belirtmiş, ancak 

daha sonra kararını 17. madde açısından yeniden çerçevelendirmiştir. Mahkeme, 10. madde 

kapsamındaki tartışmasında, Hollanda Hükümeti'nin 10 maddenin 1. fıkrasına bir müdahale içinde 

olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Handyside v. The United 

Kingdom davasındaki kararına göre yön değiştirmiş ve burada 10. maddenin 2. fıkrasına tabi olarak, 

ifade özgürlüğünün sadece olumlu bir şekilde alınan veya zararsız olarak görülen bilgi veya fikirler için 

geçerli olmadığını, devleti veya toplumun herhangi bir kesimini rahatsız eden ifadelerin de 

korunmayacağını belirtmiştir. Komisyon ayrıca ifade özgürlüğünün kullanılmasıyla gelen görev ve 

sorumluluklara da dikkat çekmiştir. Bu görevler ve sorumluluklar 17. maddede daha sağlam bir temel 

bulmaktadır. Komisyon, başvuranların beyaz olmayan tüm insanları Hollanda’dan uzaklaştırma 

politikasının açıkça başkalarının hak ve özgürlüklerinin yok edilmesini amaçlayan ırk ayrımcılığı 

olduğunu ifade etmiştir. Yine ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye atıfta bulunmuş ve 

broşürlerdeki siyasi fikirlerin açıkça Sözleşme'nin 17. maddesi anlamında bir faaliyet teşkil etmekte 

olduğuna değinmiştir. Başvuranlar, Sözleşme'nin metnine ve ruhuna aykırı olan bu faaliyetlerde 

bulunma hakkına Sözleşme kapsamında bir dayanak sağlamak için esasen 10. maddeyi kullanmaya 

çalışmaktadırlar. Sonuç olarak, Komisyon, Sözleşme’nin 17. maddesinin hükümleri gereği, 

başvuranların Sözleşme'nin 10. maddesine güvenemeyecekleri sonucuna varmıştır. Glimmerveen ve 

Hagenbeek v. Hollanda kararı, ırkçı nefret söylemi ve ırk ayrımcılığının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

kapsamı dışında bırakılması açısından önemli bir karardır. Aynı zamanda Komisyon’un Sözleşme’nin 

                                                             
53 Glimmerveen and Hagenbeek v. The Netherlands, Başvuru No: 8348/78 ve 8406/78, https://echr.ketse.com/doc E.T. 22.01.2021. 

https://echr.ketse.com/doc


 
 

 
173 

ilkelerine ve özüne aykırı olan ifadeleri 17. madde kapsamından ayrı tutarak ilk defa totaliter bir rejim 

dışında 17. maddeyi doğrudan uygulaması açısından da bu karar önem taşımaktadır. 

6. Kühnen v. Germany54 

Başvuran Kühnen tarafından sunulan davaya ilişkin olaylar şu şekilde özetlenebilir. 1952 

doğumlu bir Alman vatandaşı olan başvuran, şu anda Federal Almanya Cumhuriyeti Butzbach'ta ikamet 

eden bir gazetecidir. Başvuran, 1983 yılında Almanya'da yasaklanan Ulusal Sosyalist Parti'yi (NSDAP) 

yeniden kurmaya çalıştığı iddia edilen bir örgüt olan ANS/NA’da lider konumdaydı. Frankfurt Bölge 

Mahkemesinin müteakip kararına göre, başvuran bu bağlamda çeşitli yayınlar hazırlamış ve dağıtmıştır. 

Kühnen, Alman Nazi Partisi’ni tekrar kuracağı suçlamasıyla Anayasa ile korunmayan bir örgüt 

çerçevesinde propagandalar icra ettiği için üç yıldan çok olacak şekilde hapis cezası almış, ardından 

ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dayanarak Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvurmuştur. 

Komisyon başvuruyu, 10. madde kapsamında inceledikten sonra 10. maddenin 2. fıkrasına göre bir 

müdahale gerektiğine dair 17. maddeye atıfta bulunmuş ve 17. maddeyi dolaylı olarak uygulamıştır.  

Sonuç olarak Komisyon Kühnen’in yaptığı yayınlarının ırk ve dini ayrımcılığı kışkırtabileceğine, Yahudi 

düşmanlığına dayanan hisleri tekrar uyandırabileceğine, başvurunun Sözleşme’nin metnine ve ruhuna 

aykırı faaliyetler için kullanılmaya çalışıldığına hükmetmiş ve demokratik bir toplumda devlet 

müdahalesinin gerekliliğine karar vererek başvuruyu kabul etmemiştir. Bu kararda ve birçok Avrupa 

İnsan Hakları Komisyonu kararında 17. maddenin 10. Maddeyi yorumlamak için kullanılabildiği 

görülmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, nefret söylemi davalarına 

yaklaşımlarında bazen 17. maddeyi doğrudan uygulamış, bazen dolaylı olarak uygulamış, bazen 

uygulanabileceği halde uygulamamış ve bazen de uygulanmasının gerekli olmadığına karar vermiştir. 

Mahkeme, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin 10. madde kapsamında değindiğimiz üçlü testi 

uygulamış, bu şartlar çerçevesinde başvuruları ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştir. Irkçı nefret 

söylemi içeren çoğu dava sonucunda verilen kararda Mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine 

karar vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefret söylemi hususunda net bir tanım 

benimsememiş ve önüne gelen her somut olaya göre farklı değerlendirmeler yapmıştır. Bu sebeple, 

değerlendirmeler kapsamında kabul gören kıstasların zamanla kapsamları değişmekte ya da yeni 

kıstaslar getirilebilmektedir.55 İncelediğimiz kararlar çerçevesinde ırkçı nefret söylemi konusu, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hem 10. hem de 17. maddesini ilgilendirmektedir. Mahkeme’nin, çoğu 

davada bu söylemler sonucunda Yerel Mahkeme kararları ile suçlu bulunan başvuranların ifade 

özgürlüklerinin ihlal edilmediğine ve hakkın kötüye kullanıldığına karar vermiş olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

SONUÇ 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde nefret söylemi, çoğu kararda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ile korunan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyen bir söylemdir. Mahkeme ikili 

bir sistem uygulamakta ve bu bağlamda nefret söyleminin Sözleşme’nin sağladığı korumadan neden 

yararlanamayacağını dayanaklandırmaktadır. Mahkeme’nin izlediği ilk yol, nefret söylemini hakkın 

kötüye kullanılması yasağı kapsamında incelemek ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi korumasında 

                                                             
54 Kühnen v. Germany, Başvuru No: 12194/86, https://hudoc.echr.coe.int E.T. 23.01.2021. 
55 KEANE, David, “Attacking Hate Speech Under Article 17 Of The European Convention On Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 
Vol. 25/4, ss. 641- 663, 2007, s. 661.  
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değerlendirmemektir. İkinci yol ise, Sözleşme’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi ile nefret 

söylemi ilişkisini olay bazında detaylıca değerlendirmek ve devlet müdahalesinin önemi ile orantılılık 

şartlarını göz önünde bulundururken daha yoğun bir inceleme yapmaktır. Belirsizliklerle dolu bir konu 

olmasından dolayı nefret söylemini ve özellikle gizli nefret söylemini ifade özgürlüğü çerçevesinde 

sınırlandırmak daha basit ve net bir yöntem gibi gözükmektedir ancak Mahkeme çoğu kararında hakkın 

kötüye kullanılması yasağına da atıfta bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde nefret içerikli ve ırkçı nitelikli 

söylemler ifade özgürlüğünün koruma kapsamına alınmamaktadır. Bu yaklaşım bize, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi tarafından azınlık haklarına ve insan onuruna saygının ifade özgürlüğünden daha 

önemli bir konuma getirildiğini göstermektedir. Çoğu kararında esas olanın devletler için gerçek bir 

demokrasi olduğuna dikkat çeken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çoğunlukla sözleşmenin 17. 

maddesini de karar verirken dikkate alarak toplumların birlikte huzur ve barış içinde olması gereken 

yaşantılarına değen olumsuzluklar meydana getiren düşünce ve söylemlerin açıklanmasını haklı 

bulmamıştır. Ancak, bu tür ifadelerin sınırlarının tam olarak çizilebilmesi hala sorunlu ve tartışılmakta 

olan bir konudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlamında, açıkça ırk ayrımcılığını 

destekleyen ifadeler, benzeri duyguları canlandırma isteği doğrultusunda sarf edilen sözler kesinlikle 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin koruması dışında bırakılmaktadır. Bu noktada 

özellikle Holokost’u inkâr eden söylemler öne çıkmaktadır. Metin içerisinde ırkçı nefret söylemi ile 

bağlantılı olan tüm kararları incelemek mümkün olmadığından, Mahkeme’nin genel yaklaşımını 

anlamak adına incelenen birkaç kararda bu yaklaşım istikrarlı şekilde görülebilmektedir. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK HAKKI 

Tuğba AYDIN1 
 

Öz 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp buradan tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü küresel bir salgına 
dönüşerek bireylerin yaşam hakkı ve sağlık hakkı başta olmak üzere temel haklarının korunması 
noktasında devletlerin çeşitli tür ve seviyelerde tedbirler almalarını gerektirip insan haklarını doğrudan 
etkileyerek küresel bir kriz meydana getirmiştir. Devlet ve toplum arasındaki ilişki açısından da kökten 
değişim ve dönüşümünü başlatan pandeminin meydana getirdiği sorunlar içerisinde belki de en önemli 
ve can alıcı nokta olan sağlık ve ilişkili kurumlar, normlar ve olguların bu dönüşümün çerçevesinde ele 
alınması gerekmektedir. Sağlık, hizmetsel ve sektörel bir alan olmasının ötesinde insanın onurlu 
yaşamasını sağlama idealinde çekirdek özü oluşturmaktadır. Sağlık hizmetine erişimde bireylere ve 
devlete haklar ve sorumluluklar yükleyen sağlık hakkının anlamı pandemi döneminde daha fazla 
sorgulanır olmuştur. Yaptırımsal güç anlamında kişisel, medeni ve siyasal haklara oranla daha zayıf 
kalan ancak bu haklarla ayrışamayan bütünsel ölçekte sosyal ve ekonomik hakların içinde yer alan sağlık 
hakkının anlamı neoliberal ekonominin dinamikleri doğrultusunda belirsizlikler oluşturmaktadır.2 
Covid-19 pandemisini önlemede devletler ve devlet dışı aktörlerin aldığı önlemler ve uygulamaların, 
sağlık hakkının somutlaştırılmasında göz önüne alınması gerekmektedir. Globalleşen dünya ile birlikte 
ortaya çıkan yeni düşünsel akımlar izlendiğinde ulusal ve uluslararası politikaların kökten bir değişime 
ihtiyaç duyduğu belirgindir.Bu mücadelede sadece devlet idarelerinin çalışmalarıyla sınırlı 
kalınmasının küreselleşen ve açık pazar haline gelen dünyada yeterli olmayacağı, tüm bireylerin büyük 
ya da küçük ölçekte pandeminin önlenmesi için üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirerek insan 
hakları ihlallerinden kaçınması büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlayacak olan en önemli etkili 
unsurlardan biri ise açıklıkla kavranılmış ve dikkatle kavramlaştırılmış insan haklarını ortaya koyarak 
öngörülebilirliği ve hakların sınırını belirten insan haklarının içinde yer alan sağlık hakkı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık hakkı, Pandemi, COVID-19, Küreselleşme 
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THE RIGHT TO HEALTH DURING THE PANDEMIC 

 

Abstract 
The COVID-19 virus, which emerged in Wuhan, China and spread all over the world, has turned into a 
global epidemic and has created a global crisis by directly affecting human rights by requiring states to 
take measures at various types and levels to protect the fundamental rights of individuals, especially the 
right to life and right to health. In terms of the relationship between the state and society, health and 
related institutions, norms and phenomena, which are perhaps the most important and crucial point 
among the problems caused by the pandemic that initiated a radical change and transformation, should 
be addressed within the framework of this transformation. It constitutes the core essence of the ideal of 
ensuring a dignified life. The meaning of the right to health, which imposes rights and responsibilities 
on individuals and the state in accessing healthcare, has been questioned more during the pandemic 
period. The meaning of the right to health, which is included in social and economic rights, which are 
weaker than personal, civil and political rights in terms of sanction power, but cannot be separated with 
these rights, creates uncertainties in line with the dynamics of the neoliberal economy. In the prevention 
of the Covid-19 pandemic, the measures and practices taken by states and non-state actors should be 
taken into account in concretizing the right to health.When the new intellectual trends emerging with 
the globalizing world are followed, it is obvious that national and international policies need a radical 
change. It is of great importance for all individuals to fulfill their responsibilities and avoid human rights 
violations in order to prevent pandemics on a large or small scale. One of the most important effective 
elements that will ensure this is the right to health, which is included in clearly understood and carefully 
conceptualized human rights, which indicates the predictability and limit of rights by revealing their 
rights. 
Keywords: The Right to Health, Pandemic, COVID-19, Globalization,  

 

GİRİŞ 

2019 ayının Aralık ayında küresel ölçekte bireysel ve toplumsal olarak tüm dünyayı etkileyen bir 

virüsle tanışıldı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp buradan tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak kabul edildi. Küresel bir salgına 

dönüşen virüs bireylerin yaşam hakkı ve sağlık hakkı başta olmak üzere temel haklarının korunması 

noktasında devletlerin çeşitli tür ve seviyelerde tedbirler almalarını gerektirerek insan haklarını 

doğrudan etkiledi. Sağlık hakkının etkin olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan 

küreselleşmenin ekonomik boyutu olan ‘’malların, hizmetlerin, yatırımların, finansın, teknolojinin, 

bilginin sınır ötesi akışlarıyla ülkelerin ve halkların aşamalı olarak dünya ekonomisiyle bütünleşme 

süreci’’ şeklindeki tanımlama ile ilaçlara erişim hakkı, patent hakkı ve devlet dışı aktörlerin insan hakları 

yükümlülükleri konularının küresel salgın döneminde tartışılan ve tartışılmaya devam edilecek konular 

olacağı aşikardır. Küresel etkileşimle beraber ortaya çıkan orijinal enfeksiyonlar, artan ilaç direnci ve 

hastalık etmenlerine yeni coğrafi dağılım küresel sağlık oluşumunun aciliyetini karşımıza çıkarmakta 

olup, bu oluşum değişen maddi dünyada doğal bir cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan 

zorunlu karantina, sokağa çıkma yasağı ve zorunlu aşı, zorunlu maske takma konularının da insan 

hakları açısından yeni alanlar ve tartışmalar açacağı görülmektedir.Pandemi ile tüm dünya ülkelerinde 

oluşan kriz halini çözüme kavuşturacak anahtar unsurlardan biri olarak karşımıza çıkan sağlık hakkının 

devletler tarafından alınan tedbir ve uygulamaların hukuki bir zemine oturtulmasındaki önemi 

tartışılmazdır. Hukukun üstünlüğünü benimsemiş ülkelerde hukuka uygun uygulamalar belirlilik, 



 
 

 
179 

öngörülebilirlik, insan haklarına saygılı olma ve keyfiyet yasağı unsurlarıyla korunabilecektir. İnsan 

haklarının bölünmezlik özelliği dikkate alındığında, sağlık hakkının; yaşam hakkı, çevre hakkı, kalkınma 

hakkı gibi birçok hak kategorisi ile birlikte değerlendirilmesi gereken çok disiplinli bir alan olduğu 

açıkça görülmektedir.Sağlık hakkının sosyal hak olmasının yanı sıra özgürlük boyutunun da var 

olduğunu söylemek mümkündür. Yani hem hem hakları, hem özgürlükleri içeren niteliktedir. 

Globalleşen dünya ile birlikte ortaya çıkan yeni düşünsel akımlar izlendiğinde ulusal ve uluslararası 

politikaların kökten bir değişime ihtiyaç duyduğu belirgindir. Bu mücadelenin sadece devlet 

idarelerinin çalışmalarıyla sınırlı kalmasının küreselleşen ve açık pazar haline gelen dünyada yeterli 

olmayacağı tüm bireylerin büyük ya da küçük ölçekte  pandeminin önlenmesi için üzerine düşen 

sorumluluklarını yerine getirerek insan hakları ihlallerinden kaçınması büyük önem arz etmektedir. 

Bunu sağlayacak olan en önemli etkili unsurlardan biri ise açıklıkla kavranılmış ve dikkatle 

kavramlaştırılmış insan haklarını ortaya koyarak öngörülebilirliği ve hakların sınırını belirten insan 

haklarının içinde yer alan sağlık hakkı olacaktır. 

I. SAĞLIK HAKKININ GENEL ÇERÇEVESİ                        

Anayasa sistematiği içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve tarihsel gelişimi yönünden 

“ikinci kuşak haklar” arasında sayılan sağlık hakkı, hukuk öğretisinde bir “pozitif statü hakkı” 

karakterinde ele alınmıştır.3 Ağırlıklı olarak pozitif statüleri içeren normatif bir içeriği bulunmakla 

birlikte sağlık hakkı, geniş tanımı içinde negatif bir boyutu da içinde barındırmaktadır. Sağlık hakkıyla 

korunan değer olan sağlık, yalnızca bozulduğu zaman düzeltilmesine yönelik hizmetin sunulmasını 

gerektiren bir değer olmayıp aynı zamanda, tıpkı vücut bütünlüğü gibi, saygı gösterilmesi ve korunması 

gereken bir değerdir.4 Devletin bireyleri koruyucu birtakım tedbirler almasını gerektiren pozitif statü 

hakları kapsamında yer alıp yaşamsal bir hak olan sağlık hakkı için, “daha ana rahmine düşmeden 

başlayan bir haktır” denilmektedir. 5 Sağlık hakkının sosyal hak olmasının yanı sıra özgürlük boyutunun 

da var olduğunu söylemek mümkündür. Yani hem hem hakları, hem özgürlükleri içeren niteliktedir. 

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin temeli olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. 

maddesi “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı 

vardır.” hükmünü haizdir. Uluslararası planda sağlık hakkına ilişkin ilk verilerin Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) Kurucu Belgesinde yer aldığı görülmektedir.6 Buna ek olarak,  BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesi “Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye 

götürme, salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesi, 

tedavisi ve kontrolü ile hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli 

şartların oluşturulması” konularında sözleşmeye Taraf Devletlere sorumluluklar yüklemektedir. 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından sağlık hakkı yalnızca uygun ve zamanında 

sağlık hizmeti alma olarak değil aynı zamanda güvenli ve içilebilir suya erişim hakkı, yeterli sağlık 

önlemleri yeterli ve gerekli yemek, beslenme, barınma, sağlıklı bakım şartları ve cinsel ve yenilikçi 

sağlığı da içeren sağlıkla ilişkili bilgiye erişimi kapsayan bir şekilde açıklanmaktadır. 7 BM, Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesi ile taraf devletler herkesin sağlık hakkı 

                                                             
3 Kılıç, Muharrem. Sağlıkta Şiddeti Önleme Politikasının Mediko-Sosyal ve Yasal Dinamiği, 1. Baskı, Seta Yayıncılık,  İstanbul, 2020, s.13. 
4 Temiz, Özgür. Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara, 2014,  69:165-188. 
5 Sütlaş, Mustafa.  Hasta ve Hasta Yakını Hakları, İnsan Hakları Dizisi, Çivi Yazıları Yayınları, İstanbul, 2020, s. 32. 
6 Dedeoğlu Karaca, Ayşegül. Mültecilerin ve Geçici Koruma Sağlananların Sağlık Hakkı: Türkiye Örneği (Doktora), İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2018, s.40. 
7 Ssenyonjo, Manisuli. Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing, Portland, 2009,324-325. 
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bulunduğunu kabul ederek ve sağlık hakkını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alıp düzenlemeleri 

yapmayı taahhüt etmektedirler.8 1961 tarihli “Avrupa Sosyal Şartı” (ASŞ) ve 1996 tarihli “Gözden 

Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı”nda sağlık hakkı ‘’ “Herkesin ulaşılabilir olası en yüksek sağlık 

standartlarından faydalanmasını sağlayacak herhangi bir önlemden yararlanma hakkı vardır.” şeklinde 

tanımlanmıştır. Bireylerin talep edeceği sağlık hakkı kapsamına giren sağlık hizmetlerinin bir çok 

ülkede farklı olduğu görülmektedir. 

II. SOSYAL HAKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

İlk olarak ortaya çıkan birinci kuşak olarak adlandırılan medeni ve siyasi haklar insan haklarını 

öne çıkarıp devleti hukuka bağlı kılarak siyasal iktidarı sınırlandırmada başarılı olurken kurulan yeni 

düzen bireyleri ekonomik alanda serbest bırakmıştır.9  Birinci kuşak haklar içinde kişileri soyut, 

standart ve eşit bireyler olarak gören klasik haklar özel mülkiyet, yasa önünde eşitlik ve sözleşme 

hürriyeti gibi haklar açısından gerçek yaşamda herkesin değil yalnızca özel mülkiyeti olan sermaye 

sahiplerinin insan haklarını koruyordu.10 Sosyal hakları ortaya çıkışı ihmal edilen bu olgulara dikkat 

çeken düşünce ve mücadeleler sonucunda 19.yüzyılda ağırlıklı olarak gerçekleşmiştir.11 Sanayi Devrimi 

sonrası oluşan yeni şartlar siyasal düşünce anlamında yeni görüşlerin oluşmasına zemin hazırlarken bu 

anlamda toplumsal reformcu ve sosyalist görüş kendini göstermiştir. Sosyalist görüş, 1789 Devrimi’nde 

yer alan haklardan yalnızca belirli bir azınlığın yararlandığını bu nedenle devletin ezilen işçi sınıfı lehine 

müdahalede bulunmasını öngörürken12, toplumsal reformcu görüş kentsoyluların sosyalist düşünceyi 

tehlikeli bulması ve sosyal adaletsizlikleri, düzenin ekonomik ve siyasi temellerine dokunmadan 

düzeltmeyi amaçlaması fikrinden oluşmuştur.13 19.yüzyılda şekillenen düşünce yapıları soyut anlamıyla 

beliren insan haklarını toplumsal bağlamına oturtarak mücadelelerin hukuksal anlamda sonuç 

vermesine katkı sağlamıştır. Bu anlamda sosyalist devrim sonucu ortaya çıkan 1848 Fransız Anayasası 

ortaya çıkmıştır. 14Bu anayasayı 1871 tarihli demiryolu, fabrika ve maden gibi işyerlerinde meydana 

gelen kazalara karşı tazminat ödemeleri için Alman yasası, gene iş kazalarına yönelik Avusturya, 

İngiltere ve Fransa yasaları izlemiştir.19. yüzyılda sosyal haklara yönelik tek örnek Fransız Anayasası 

olarak kalmış.Bu hakların anayasalarda geniş biçimde yer alması 1. Dünya Savaşı ile beraber 

olmuştur.1917 tarihli Meksika Anayasası ve 1919 tarihli Almanya Weimar Anayasası sosyal haklara yer 

veren belli başlı anayasalar olmuştur.İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik, kültürel ve sosyal hakların 

çok daha hızlı biçimde yer aldığı görülmüştür. Modern savaşların devletlerin sosyal politika 

belirlemelerine doğrudan etki ettiği görülmektedir.15 

III. SAĞLIK HAKKININ ULUSALÜSTÜ NORMATİF ÇERÇEVESİ 

Sağlığı bir hak olarak düzenleyen ilk belgenin kronolojik olarak bakıldığında BM’nin uzmanlık 

alanlarından biri olan WHO’nun 1946 tarihli Anayasası olduğu görülmektedir.Bu belge WHO üyesi 

ülkeler bakımından bağlayıcı olup icrai hükümlerinde sağlık hakkına ilişkin bir düzenleme 

                                                             
8 Omay,Umut. Sosyal Haklar Kısa ve Eleştirel Bir Bakış, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.85. 
9Bulut, Nihat. Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.29. 
10  Algan, Bülent. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, 1. Baskı, , Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, s.36. 
11 Dericiler Yücel, Özge. Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: Refah Devletinin Kriz Ekseninde Bir İnceleme, 1. 
Baskı,  On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.11. 
12 Algan, 2007, s.36-37. 
13 Kayhan, Cahit Baybars. 1982 Anayasasında Sağlık Hakkı (Yüksek Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.16-19. 
14 Dericiler, 2014, s.29. 
15 Algan, 2007, s.37. 
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bulunmamaktadır.16 Sağlık hakkının bildirgesel olarak normatif çerçevesi ise, 1948 tarihli ‘Evrensel 

İnsan Hakları Bildirgesi’nin 25. maddesinde görece kapsamlı bir sosyal haklar kataloğu üzerinden 

düzenlemeye konu olmuştur.17 EİHB’in bu maddesi sağlık hakkını spesifik olarak düzenlemeyip yeterli 

yaşam standardı hakkını kapsamına almıştır.18 Medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakları bir arada düzenleyen EİHB, ikiz sözleşmeler adıyla sözleşme formuna iki ayrı belge 

düzenlemiştir. İkinci kuşak hakları düzenleyen ‘’Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’’ (ESKHS), Chapman’a göre temel olan insan hakları belgelerinde sağlık hakkının en geniş ve 

eksiksiz tanımını yapmaktadır.19 İlgili düzenleme ile Sözleşmeye taraf devletler, etkin erişilebilirlik 

düzeyinde insanların ‘en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını’ 

tanımakla yükümlendirilmiştir. 20 Sözleşmede en dikkat çeken noktalardan biri taraf Devletlere, 

yurttaşların bu haktan tam anlamıyla yararlanabilmeleri için birtakım önlemler almaları yükümlülüğü 

getiren düzenlemelere yer verilmiş olmasıdır.Bu kapsamda ilgili düzenlemede, ‘çocuğun sağlıklı 

gelişimi’; ‘çevresel ve sınâi sağlık şartlarının iyileştirilmesi’; ‘salgın ve diğer hastalıkların önlenmesi, 

tedavisi ve denetim altında tutulması’; ‘bütün sağlık hizmetlerini ve tıbbi bakımı temin edecek koşulların 

yaratılması’ gibi birtakım sağlık tedbirleri öngörülmüştür. İlk hali 1961 yılında düzenlenip Avrupa 

Konseyi düzeyinde sosyal hakları düzenleyen temel belge olan Avrupa Sosyal Şartı’nda 11. Maddede yer 

alan düzenlemede21 taraf ülkelerin bu hakkın etkin biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla birtakım 

önlemler sıralanmıştır. Bu bağlamda ‘sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan 

kaldırma’; ‘sağlıklı yaşamı teşvik amacıyla danışma ve eğitim olanakları sağlama’; ‘salgın/epidemik 

hastalıkları veya süreklilik arz eden/endemik hastalıkları ve diğer hastalıkları önlemeye’ yönelik 

tedbirlerin geliştirilmesi teklifi getirilmiştir. 22 Sağlık hakkıyla daha sıkı yönden ilişkili olan 13. Maddede 

yer alan metninde sağlık hakkının tüm toplum kesimleri açısından güvence sağlaması 

hedeflenmektedir.Bölgesel düzlemde üretilen Avrupa Konseyi Belgeleri, Amerikan Devletleri Örgütü 

Belgeleri ile Afrika Birliği Belgelerinde de sağlık hakkına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

IV. İNSAN HAKLARI AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI 

Hem haklar hiyerarşisi hem de hak sistematiği açısından birinci kuşak haklar ile sosyal haklar 

arasında ayrıştırıcı öğretisel yaklaşımlar olmakla birlikte, bütün hak kuşak ve türleri arasında akışkan 

bir diyalektikten söz edilebilir. 23 Sağlık hakkı, tarihsel gelişimi bakımından “ikinci kuşak haklar” olarak 

                                                             
16 Ertan, İzzet Mert. Uluslararası Boyutuyla Sağlık Hakkı, 1.Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.13-14.  
17 Kılıç, 2020,  Pandemik Tehdit Karşısında.., s.14. 
18 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi md. 25 hükmü şu şekildedir: ‘’Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli 
sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 
imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.’’ Bildirinin tam metni için bkz. 
https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html, 10.01.2021. 
19 Ertan, 2012, s.20-21. 
20 Madde 12/1. “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin ulaşılabilir en yüksek düzeyde fiziksel/(bedensel) ve ruhsal sağlık standartlarından 
yararlanması hakkını tanır. 2. Bu Sözleşmeye Taraf DevlGetlerce bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için alınacak önlemler: (a) Ölü 
doğum oranının ve çocuk ölümlerinin düşürülmesi ve çocuğun sağlıklı gelişmesinin sağlanması; (b) Çevresel ve sınai sağlık şartlarının bütün yönleriyle 
iyileştirilmesi; (c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve denetim altında tutulması; (d) Hastalık durumunda bütün sağlık 
hizmetlerini ve tıbbi bakımı temin edecek koşulların yaratılması, için gerekli bulunan önlemleri de kapsayacaktır.” 16 December 1966 dated, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf, 10.01.2021. 
21 Madde 11. “Sağlığın korunması hakkı Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla, ya doğrudan ya da 
kamusal yahut özel örgütlerle işbirliği yaparak, diğer önlemlerin yanı sıra: 1. sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak; 
2. sağlıklı olmayı geliştirmek ve sağlıkla ilgili konularda kişisel sorumluluk üstlenmeyi teşvik etmek üzere, danışma ve eğitim olanaklarını sağlamak; 3. 
salgın/(epidemik) hastalıkları, yöresel ve süreklilik arz eden/(endemik) hastalıkları ve diğer hastalıkları ve bunların yanı sıra kazaları mümkün olduğunca 
önlemek üzere tasarımlanmış uygun önlemleri almayı üstlenirler.” European Social Charter (Revised), 1996, Strasbourg. 
22 Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında..,, s.16. 
23 Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…,, s.38. 
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tanımlanıp ekonomik, sosyal ve kültürel haklar kapsamında yer almaktadır.24 Jellinek’in birey hakları 

bağlamında yaptığı sınırlandırmada25 ve ayrıca Türk hukuku öğretisinde pozitif statü hakları içerisinde 

ele alınır.26 Pozitif statü hakları, negatif statü haklarının devlete müdahalede bulunmama ilkesinden 

farklı olarak, toplumun yararına uygun biçimde devlete sosyal alanda birtakım yükümlülükler yükler bu 

nedenle isteme hakları olarak da anılmaktadır 27 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar’ kataloğu, başta 

birinci kuşak haklar olmak üzere bütün hak kategorileri ile ‘organik bir ilişki içindedir. Bu haklar 

kategorisinin içinde yer alan yaşamsal bir hak olarak ‘sağlık hakkı’ da organik bir bağ ile diğer hak 

alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu yaşamsal hakkın, öngördüğü ‘pozitif yükümlülükler’ ile devlete 

bireyleri koruyucu birtakım tedbirler almasını gerekli kıldığı görülmektedir.28 Ekonomik, sosyal ve 

kültürel anlamlarının muğlak, içeriklerinin ise soyut olduğunun iddia edilmesi, devletin ekonomik 

kaynaklarına bağlı olduğuna dikkat “tedrici” olarak uygulanmaları gereken haklar olduğu, “ulaşılması 

gereken amaçlar” ya da “ahlaki programatik görevler” olarak algılanması ve “dava edilebilir” nitelikte 

olmamasının medeni siyasal haklar ile aralarında keskin farklar oluşturduğu söylenmektedir29 Sağlık 

hakkının ağırlıklı olarak kişilerin pozitif statülerini ilgilendiren bir normatif içeriği olduğu söylenebilir; 

ancak, sağlık kavramı yukarıda anılan geniş tanımı içinde kavrandığında, sağlık hakkının negatif bir 

boyutu bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır. ESKHS Komitesi, sağlık hakkının bu iki boyutunu şu 

biçimde açıklamaktadır: 

 “Sağlık hakkı, sağlıklı olmak hakkı şeklinde anlaşılmamalıdır. Sağlık hakkı(nın) (...) özgürlük 

boyutu, bir kimsenin, cinsiyet ve üreme özgürlükleri de dahil olmak üzere, kendi sağlığı ve vücudunun 

kontrolünü elinde bulundurması, işkence, rızaya dayanmayan tıbbi ve deneysel müdahaleler gibi 

müdahalelere tâbi olmamasını içermektedir. Hak boyutu ise, insanların ulaşılabilecek en yüksek sağlık 

standardından eşit şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine sahip olma hakkını 

içermektedir (14 Sayılı Genel Yorum, Para. 8).” 30 

Sağlık hakkı, bir insanın insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde yaşayabilmesi için 

vazgeçilmez bir haktır.31 Bu itibarla insan haklarının sınıflandırılmasında yer alan pek çok hakla olan 

bağlantısının diğer haklara oranla daha hayati ölçüde olduğu söylenebilir. Bu özellikleriyle modern 

sosyal devlet anlayışının en yaygın hizmetlerinden biri olarak görülebilir.32 Sosyal yönüyle sağlık 

hakkının insanlara mümkün olan en üst seviyedeki sağlık durumuna ulaşabilmeleri için eşit imkanlar 

sunan, bir sağlık koruma sistemine sahip olma hakkını içeren bir yapıda olması 33sağlık hakkını 

gerçekleştirmede devlete düşen payın yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşılık Alicia Ely Yamin, 

bir insan hakkı olarak sağlık hakkının kişinin fiziksel ve psikolojik algısı üzerinde kontrol sahibi 

olmasına vurgu yaparken sağlık hakkına yönelik dışarıdan gelen müdahalelerden ziyade kişinin bedeni 

                                                             
24 Temiz, 2014, 69:168. 
25 Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…, s.6. 
26 Özgür, 2014, s.168. 
27 Güngören,Bulgan.  BirdenGeorge Jellinek’in Hak ve Devlet Kuramı, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 47-55.,  ve Kapani, Münci (1993) 
Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, s. 50. ‘den aktaran Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…, s. 6. 
28 Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…, s.10. 
29 Şahin, Adil. “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakların Niteliği Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine Bir 
İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 59, S: 4, s. 711-766, 2010, s.722. 
30 Temiz , 2014, s.165. 
31 Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Y.,  Bursa, 2007,s.85-86. 
32 Kalabalık, Halil. İnsan Hakları Hukuku, Değişim Y., İstanbul, 2004, s.311. 
33Bulut, Nihat. Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.206. 
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üzerindeki tasarrufa vurgu yapmıştır.34Viyana’da 25 Haziran 1993 tarihinde ‘Dünya İnsan Hakları 

Konferansı’ tarafından kabul edilen ‘Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı’, insan haklarının 

bütünleşik yapısına kuramsal açıdan dikkat çekmiş olup insan hakları, evrensel (universal), bölünmez 

(indivisible) ve birbirine bağımlı ve birbiriyle ilişkili (interdependent and interrelated) olan haklardan 

meydana geldiği belirtilmiştir. 35Uluslararası toplumun, insan haklarını küresel olarak adil ve eşit 

biçimde, benzer bir temelde ve eş vurguyla dikkate alması gerektiği vurgulanmıştır.36İnsan hakları 

hukuku çerçevesinde korunan haklar arasındaki yerinin olgusal değeri ile orantısızlığı, sağlık hakkının 

koruduğu değer yani sağlık, günlük hayatta pek çok insan hakkının koruduğu değere kıyasla çok fazla 

tehdit altındadır.Buna karşılık örneğin ifade özgürlüğü hakkının koruma alanıyla sağlık hakkından 

kaynaklanan koruma alanının etkinliği bu tehditlerle ters orantılı şekildedir.37 Ortaya çıkışları itibariyle 

üretildikleri dönemin değişim ve dönüşüm teknololojik gelişmeler de olduğu gibi insan hakları 

anlamında karşılaşılan hiyerarşik sınıflandırmayı şekillendirdiği görülüp 38pek çok sınıflandırmaya tabi 

olsa da hakların bütünselliği ve hakların bölünmezliği ilkeleri ifade edilen, insan haklarından herhangi 

birinin diğerine üstün olmadığı veya diğerinden üstün bir değer ihtiva etmediği (sine qua non prensibi); 

insan hakları birbirini tamamlar nitelikte olmasının akıldan çıkarılmaması önemlidir.39 

SONUÇ 

Dünyanın dar bir köprü haline geldiği ve esasen bu durumdan korkulmadığı günümüz dünyasında 

insanların her şeye ulaşabilir ve muktedir olduğu yanılgısı insanın ontolojik yapısıyla çelişki içindedir. 

Dayanıksızlık, modern toplum insanı için korkulan ve damgalanan bir durumdur. Ölümsüzlüğe 

yaklaşma, hastalıktan uzak olma, dayanıklılık ve kimseye ihtiyacı olmadan yaşayabilme ve hiçbir 

koşuldan etkilenmeme gibi durumlar gelişen teknolojinin modern insanı üzerinde bir illüzyonudur. 

Pandemi ya da kaos dönemleri ise yalnızca bu illüzyonu kırmakla kalmayıp aynı zamanda pek çok 

kurumu, düzeni ve sistemik yapıyı sorgulatıp evrim geçirten olgulardır.2019 yılında Çin’in Wuhan 

kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı ele geçiren ve bir bütün olarak insan haklarını tehdit eden bu salgın 

karşısında tüm dünya devletlerinin sorumluluklarını tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye 

çalışmalarının ülkelerin uzun süre gündeminde kalacağı hiç kuşkusuzdur. Refah devletin temel 

yapıtaşlarından sosyal hakların Covid-19 pandemisinin oluşturduğu belirsiz eşit olmayan dünya halini 

normalleştirmeye ve daha adil bir düzene götüreceği söylenebilir. Anlatılan kısımlar, pandemi ve sağlık 

hakkına genel ölçekte politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan bakıştır. Covid-19 pandemisi küresel 

ölçekte etkisi ile neoliberal dünyanın sürekli ilerlemeye yönelik ortamında hafızalarda uzun zaman yer 

alacak ve her alanda olduğu gibi insan hakları anlamında da değişimi getirecek bir süreçtir. Bu sürecin 

yanında yaşanılan anda meydana gelen birtakım değişimler, uygulamalar ve normlar yer almaktadır. 

Covid-19 pandemisini önlemede devletler ve devlet dışı aktörlerin aldığı önlemler ve uygulamaların 

sağlık hakkının somutlaştırılmasında göz önüne alınması gerekmektedir. Bu noktada devletler 

tarafından salgını önlemeye yönelik oluşturulan bazı uygulamalarda zaman zaman hukukun dışına 

çıkıldığı görülmektedir. Sağlıkta eşitsizlik, ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, aşıya ulaşım ve teknolojik 

farklılıklar devletler arasındaki uçurumları açmakla kalmayıp aynı zamanda devletin kendi iç düzeninde 

                                                             
34 Yemin, Alicia Ely. Defining Questions: Situating Issues of Power in The Formulation of a Right to Health Under International Law, Human Rights 
Quarterly, Vol.18, Issue 2, 1996, s.415, aktaran Ertan,2012, s.2. 
35Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…,, s.9-10. 
36 Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında…, , s.9-10. 
37 Ertan, 2012, s.5-9. 
38 Ertan, 2012,s. 128. 
39 Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 1567. 91 
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yer alan farklılıkların da göze çarpmasında rol oynamıştır. Devlet dışı aktörlerden Dünya Sağlık 

Örgütü’nün salgına ve aşının ulaşılabilirliğine olan pasif tutumu bu kurumun işlevselliğini 

sorgulatmakla kalmayıp anlamsızlık ve belirsizlik noktasında had safhada olan dönemin etkisini 

kişilerin hafızasında daha belirgin kılmıştır.Bu anlamda oluşan kaos ortamının belirsizliğinden çıkış 

noktasında sağlık hakkı ve bu hakkın ortaya çıkış sürecinin önemi daha da elzem hale gelmiştir.Sağlık 

hakkının, COVID-19 pandemisi ile mücadelede vazgeçilemez bir hak olduğu hiç şüphesizdir.Anlamsal 

olarak muğlak olarak addedilen bu hakkın işlevselliği ve algılanışının ne şekilde olacağı konusunun 

pandemi döneminde ele alınması toplumlar için vazgeçilemeyecek bir gerekliliktir. 

KAYNAKÇA 

Algan Bülent, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık,  Ankara, 

2007. 

Alicia Ely Yemin, Defining Questions: Situating Issues of Power in The Formulation of a Right to Health 

Under International Law, Human Rights Quarterly, Vol.18,Issue 2, 1996, s.415, aktaran Ertan, 

2012. 

Bulut, Nihat, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1. Baskı,                                                                                                                                    

On İki Levha Yayıncılık,  İstanbul, 2009. 

Dedeoğlu Karaca Ayşegül, Mültecilerin ve Geçici Koruma Sağlananların Sağlık Hakkı: Türkiye Örneği 

(Doktora), İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. 

Dericiler Yücel, Özge, Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: 

Refah Devletinin Kriz Ekseninde Bir İnceleme, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık,  İstanbul, 2014. 

Ertan İzzet Mert, Uluslararası Boyutuyla Sağlık Hakkı, 1.Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012. 

Gemalmaz Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. Baskı, Legal 

Yayıncılık, İstanbul, 2010. 

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Y., Bursa,2007. 

Güngören Bulgan, Birden George Jellinek’in Hak ve Devlet Kuramı, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha 

Yayıncılık, 2020, s. 47-55.,  ve Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, Ankara, Yetkin Yayınları,1993, s. 

50. ‘den aktaran Kılıç, 2020, Pandemik Tehdit Karşısında Sağlık Hakkının Sosyo-Legal Dinamiği. 

Kalabalık Halil, İnsan Hakları Hukuku, Değişim Y.,İstanbul, 2004. 

Kayhan, Cahit Baybars  1982 Anayasasında Sağlık Hakkı (Yüksek Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019. 

Kılıç, Muharrem. Pandemik Tehdit Karşısında Sağlık Hakkının Sosyo-Legal Dinamiği, Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Hukuk Dergisi, Yıl. 5, S. 2, 2020. 

Kılıç, Muharrem,  Sağlıkta Şiddeti Önleme Politikasının Mediko-Sosyal ve Yasal Dinamiği, 1.Baskı, Seta 

Yayıncılık, İstanbul, 2020. 

Omay Umut , Sosyal Haklar Kısa ve Eleştirel Bir Bakış, 1. Baskı, Beta Yayıncılık,  İstanbul, 2011. 

Ssenyonjo Manisuli, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing, 

Portland, 2009. 



 
 

 
185 

Sütlaş, Mustafa,  Hasta ve Hasta Yakını Hakları, İnsan Hakları Dizisi, Çivi Yazıları Yayınları, İstanbul, 

2020. 

Şahin, Adil, “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakların Niteliği 

Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C: 59, S: 4, s. 711-766, 2010. 

Temiz Özgür,  Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 

2014. 



 
 

 
186 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI HUKUK 



 
 

 
187 

 

TÜRKİYE — FARMASOTİK MALLARIN ÜRETİMİ, İTHALATI VE PAZARLAMASINA 
YÖNELİK BAZI TEDBİRLER: TÜRKİYE’NİN YENİ İLAÇ GERİ ÖDEME SİSTEMİNİN 
ULUSLARARASI SÜBVANSİYON KURALLARI NEZDİNDE HUKUKİLİĞİNE İLİŞKİN 

BİR DEĞERLENDİRME 

Hüseyin Çağrı ÇORLU* 
 

GİRİŞ 

2 Ağustos 2019 günü, Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Panel kurulması 

talebiyle Türkiye aleyhinde bir şikayette bulunmuştur1. Şikayet konusunu Türkiye’nin 2014-2018 

yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı2 nezdinde ortaya koyduğu ilaçta ve tıbbi cihazda yerelleşme 

politikası3 ve özellikle bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konulmuş 

olan yeni ilaç geri ödeme sistemi oluşturmaktadır4. Bu sistem doğrultusunda Türkiye yurtiçinde 

üretilmeyen bazı ilaç grubları için, üretici firmalardan üretimlerini yerelleştirmelerini istemekte, 

yerelleşme taahhütünde bulunmayan yada bulunmasına rağmen bu taahhütlerini yerine getirmeyen 

firmaların ilaçlarını geri ödeme listesinden çıkarmaktadır. AB, DTÖ’ye sunduğu şikayette Türkiyenin bu 

yeni ilaç geri ödeme sisteminin ve yerelleşme politikalarının Türkiye’nin DTÖ anlaşması nezdindeki 

yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve özellikle Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) III:4., 

Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması (ASCM) 3.1. ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Anlaşması (TRIPS) 27.1. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmektedir5. AB’nin iddialarına ilişkin 

olarak, 15 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen Uyuşmazlığın Çözümü Organı (UÇO) toplantısında, 

AB’nin talebi kabul edilmiş ve tarafların arasındaki uyuşmazlığın çözümü için Panel kurulmasına karar 

verilmiş, bu doğrultuda da 17 Mart 2020 tarihinde Panel üyeleri belirlenmiş bulunmaktadır6. Panel bu 

çalışmanın hazırlandığı tarih itibariyle uyuşmazlığı inceleme aşamasındadır ve 15 Eylül, 2020 tarihinde 

UÇO’na yaptığı bildirimde, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan gecikmeler sebebiyle 2021 yılının 

ikinci yarısına kadar, kararını sunamayacağını açıklamıştır7.  

                                                             
* Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi, ORC-ID: 0000-0002-8205-9596E-mail: 
hccorlu@erbakan.edu.tr 
1 Request for Consultations by the European Union, Turkey — Certain Measures Concerning the Production, Importation and Marketing of 
Pharmaceutical Products WT/D583/1, Nisan 2, 2019, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-
1.pdf&Open=True. 
2 TBMM Kararı, Onuncu Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar, Karar No. 1041, Karar Tarihi 02.07.2013, Resmi Gazete, Sayı: 28699. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1.pdf, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-
2014-2018.pdf. 
3 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar), Aralık 10, 2015, s. 22, 
https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/64.HukumetEylemPlaniKitapcik.pdf.  
4 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yerelleşme Süreci Hakkında Duyuru, Mart 4, 2016, https://www.titck.gov.tr/duyuru/2521. 
5 Request for Consultations by the European Union, Turkey — Certain Measures Concerning the Production, Importation and Marketing of 
Pharmaceutical Products WT/D583/1, Nisan 2, 2019, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-
1.pdf&Open=True. 
6 Constitution of the Panel Established at the Request of the European Union, Turkey — Certain Measures Concerning the Production, Importation 
and Marketing of Pharmaceutical Products WT/D583/4 Mart 18, 2020, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-4.pdf&Open=True.  
7 Communication from the Panel, Turkey — Certain Measures Concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products 
WT/D583/5, Eylül 15, 2020, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-5.pdf&Open=True.  
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AB’nin üç ana temelde sunduğu iddialarının hepsi ayrı bir düzlemde ele alınacak türden olup 

herbirisi ayrı bir akademik çalışmayı gerekli kılar niteliktedir. GATT III:4. ve TRIPS 27.1. maddeleri taraf 

devletlerin ithal mallar ve yerel mallar arasında yapabilecekleri ayrımcı hükümet tedbirlerini 

düzenlerken8, ASCM devletlerin sübvansiyon niteliğindeki eylemlerine yönelik çok taraflı bir hukuki 

disiplin oluşturma amacı taşımaktadır9. Bu çalışma, söz konusu iddiaları sadece sübvansiyonlar 

düzleminde ele almakta olup, Türkiye’nin yerelleşme politikalarının ve yeni ilaç geri ödeme sisteminin 

ASCM açısından hukukiliğini tartışmaktadır.  

Bu çerçevede, bu çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi, sağlık sektöründe 

ve özellikle ilaç tedarikinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin bir sonucu olarak şikayet konusu olan 

yeni ilaç geri ödeme sistemi ve ilaçta yerelleşme politikalarının, Türkiye sağlık mevzuatındaki konumu 

ve uygulanmaları ele alınacaktır. İkinci bölümde, AB’nin şikayetinde belirttiği ASCM’nin 3.1. maddesi, 

anlaşma bütününde önem arz eden diğer maddeler ile ele alınacak ve Türkiye’nin yeni ilaç geri ödeme 

düzenlemesinin ve ilaçta yerelleşme politikalarının Temyiz Mercii’nin daha önceki kararları ışığında, bu 

maddelere uygunluğu değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise, davanın hukuki analizine ilişkin 

bulgular özetlenecek ve bu bulgular ışığında bazı öngörülerde bulunulacaktır.  

I. Şikayete Konu Ulusal Sağlık Mevzuatı 

A. Yerelleşme Politikasına Giden Süreç 

Türkiye sağlık sektörü 20 yıla yakın bir süredir devam eden bir değişim ve gelişim içindedir. 2003 

yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı10’nın yürürlüğe konmasıyla başlayan bu süreçte, neredeyse bütün 

vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngörecek bir Genel Sağlık Sigortası11 sistemi 

getirilmiş ve sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanmasında monopsoni yetkilerine sahip bir Sosyal 

Güvenlik Kurumu12 kurulmuştur. Bu program dahilinde; mevzuatta dağınık halde bulunan ve farklı 

meslek grupları için düzenlenmiş sigorta programları tek bir çatı altında düzenlenmiş13 ve sağlık 

hizmetlerinin sağlanması aşamasında ortaya çıkabilen kalite ve erişim farklılıkları en aza indirgenmek 

istemiştir. Aynı zamanda etkili ilaç geri ödeme mekanizmalarının kurulmasıyla, vatandaşların yatarak 

veya ayakta tedavi aşamalarında ihtiyaç duydukları ilaçların temininde büyük kolaylıklar ve gelişmeler 

sağlanmıştır. Nitekim bu gelişmeler sağlık hizmetlerinin muhattapları tarafından başarı olarak 

değerlendirilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır14.  

                                                             
8 Uluslararası ticaret hukuku literatüründe ‘Ulusal Muamele Kuralı’ (the principle of National Treatment) devletlerin ulusal mevzuatlarında yerel 
ürünlere yönelik sahip oldukları kurallar ile ithal ürünlere yönelik kurallar arasında yerel ürünleri kayırıcı nitelikte olanların yasaklanmasını 
öngörmektedir. Ulusal Muamele Kuralı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Kemperman S. A. (ed.), The Principle of National Treatment in International 
Economic Law, Edward Edgar Publishing, 2014; Guzman A. T. & Pauwelyn J. H. B., International Trade Law, Wolters Kluwer, New York, 2009, s. 225-
85.   
9 ASCM’nın dizaynında ve imzalanmasında etkili olan faktörlerin detaylı analizi için bakınız: Coppens, Dominic, WTO Disciplines on Subsidies and 
Countervailing Measures: Balancing Policy Space and Legal Constraints, CUP, 2014, s. 21-38.   
10 Akdağ R. (ed.) Sağlıkta Dönüşüm Programı: Değerlendirme Raporu (2003 -2011), Sağlık Bakanlığı, 2012. 
11 Genel Sağlık Sigortası, iktisadi durumlarından bağımsız olarak bütün yurttaşların güvenli, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir sağlık hizmetinden yararlanma 
haklarının teminini amaç edinmektedir.  Güvercin A., vd. ‘Sağlık Hizmetkerşnin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisi, C.1, S.13, 2016, s. 86. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası sistemi 2006 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
kurulmuştur. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanun No:5510, 31/5/2006, Resmi Gazete Sayı:26200, 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf.   
12 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Kanun No:5502, 16/5/2006, Resmi Gazete Sayı:26173, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5502-
20140910.pdf.  
13 Sülkü S. N. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Program Öncesi ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Finansmanı ve Sağlık Harcamaları, Maliye 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011, s. 95. 
14 Akdağ R. (ed.) Sağlıkta Dönüşüm Programı: Değerlendirme Raporu (2003 -2011), Sağlık Bakanlığı, 2012 s. 360-61. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5502-20140910.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5502-20140910.pdf
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10. Kalkınma planında sağlık sektörü ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin cari açığına 

ve Türk Lirasının değer kaybetmesine ilişkin sebepler arasında ilaca erişimde gerçekleşen gelişmeler de 

sıralanmış ve bu doğrultuda ilgili bakanlıklarca uygun politika ve düzenlemelerin planlanıp yürürlüğe 

konulmasının gerekliliği belirtilmiştir15.   

Gerçekten de, ilaç ve tıbbi tedaviye erişimdeki artış SGK’nun harcamalarına yansımış, ve kurum 

bütçesinin yetersiz kalması sebebiyle kamu gelirlerinden Kurum bütçesine kaynak aktarımı yapılmak 

zorunda kalınmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere SGK’nun sağlık hizmetlerinin finansmanı ile alakalı 

harcamaları sürekli artmıştır. Tablo aynı zamanda ilaç tedavileri ile ilgili yapılan harcamaların SGK’nın 

toplam sağlık harcamalarının neredeyse üçte birini oluşturduğunu ve toplam harcamalardaki artış ile 

doğru orantılı olarak arttığını göstermektedir.  Tablo 2, SGK’nun  çalışan ve işverenlerden toplanan 

primlerle ve diğer gelirler ile oluşan bütçesinin sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanmasında 

yeteriz kalması sonucu, hükümetler tarafından, kamu gelirlerinin yönlendirilmesi ile yapılan bütçe 

transferlerini ve bu transfer miktarlarındaki artışları göstermektedir. Tablo 3 ise bu bütçe transferlerine 

rağmen gelir gider dengesi içerisinde SGK’nun sürekli açık verdiğini göstermektedir. Geri ödeme sistemi 

dahilinde olan ilaçların önemli bir kısmının ithal edilen ilaçlardan oluşması aynı zamanda Türk 

ekonomisinin cari açığını ciddi bir şekilde etkilemekte ve özellikle Türk lirasının uluslararası para 

piyasasında değer kaybetmesine yol açmaktadır16. 

 

Tablo 1 

SGK Sağlık Harcamaları 2014 2015 2016 2017 2018 

Tıbbi Tedavi (milyon TL) 39 295 39 557 45 594 51 260 59 092 

İlaçlar (milyon TL) 17 388 18 895 21 374 25 166 30 989 

Toplam (milyon TL) 54 603 59 411 68 048 77 687 91 566 

Kaynak: SGK’nun yıllık faaliyet raporları17 .  

 

 

Tablo 2 

 2014 2015 2016 2017 2018 

SGK’ya yapılan bütçe 
transferleri (Milyon TL) 

77 336 79 039 108 073 128 183 150 530 

Kaynak: SGK’nun yıllık faaliyet raporları18 .  

 

                                                             
15 TBMM Kararı, Onuncu Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar, Karar No. 1041, Karar Tarihi 02.07.2013, Resmi Gazete, Sayı: 28699, s. 33-34. 
16 TBMM Kararı, Onuncu Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar, Karar No. 1041, Karar Tarihi 02.07.2013, Resmi Gazete, Sayı: 28699, s. 180-81. 
17 SGK’nun yıllık faaliyet raporları için bakınız: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumsal_politikalar/faaliyet_raporu.  
18 a.g.e. 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumsal_politikalar/faaliyet_raporu
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Tablo 3 

 2014 2015 2016 2017 2018 

SGK’nın gelir-
gider dengesi 
(Milyon TL) 

-20 072 -11 444 -20 656 -24 406 -5 675 

Kaynak: SGK’nun yıllık faaliyet raporları19 .  

Bu finansal yükün hafifletilmesine yönelik olarak. 10. Kalkınma Planı dahilinde Sağlık 

Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı20 hazırlanmış ve sağlık hizmetlerinin 

sağlanmasında olan dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik pek çok hukuki düzenleme önerileri 

geliştirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de üretimi olmayan ilaç ve tıbbi cihazların ülke içinde üretiminin 

sağlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi, ve bu amaca hizmet edecek yeni geri ödeme 

sistemlerinin tasarlanması bir eylem planı olarak kabul edilmiştir21. Bu amaç ve politikalar nihayetinde 

AB’nin açtığı davanın konusu olan Türkiye’nin yeni ilaç geri ödeme tedbirlerini ve sağlık sektöründe 

yerelleşme politikalarını doğurmuştur.  

B. Dava Konusuna İlişkin Türkiye Sağlık Mevzuatı 

SGK, 10 Şubat 2016 tarihinde, kendisinin 5502 Sayılı Kanun’un22 41. ve 5510 Sayılı Kanun’un23 

63(f). maddelerindeki yetkilerine dayanarak geri ödeme sistemi ile alakalı iki ayrı yönetmelik 

yayınlamıştır. Bu yönetmeliklerden ilki olan SGK İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği24 (İlaç Geri Ödeme 

Yönetmeliği), ilaç geri ödeme tedbirleri ile ilgili genel kuralları düzenlerken, diğeri, SGK Genel Sağlık 

Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği25 (Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği), genel ilaç geri ödeme 

kurallarının sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili menfaatleri karşılamamalarına ilişkin özel durum ve 

şartlarda uygulanacak alternatif geri ödeme tedbirlerine yönelik esasları ele almıştır. Yönetmeliklerdeki 

esas ve kuralların uygulanması Kurum nezdinde kurulan Komisyonlarca yapılacaktır. İlaç Geri Ödeme 

Komisyonu, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin işleyişi çerçevesinde genel karar verme yetkisine sahip 

iken, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme modelleri oluşturacak ve bu modeller 

doğrultusunda geri ödeme kararlarına tabi tutulacak ilaç ve tıbbi cihazların tespitini yapacaktır.  

Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinin 3(1)(a) maddesinde, ‘ülkemizde imal edilmeyen veya 

bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesinin’ teşvik edilmesi, bir 

alternatif geri ödeme modeli amacı olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede kuruma yerelleşme amacı 

dahilinde varolan ilaç geri ödeme modellerinden farklı model ve şartlar belirleme yetkisi verilmiştir. 

SGK bu yetkilerini Türkiye’de ilaç ve tıbbi cihazların ruhsatlaması depolaması, satışı, ithalatı veya 

ihracatı ile ilgili kural ve standartları belirlemek ve bu kural ve standartların uygulanmasını gözetlemek 

ile yetkili olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile birlikte kullanmaktadır26. Nitekim SGK ve 

                                                             
19 a.g.e. 
20 Sağlık Bakanlığı & Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018): Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı, 2014. 
http://www.seis.org.tr/docs/daha-cok-uretmeliyiz/eylem-planlari/saglik-endustrilerinde-yapisal-donusum-programi-eylem-plani.pdf  
21 a.g.e., s. 6.  
22 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Kanun No:5502, 16/5/2006, Resmi Gazete Sayı:26173. 
23 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanun No:5510, 31/5/2006, Resmi Gazete Sayı:26200. 
24 Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği, 10/03/2016, Resmi Gazete, Sayı: 29620, 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-7.htm.  
25 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği, 10/03/2016, Resmi Gazete, Sayı: 29620, 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-6.htm. 
26 TİTCK’nun görev alanları ile ilgili olarak bakınız: https://www.titck.gov.tr/kurumsal/gorevalanlari  

http://www.seis.org.tr/docs/daha-cok-uretmeliyiz/eylem-planlari/saglik-endustrilerinde-yapisal-donusum-programi-eylem-plani.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-6.htm
https://www.titck.gov.tr/kurumsal/gorevalanlari
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TİTCK aralarında yaptıkları bir protokol ile iki kurumun temsilcilerinden oluşan İthalden İmale Geçiş 

Komisyonu kurulmuş ve bu komisyonun  ilaç ve tıbbi cihaz şirketleri ile bizzat temasa geçerek ilgili ilaç 

ve tıbbi cihazların yerel üretime geçişlerinin sağlanmasına destek olunması amaçlanmıştır27.  

Bu çerçevede, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu herhangi bir ilaç ya da ilaç grubu ile ilgili olarak 

yerelleşme modeli belirlediği zaman, TİTCK bünyesindeki İthalden İmale Geçiş Komisyonu devreye 

girecek ve ilgili şirketlerle beraber çalışarak ilaçların yerel üretime geçilmesi sağlanacaktır. Eğer 

şirketler yerelleşme taahhütünde bulunmazlar ise veya taahhütte bulunsalar dahi bu taahhütlerini 

yerine getirmezler ise, İthalde İmale Geçiş Komisyonu bu durumu Geri Ödeme Komisyonuna bildirecek 

ve bu komisyon Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) 4.1.9(1) maddesi çerçevesinde ilgili ilaçları ilaç geri 

ödeme listesinden çıkaracaktır. Hangi ilaçların ilaç geri ödeme listesi içerisinde oldukları SUT’nin EK-

4/A ekinde belirlenmektedir.  

C. DTÖ’de Şikayet Konusu Tedbirler 

Yerelleşme süreci 5 faz halinde tasarlanmıştır28. İlk fazda, yüzde 50-100 arası pazar payına sahip 

üç ya da daha fazla ulusal muadili olan ithal ilaçların yerelleşmesi talep edilmişken, ikinci fazda yüzde 

10 ya da daha fazla pazar payına sahip olan ve iki ulusal muadili olan ithal ilaçların yerelleşmesi 

öngörülmüştür. Üçüncü fazda yüzde 10’dan daha az pazar payına sahip ve sadece bir ulusal muadili olan 

ithal ilaçların yerelleşmeleri istenmektedir. Bu çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle, yerelleşme politikası 

üçüncü faz aşamasında olup, pazar payı yüzde 10’dan az olan bir ulusal muadili olan ithal ilaçların üretici 

firmalarında yerelleşme taahhütleri toplanmaktadır29. Dördüncü fazda, yerelleşme politikası ulusal 

muadili olmayan ithal ilaçlara yönelecek iken, beşinci fazda ise hala patent koruması altında olan ithal 

ilaçların yerelleşmesi istenecektir.  

Bazı ilaçların yerelleşme taahhütlerine uyulmaması nedeniyle geri ödeme listesinden 

çıkarılmasına ilişkin ilk tedbirler 8 Şubat 2017 tarihinde SGK tarafından duyurulmuştur. Bu duyuruları 

benzer nitelikteki diğer duyurular takip etmiş ve son olarak 16 Mayıs 2018 tarihinde ilaç geri ödeme 

listesinde yerelleşme başlıklı düzenleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Eylül 2018 tarihinde yapılan bir 

toplantıda, TİTCK Genel Müdürü tarafından, o zamana kadar toplam 609 ilaç için yerelleşme taahhüdü 

alındığı ve bunları 371’nin başarılı bir şekilde yerelleştiği, 164 ilacın ise yerelleşme taahhütlerine 

uyulmaması sebebiyle ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir30.  

İlaç geri ödeme listesinden çıkarma bir ithalat yasağı anlamında gelmemekte olup, söz konusu 

ilaçlar Türkiye’de satılmaya devam etmektedirler. Fakat ilaç geri ödeme listesinden çıkarılma, bu 

ilaçların yerel piyasadaki rekabet güçlerini oldukça etkilemektedir. SUT 1.8.2. maddesine göre, ayakta 

hastalar kendilerine yetkili sağlık kuruluşlarınca reçetelendirilen, ve ilaç geri ödeme sisteminde 

bulunan ilaçların sadece %10-20’sini ödemektedirler31. Bu çerçevede, ilaç geri ödeme sisteminde 

olmayan ve yerel muadilleri olan ilaçlar ya reçetelendirilmeyecekler, ya da reçetelendirilseler dahi 

perakende aşamasında yerel muadillerine karşı rekabetçi kalamayacaklardır. Bu çerçevede AB, 18 Nisan 

2019 tarihinde Türkiye’nin diğer taahhütleri ile birlikte, ASCM’nın 3.1. maddesindeki taahhütlerini ihlal 

                                                             
27 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yerelleşme Süreci Hakkında Duyuru,  https://www.titck.gov.tr/duyuru/2521 
28 Türkiye Sağlık Platformu (TÜRSAP), İlaç ve Eczacılık Raporu: İlaç ve Aşıda Yerelleşme ve Millileşme, Vizyon Toplantıları: 6. Etkinlik, Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi, 2018, s. 5, https://tusap.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_2.pdf.  
29 a.g.e., s. 6-7.  
30 a.g.e., s. 7 
31 Sağlık Uygulama Tebliği madde: 1.8.2, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130324-3.pdf.  

https://tusap.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130324-3.pdf
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ettiğini ve acilen bu ihlallerden vazgeçmesi gerektiğini, aksi taktirde bu ihlal sebebiyle maruz kalınan 

zararın 460 milyon Avro32 olduğunu ve bu zarar miktarınca karşı tedbir uygulama talebini DTÖ’ne 

belirtmiştir.  

II. Şikayet Konusu Tedbirlerin ASCM Nezdinde Değerlendirmesi 

A. Genel 

AB’nin Türkiye tarafından ihlal edildiğini öne sürdüğü ASCM 3.1. maddesi yasaklanmış 

sübvansiyonları düzenlemektedir. Bu maddeye göre: ‘(…) Madde 1’deki anlamıyla aşağıdaki 

sübvansiyonlar yasaklanacaktır:  

(…) 

(b) tek başına veya diğer birkaç koşuldan biri olarak ithal mallar yerine yerli malların kullanımına 

bağlı olan sübvansiyonlar’.  

Bu madde çerçevesinde belirli bir sübvansiyonun yasaklanmış bir sübvansiyon olup olmadığına 

yönelik bir değerlendirme öncelikle belirli bir tedbirin sübvansiyon niteliğinde olup olmadığına yönelik 

bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. İlgili maddenin belirttiği üzere, sübvansiyon tanımına ilişkin 

hükümler içeren 1. madde üzerinden yapılmalıdır.  

ASCM’nın 1. Maddesine göre:  

 ‘1.1 [b]u Anlaşma amacıyla aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde sübvansiyonun mevcut 

olduğu kabul edilecektir: 

 (a) (1) herhangi bir Üyenin sınırları içerisinde (…) hükümet veya kamu organları tarafından mali 

katkıda bulunuyorsa, bir başka deyişle: 

 (i) herhangi bir hükümet uygulaması fonların doğrudan transferini (örneğin yardım, kredi ve öz 

sermaye akıtılması), fon veya borçların olası doğrudan transferini (örneğin kredi teminatları) 

kapsıyorsa;  

 (…) ve  

 (b) bu sübvansiyonla bir fayda sağlanıyorsa. 

 1.2 Paragraf 1’de tanımlanan bir sübvansiyon, yalnızca bu sübvansiyonun Madde 2 hükümlerine 

göre özgül olması halinde, Bölüm III veya V hükümlerine tabi olacak veya Bölüm II hükümlerine tabi 

olacaktır’. 

ASCM’nın 3.1. maddesi aynı anlaşmanın 1. Maddesi ile beraber okunduğunda, şikayet konusu 

tedbirlerin ASCM tarafından yasaklanabilmesi için gerekli hukuki analizin şu değerlendirmeleri 

içermesi gerekmektedir: 

Yerelleşme politikası çerçevesinde şekillenen ilaç geri ödeme tedbirleri hükümet veya kamu 

organları tarafından sağlanan bir mali katkı niteliğine haiz mi?  

Eğer haiz ise bu ilaç geri ödeme tedbirleri ile bir fayda sağlanıyor mu? 

                                                             
32 EU Commission, EU Requests WTO Dispute Settlement Panels over Turkey’s Measures on Pharmaceuticals, Brüksel, 2019, 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2055&title=EU-requests-WTO-dispute-settlement-panel-over-Turkeys-measures-on-
pharmaceuticals. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2055&title=EU-requests-WTO-dispute-settlement-panel-over-Turkeys-measures-on-pharmaceuticals
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2055&title=EU-requests-WTO-dispute-settlement-panel-over-Turkeys-measures-on-pharmaceuticals
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Eğer fayda sağlanıyor ise bu tedbirler tek başına yada bir kaç koşuldan biri olarak ithal malların 

yerine yerli malların kullanılmasına bağlı olarak mı tesis ediliyor? 

Bu çalışma dahilinde bu üç soruya cevap aranacaktır. Her ne kadar ASCM madde 1.2’de bir 

sübvansiyonun ASCM’nın kapsamı dahilinde olması için özgül olması şartı konulmuşsa da, ASCM 3. 

madde kapsamındaki yasaklanmış sübvansiyonlar doğrudan özgül olarak değerlendirildikleri için bu 

tip sübvansiyonlar için ayrıca bir özgüllük analizi yapılmamaktadır.  

B. Hükümet veya Kamu Organları Tarafından Sağlanan Mali Katkı 

ASCM kapsamında bir sübvansiyondan bahsedilebilmesi için öncelikler bir hükümet veya kamu 

organı tarafından sağlanan bir mali katkının tespiti gerekmektedir. Bu değerlendirme öncelikle bir mali 

katkının varlığının tespitini ve bu tespitten sonra bu katkının sağlayıcısının bir hükümet yada kamu 

organı olup olmadığının incelenmesini gerekli kılmaktadır. ASCM madde 1.1(a)(1) sınırlayıcı bir şekilde 

üç çeşit mali katkıdan bahsetmektedir33. Bunlar içerisinde özellikle şikayet konusu tedbirler ile ilgili 

olan aynı maddenin (i) alt paragrafında ‘herhangi bir hükümet uygulaması fonların doğrudan transferi’ 

mali katkı türleri arasında sayılmıştır. Fonların doğrudan transferi kavramı DTÖ Temyiz Mercii 

içtihatlarında muhattap ya da muhattaplara bahşedilen her türlü para, finansal kaynak, yada bu 

kaynaklara talep hakkını içerek şekilde yorumlamaktadır34. Bu fon transferi doğrudan belirli bir 

miktarın muhattaplara hibe edilmesi şeklinde olabileceği gibi belirli bir faiz oranı üzerinden 

muhattaplarına sağlanan bir finansal kredi formuna da bürünebilir35.  

ASCM kapsamındaki mali katkı kavramı doğrultusunda yapılacak bir değerlendirmede, şikayet 

konusu ilaç geri ödeme sisteminin, liste dahilinde bulunan ilaçlar için bir mali katkı niteliğine sahip 

olduğu açıktır. Yukarıda da belirtildiği üzere, ilaç geri ödeme listesinde bulunan reçetelenmiş ilaçlar için 

ayakta hastalar bu ilaçların nihai fiyatlarının %10-20’sini ödemekte olup, kalan miktarın SGK tarafından 

karşılanması söz konusudur. İlaç geri ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar için ise ayakta hastalarınca 

bu ilaçların nihai fiyatlarının tamamının karşılanması beklenmektedir. Her iki durumda da ilgili ilaç 

firmalarına ödenen toplam fiyatın, ilacın nihai fiyatı olması, buradaki hukuki analiz açısından önemli 

değildir. Önemli olan nokta, fon transferinin bir hükümet veya kamu organı tarafından yapılmış 

olmasıdır. Bu çerçevede, SGK’nun kamu kurumu niteliği, ilaç geri ödeme sisteminin hükümet veya bir 

kamu organı tarafından sağlanan bir mali katkı olarak değerlendirilebileceği sonucunu doğuracaktır.  

C. Mali Katkı’nın Muhattap yada Muhattaplarına Fayda Sağlaması 

Hükümet yada kamu organları tarafından yapılan mali katkının ASCM bağlamında bir 

sübvansiyon sayılabilmesi için, bu mali katkının muhattap yada muhattaplarına bir fayda sağlaması 

gerekmektedir. Belirli bir mali katkının muhattabına bir fayda sağlayıp sağlamadığının değerlendirmesi 

‘özel sektör testi’ üzerinden yapılacaktır36. Buna göre, mali katkının muhattaplarının aynı şart ve 

koşullarda aynı mali katkıyı özel sektör paydaşlarından da sağlayabilecekleri değerlendirmesi 

yapılabiliyorsa, hükümet yada kamu organı tarafından sağlanan  bu mali katkının muhattabına fayda 

sağlamadığı sonucuna varılacaktır. Burada mali katkının bizatihi kendisine ait piyasanın 

                                                             
33 Appellate Body Report, United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint) WT/DS353/AB/R, (Kabul Mart 23, 2012), 
para. 613.  
34 Appellate Body Report, US — Large Civil Aircraft, para. 614.  
35 Appellate Body Report, Japan — Countervailing Duties on Dynamic Random Access Memories from Korea, WT/DS336/AB/R, (Kabul Aralık 17, 2007) 
para. 250.  
36 Appellate Body Report, Canada — Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, WT/DS70/AB/R, Kabul Ağustos 20, 1999, para. 158. 
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değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer kamu tarafından sağlanan mali katkı, mali katkı (yada kredi) 

piyasasındaki arz ve talep dengesini yansıtıyorsa, bu katkı piyasayı bozucu bir etkiye sahip 

olmayacaktır. Ayrıca, muhattapların aynı katkıyı, piyasadaki diğer aktörlerden de elde edebileceklerinin 

gösterilmesi, kamu tarafından yapılan mali katkının muhattaplara bir fayda sağlama amacından ziyade 

bir ticari işlem olarak değerlendirilmesini sonuçlayacaktır.  

Özel sektör testi, rekabetçi bir özel piyasanın olduğu durumlarda, mali katkıların muhattaplarına 

bir fayda amacıyla yapılıp yapılmadığının belirlenmesinde çok önemli ve etkin bir rol oynamaktadır. 

Fakat böyle bir özel piyasanın olmadığı zamanlar, özel sektör testi, piyasaya uygun mali katkıların 

belirlenmesinde çok faydalı olmamaktadır. Özellikle piyasadaki kamu payının oldukça yüksek olduğu ve 

bu çerçevede piyasa değerlerini kabul edici olmaktan ziyade belirleyici nitelikte olması durumunda, özel 

sektör testinin, mali katkıların fayda sağlayıcı nitelikte olup olmadıklarının değerlendirmesinde yetersiz 

kalacağı açıktır.   

Karşılaştırılabilecek bir yerel özel sektörün bulunmaması durumunda, Temyiz Mercii, 

karşılaştırma yapmaya uygun farklı ve alternatif özel piyasaları özel sektör testine dahil edebilmektedir. 

Örneğin US — Softwood Lumber IV’ da Temyiz Mercii, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kanada’nın 

kamusal kereste kesme harçlarının muhattaplarına bir fayda sağlayıp sağlamadığına yönelik 

karşılaştırma yapmak için özellikle Kanada sınırındaki kendi eyaletlerindeki özel kereste kesme 

harçlarını, alternatif özel sektör testinde kullanmasını uygun bulmuştur37.  

Temyiz Mercii istisnai durumlarda, bazı kamusal mali katkıların müstakil piyasa kurucu nitelikte 

olduklarını belirlemiştir. Örneğin Canada — Feed-in Tariffs’de38, Kanada toptan elektrik piyasasında 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik için ödenen bedellerin belirlendiği tarifelerin, 

kamusal bir mali katkı olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi üreticileri 

işin bir fayda sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme de, Temyiz Mercii bu tarife sisteminin bir 

faydadan ziyade yenilenebilir enerjilere özgü müstakil bir piyasa kurucu nitelikte olduğunu ve bu 

sebeple diğer kaynaklardan elde edilecek elektrik için geçerli olan tarife sistemlerinin, yenilenebilir 

enerji kaynakları için belirlenen tarife ile karşılaştırılamayacağını belirtmiştir. Bu tür durumlarda 

gerçekleştirilecek fayda analizinin, mali katkı ile kurulmuş olan bu müstakil piyasaya benzer alternatif 

piyasaları içermesi ve bu alternatif piyasaların bahse konu piyasanın şart ve koşullarını taşıması 

gerekmektedir39. Bir diğer ifade ile, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisinin 

alımında dayanılan tarifenin bir fayda sağlayıp sağlamadığı, diğer ülkelerdeki benzer yenilenebilir enerji 

tarifeleri üzerinden bir karşılaştırma ile yapılabilecektir. Aynı ülkedeki toptan elektrik piyasasında 

ihalelerde çıkacak nihai elektrik fiyatı burada farklı bir piyasa teşkil ettiği için mukayese için 

kullanılamayacaktır.  

Burada önemli olan noktalardan birisi, kamu mali katkısının hangi durumlarda piyasayı 

bozduğunu veya hangi durumlarda yeni bir piyasa kurucu nitelikte olduğunun belirlenmesidir. Temyiz 

Mercii US — Softwood Lumber’da kamu tarafından tahakkuk ettirilen kereste kesme harçlarının piyasayı 

bozduğu sonucuna varırken, hangi gerekçe ile Canada — Feed-in Tariffs’de kamu organı tarafından 

belirlenen bir tarifenin piyasa kurucu nitelikte olduğuna karar vermiştir? Temyiz Mercii bir ‘olmasaydı’ 

                                                             
37 Appellate Body Report, Unites States — Final Countervailing Duty Determination with respect to certain Softwood Lumber from Canada, 
WT/DS257/AB/R, Kabul Şubat 17, 2004, paras. 82-97. 
38 Appellate Body Report, Canada — Measures Relating to the Feed-in Tariff Program, WT/DS426/AB/R, Kabul Mayıs 24, 2013.  
39 Appellate Body Report, Canada — Feed-in Tariffs, para. 5.171.  



 
 

 
195 

(but for) değerlendirmesi ile iki karar arasındaki farkı belirlemektedir. Burada Temyiz Mercii, kamusal 

mali katkı ile ilgili olarak, bu mali katkıdan bağımsız olarak, muhattapların faaliyet gösterdikleri 

piyasanın var olup olamayacağının değerlendirmesini yapmaktadır. Bu çerçevede Temyiz Mercii 

Canada — Feed-in Tariffs’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için belirlenen 

bir tarife ‘olmasaydı’, bir yenilenebilir enerji piyasasından bahsedilemeyeceğini tespit etmiş ve bu 

nedenler buradaki tarife yoluyla gerçekleşen mali katkının piyasayı bozmaktan ziyade piyasa kurucu 

niteliğinde olduğunu belirtmiştir40. 

Şikayet konusu ilaç geri ödeme sistemi ile ilgili olarak temel tartışma, Temyiz Mercii’nin Canada— 

Feed-in Tariffs kararında ortaya koyduğu gerekçeler üzerinden yapılacaktır. Burada Türkiye savunan 

taraf olarak, şikayet konusu ilaç geri ödeme sisteminin SGK tarafından kurulan ve yönetilen bir sistem 

olduğunu ve buradaki kamusal mali katkının var olan bir ilaç piyasasını bozmaktan ziyade, sadece ilaç 

geri ödeme sistemindeki ilaçların bulunduğu bir ilaç piyasasını kurucu nitelikte olduğunu öne 

sürecektir. AB ise, ilaç geri ödeme sistemi dahilinde müstakil bir ilaç piyasasının varlığına yönelik 

iddialara karşı çıkacak ve ilgili piyasanın, geri ödeme kapsamında olup olmadığına bakmaksızın daha 

geniş bir şekilde belirlenmesini talep edecektir.  

Her ne kadar ilaç geri ödeme sisteminin müstakil bir piyasa olup olmadığına ilişkin soru iktisadi 

bir çalışma ile belirlenecek ise de, Temyiz Mercii’nin Canada Feed-in Tariffs’ deki ‘olmasaydı’ testi hukuki 

bir çerçevede Temyiz Mercii’nin şikayet konusu ilaç geri ödeme sistemine nasıl değerlendireceği 

konusunda yeterli bilgi vermektedir. Yukarıda belirtildiği üzere ilaç geri ödeme listesinde olan ilaçlar 

için ayakta hastalar reçetelenmiş ilaçların nihai fiyatının sadece %10-20’lik kısmını ödemektedirler. Bu 

durum ilaç geri ödeme listesinde bulunan ilaçlar ile bulunmayan ilaçlar arasındaki rekabet ilişkisini 

ciddi bir şekilde ortadan kaldırmaktadır.  

Bu çerçevede şikayet konusu geri ödeme sisteminin, SGK’nın müdahalesi dışında özel sektör 

tarafından kurulup kurulamayacağına yönelik değerlendirme nihai karar aşamasında çok büyük önem 

arzetmektedir. İlaç geri ödeme listesinde bulunan ve bulunmayan ilaçlar arasında rekabetin ortadan 

kalkması ve özel sektör nezdinde bir geri ödeme sisteminin bulunmaması sebebiyle, liste içi ve dışı 

ilaçların ortak olarak değerlendirilebileceğin genel piyasadan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu 

durum, nihayetinde geri ödeme listesinin müstakil bir piyasa olarak değerlendirilmesine, ve herhangi 

bir mali katkı ve fayda analizinin bizatihi ilaç geri ödeme listesinde bulunan ilaçlar arasında yapılmasına 

sebep olacaktır.  

Temyiz Mercii, kamusal mali katkının piyasa kurucu nitelikte olduğu ve ülke içerisinde 

karşılaştırma yapılacak özel bir piyasanın bulunmadığı durumlarda, ülke dışından alternatif piyasalara 

mukayese amacıyla referans gösterilebileceğine karar vermiştir41. Bu doğrultuda AB, Türkiye içerisinde 

karşılaştırma yapılabilecek bir özel sektör ilaç geri ödeme sisteminin yokluğu sebebiyle alternatif geri 

ödeme sistemlerini karşılaştırma unsuru olarak ileri sürebilir. Özellikle, Türkiye’nin sağlık sistemine 

benzer niteliklerin altı çizilerek, başka ülkelerin ilaç geri ödeme listeleri, fayda analizi çerçevesinde 

referans noktaları olarak gösterilebilir.  

Burada önemli olan hususlardan birisi, Temyiz Mercii’nin alternatif piyasaların mukayese 

edilebilir olup olmadığına yönelik değerlendirmeyi dar bir şekilde yapacak olmasıdır. Canada — Feed-

                                                             
40 Appellate Body Report, Canada — Feed-in Tariffs, para. 5.188.  
41 Appellate Body Report, Canada — Feed-in Tariffs, para. 5.227.  
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in Tariffs’de Temyiz Mercii, alternatif bir yenilenebilir enerji piyasasının, fayda tespitinde mukayese 

aracı olarak kullanılabilmesi için, şikayet konusu piyasanın sahip olduğu özelliklerin pek çoğunun 

aynısına sahip olması gerekli olduğunu, mukayese edilen piyasaların sahip olduğu şartların  aynı zaman 

dilimi içerisinde birbirlerine çok benzer olması gerektiğini belirtmiştir42. Ancak bu şartların yerine 

getirilmesi durumunda, ulus dışı bir alternatif piyasanın mukayese edilebilirliği söz konusu olacaktır. 

Böyle bir piyasanın varlığına ilişkin olarak ispat yükü AB’de olacaktır. Bu çerçevede AB, Türkiye’nin ilaç 

geri ödeme sistemine benzer ilaç geri ödeme sistemleri olan ve aynı ürün çeşitleri için benzer 

fiyatlandırmaların yapıldığı, ilaça erişim, piyasa koşulları açısından mukayese edilebilir açık 

benzerliklerin olduğu, ve bu piyasaların şikayet konusu ilaç geri ödeme tedbirlerin alındığı dönem olan 

2017 sonrası zaman dilimi içerisindeki sahip olduğu koşullara benzerlik gösterdiğini delil ve bulgularla 

destekleyerek göstermek zorundadır.  

 D. Sübvansiyon’un İthalat İkamesi Niteliği Taşıması   

ASCM madde  3.1(b)’e ilişkin sübvansiyonlar ithalat ikamesi veya yerel içerik sübvansiyonları 

olarak adlandırılmaktadır43. Akademik literatürde, bu maddenin kapsamı ile ilgili bazı tartışmalar söz 

konusudur. Coppens (2014)’e göre, bu tür sübvansiyonlarda temel amaç özellikle üretim ve üst-akım 

aşamalarında, yerel ürünlerin kullanılmasını sağlamak ve bu çerçevede ithal ürünlerin sübvansiyonlar 

yoluyla yerel ikamelerini desteklemektir. Bu sübvansiyonlar üretim sübvansiyonlarıdır ve üretim 

aşaması sırasında yerel içeriklerin desteklenmesine hizmet etmektedir44. Bu görüşe göre mali katkı ve 

fayda analizleri nihai ürünlerden ziyade, bu ürünlerin üretimleri aşamasındaki içeriklerin üzerinden 

yapılmaktadır. Temyiz Mercii’nin içtihatları çerçevesinde yapılan bir inceleme, genel anlamda 

Coppens’in görüşünü desteklemektedir. ASCM madde 3.1.(b)’nin ihlaline ilişkin uyuşmazlıklarda 

Temyiz Mercii, üretim aşamasında ithal malların yerine yerel malların kullanımına bağlı 

sübvansiyonların hukukiliğine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştur. Örneğin Canada — Autos’ da 

sübvansiyonların tahsisinin ilgili ürünlerde belirli bir oranda Kanada menşeili değer oranının ürünlerin 

nihai değerinin önemli bir kısmını oluşturmuş olmasına bağlı kılınmasını bu madde üzerinden 

değerlendirmeye tabi tutmuştur45.   

Fakat, Temyiz Mercii daha sonraki US — Tax Incentives kararında, ASCM madde 3.1(b)’deki 

‘kullanım’ kavramının belirli bir aşama ya da şekil şartına tabi olmadığını, kullanımın belirli bir ürünün 

üretimi ile ilgili gerçekleşebileceği gibi ürünün bizatihi tüketimi üzerinden de söz konusu olabileceğini 

belirtmiştir46.  Bu çerçevede, belirli bir malın üretimi aşamasında yerel içerik ve hammaddelerin 

kullanımına bağlı bir sübvansiyonun bu madde üzerinden yasaklanmış bir sübvansiyon olup olmadığına 

yönelik bir değerlendirme yapılabileceği gibi, sadece yerli bir malın tüketimine ilişkin üreticiden ziyade 

tüketici davranışına yönelik sübvansiyonlar da aynı şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. 

Şikayet konusu ilaç geri ödeme sisteminin, ikinci soruya verilecek cevap ışığında bir sübvansiyon 

olarak değerlendirilmesi durumunda, bir tüketici sübvansiyonu olarak ele alınacağı açıktır. Sistem, ilaç 

üreticilerine doğrudan bir mali katkı sunmaktan ziyade, tüketici tarafından ödenecek nihai fiyatın 

önemli bir kısmının kurum tarafından karşılanması yoluyla bir katkı sağlamaktadır. Yerelleşme ile ilgili 

                                                             
42 Appellate Body Report, Canada — Feed-in Tariffs, para. 5.235.  
43 Muller W. WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures: A Commentary, CUP, 2017, s. 223-28.  
44 Coppens, s. 141.  
45 Appellate Body Report, Canada — Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/AB/R, Kabul Haziran 19, 2000.  
46 Appellate Body Report, United States — Conditional Tax Incentives for Large Aircraft, WT/DS487/AB/R, Kabul Eylül 22, 2017, para 7.222. 
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mevzuat üretilen ilaçların üretim aşamalarında yerel malların kullanılmasına yönelik olarak hiçbir 

zorunluluk içermemektedir. Türkiye’de üretilen ilaçların içeriklerinin ithal edilmesi bu ilaçları geri 

ödeme kapsamına alınmaları açısından belirleyici faktör değildir. Bu şirketlerden talep edilen üretimin 

yerelleşmesi taahhütüdür. Tüketiciler ise yerel üretim olan ilaçları tercih etmeleri durumunda ilaç geri 

ödeme sistemi dahilinde bu ilaçları nihai fiyatlarının %10-20’lik oranlarını ödeyeceklerdir. Burada yerel 

ilaçların kullanımına ilişkin şart bizatihi tüketici olarak değerlendirilecek ayakta hastalarca kendi 

tedavileri için tüketilmesidir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerelleşme politikaları ve yeni 

ilaç geri ödeme sistemi ulusal mevzuattaki yerleri ve Türkiye’yi bu politikaları gütmeye iten sebepleri 

ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Ardından ilgili mevzuatın AB tarafından ASCM madde 3.1(b) 

ihlali gerekçesiyle DTÖ önünde şikayet edilmesi hukuki çerçevede bir değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Çalışma yasaklanmış sübvansiyonlara ilişkin analizin üç temel soru üzerinden yapılacağını 

öngörmüş ve bu sorulara Temyiz Mercii’nin içtihatları ışığında yanıtlar vermiştir. Türkiye’nin ilaç geri 

ödeme sistemi bu sorular doğrultusunda incelenmiş ve Temyiz Mercii’nin AB’nin şikayeti ile ilgili nasıl 

bir karar vereceğinin cevabı aranmıştır. 

Çalışma burada temel tartışmanın söz konusu geri ödeme sisteminin yasaklanmış bir sübvansiyon 

olup olmamasından ziyade, bu sistemin bizatihi bir sübvansiyon olup olmamasına ilişkin olacağını 

öngörmektedir. Burada özellikle Temyiz Mercii’nin ikinci soruya vereceği cevap dahilinde fayda 

analizini ve ilgili piyasa değerlendirmesini nasıl yapacağı nihai karar açısından belirleyici olacaktır. 

Çalışma, Temyiz Mercii’nin Canada — Feed-in Tariffs kararı temelinde, Türkiye’nin ilaç geri ödeme 

sisteminin bağımsız ve kamusal mali katkı ile kurulan bir piyasa olarak değerlendirileceğini 

öngörmektedir. Fayda analizi içerisinde AB’nin mukayese edilebilecek bir alternatif piyasa gösterme 

zorunluluğu olduğu belirtilmiş ve mukayese edilebilirlik değerlendirmesinde Temyiz Mercii’nin sert bir 

kriter uyguladığının altı çizilmiştir.  

Çalışma, Temyiz Mercii’nin ikinci soruya ilişkin değerlendirmesinin olumsuz olacağını ve bu 

sebeple şikayet konusu ilaç geri ödeme sisteminin bir sübvansiyon olarak değerlendirilemeyeceğini 

öngörmektedir. Bu çerçevede Temyiz Mercii’nin nihai kararının ASCM madde 3.1(b)’in Türkiye 

tarafından bir ihlalinin söz konusu olmadığı yönünde olacağı değerlendirilmektedir. Çalışma, ikinci 

soruya yönelik olarak aksi bir kararın çıkması durumunda ise, şikayet konusu ilaç geri ödeme sisteminin 

madde 3.1(b) deki şartları taşıdığını ve bu sebeple Temyiz Mercii tarafında yasaklanmış bir sübvansiyon 

olarak değerlendirileceğini belirtmektedir. Bu ihtimalde Temyiz Mercii ihlalin varlığına hükmedecektir, 

ve Türkiye’den söz konusu ilaç geri ödeme sistemini geri istenecek47, Türkiye’nin bu karara uymaması 

durumunda, AB’ne Türkiye’ye karşı tedbir uygulama imkanı verecektir48. Bu tedbirlerin mağdurlarını 

Türkiye’nin AB’ne ihraç ettiği ürünler oluşturacaktır ve bu durum Türkiye’nin cari açığını önemli ölçüde 

etkileyecektir.   

  

                                                             
47 ASCM madde 4.7. 
48 ASCM madde 4.10. Ayrıca bakınız: Article 22.6 Arbitration, United States — Tax Treatment for Foreign Sales Corporations, WT/DS108/ARB, Kabul 
Ağustos 30, 2002, para 5.52.  
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CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINDAKİ “ÇOCUKLARIN 
FİZİKSEL VE RUHSAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ” HEDEFİNİN 

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Süleyman DOST1 
 

Öz 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Kırılgan 
Kesimlerin Korunması ve Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi” amacının altında “Çocukların Fiziksel ve 
Ruhsal Gelişimlerinin Desteklenmesi” başlıklı hedef kapsamında bazı faaliyetler öngörülmüştür. Bu 
faaliyetlerin çok büyük bir kısmının, doğrudan veya dolaylı olarak 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen konular olduğu açıktır. Bu açıdan, söz konusu faaliyetlerin Eylem 
Planı’nda yer alması, hayata geçirilmesi veya eksikliklerin giderilmesine yönelik irade ortaya konması 
hem genel insan hakları hem de çocuk hakları bağlamında olumlu bir adım olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak hedef başlığının “…Gelişimlerin Desteklenmesi” olmasına rağmen, 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin çoğunun aslında “koruyucu” nitelikte olduğu görülmektedir. 
Elbette uluslararası insan hakları hukukunda, insan haklarını koruyucu tedbirlerin öngörülmesi gerekir. 
Ancak “geliştirici” nitelikteki tedbirlerin eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik adımlar olması istenir. 
Ayrıca h bendinde öngörülen “Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa 
işledikleri fiillerle ilgili çocuklara özgü koruma mekanizmaları geliştirilmesi” gibi bazı faaliyetlerin, 
suiistimale kapı araladığı düşünülmektedir. İşbu Tebliğ’de Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem 
Planı’nda “Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin Desteklenmesi” başlıklı hedef altında yapılması 
planlanan faaliyetler, uluslararası insan ve çocuk hakları bağlamında değerlendirilecek ve bazı 
önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Eylem planı, Kırılgan kesimlerin korunması, Çocukların fiziksel gelişimi 
  

                                                             
1 Doç.Dr.; Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, suleyman.dost@hotmail.com, ORC-ID: 0000-0003-0317-
6389 
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EVALUATION OF THE “SUPPORTING THE PHYSICAL AND MENTAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN” IN THE PRESIDENTIAL HUMAN RIGHTS ACTION 

PLAN 2021 IN TERMS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

 

Abstract 
In the Human Rights Action Plan announced by the Presidency on March 3, 2021, some activities have 
been envisaged within the scope of the goal titled “Supporting the Physical and Spiritual Development 
of Children” under the aim of “Protection of Fragile Groups and Strengthening Social Welfare”. It is clear 
that most of these activities are directly or indirectly regulated in the 1989 United Nations Convention 
on the Rights of the Child. In this respect, the inclusion of the said activities in the Action Plan, their 
implementation or the determination of the will to eliminate the deficiencies is considered as a positive 
step in the context of both general human rights and children's rights. However, although the target title 
is “… Supporting Developments”, it is seen that most of the activities planned to be carried out are in fact 
“protective”. Of course, in international human rights law, measures protecting human rights should be 
foreseen. However, it is desirable that measures with a “enhancing” nature should be steps towards 
education and awareness raising. In addition, it is thought that some activities, such as “Developing 
protection mechanisms specific to children for the first time actions committed by children under 15 
years old, except for some serious crimes”, envisaged in subparagraph h, open the door to abuse. In this 
notification, the activities planned under the target of “Supporting the Physical and Spiritual 
Development of Children” in the Presidency Human Rights Action Plan will be evaluated in the context 
of international human and children's rights and some suggestions will be made. 
Keywords: Action plan, Protection of the fragile groups, Physical development of children 

 

Giriş 

3 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 

faaliyetten oluşan bir İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) metni kamuoyuna açıklanmıştır. Giriş kısmında 

bu Plan’ın çıkış noktasının, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesi, eşitlik, özgürlük, 

görev ve sorumluluk” kavramları çerçevesinde “insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını 

devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, tüm işlem ve eylemlerinde koruma yükümlülüğü” olduğu ifade 

edilmiştir. Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer mevzuatta, insan haklarına ilişkin olarak 

öngörülen ilke ve yükümlülüklerin hayata geçirilmesine yönelik bir plan hazırlanması ve bu plana göre 

hareket edilmesi, hiç şüphesiz olumlu bir gelişmedir ve hukuk paydaşları tarafından da olumlu 

karşılanmıştır2. 

İHEP’te “Kırılgan Kesimlerin Korunması ve Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi” amacının altında 

“Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin Desteklenmesi” başlıklı hedef kapsamında bazı faaliyetler 

öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin çok büyük bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak 1989 tarihli Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen konulardır. Bu açıdan, söz konusu faaliyetlerin 

Eylem Planı’nda yer alması, hayata geçirilmesi veya eksikliklerin giderilmesine yönelik irade ortaya 

konması, hem genel insan hakları hem de çocuk hakları bağlamında olumlu bir adımdır.  

                                                             
2 İstanbul Barosu’nun Eylem Planı hakkındaki görüşü için bakınız: İstanbul Barosu, İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Açıklamamızdır, 05.03.2021, 
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16235&Desc=%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-Eylem-Plan%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-
A%C3%A7%C4%B1klamam%C4%B1zd%C4%B1r (Erişim tarihi: 10.05.2021) 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16235&Desc=%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-Eylem-Plan%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-A%C3%A7%C4%B1klamam%C4%B1zd%C4%B1r
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16235&Desc=%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-Eylem-Plan%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-A%C3%A7%C4%B1klamam%C4%B1zd%C4%B1r
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Ancak hedef başlığının “…Gelişimlerin Desteklenmesi” olmasına rağmen, gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetlerin çoğunun aslında “koruyucu” nitelikte olduğu görülmektedir. Elbette uluslararası 

insan hakları hukukunda, insan haklarını koruyucu tedbirlerin öngörülmesi gerekir. Ancak “geliştirici” 

nitelikteki tedbirlerin, eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik adımlar olması beklenir. Ayrıca h bendinde 

öngörülen “Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerle 

ilgili çocuklara özgü koruma mekanizmaları geliştirilmesi” gibi bazı faaliyetlerin, suiistimale kapı 

araladığı düşünülmektedir. İşbu Tebliğ’de, İHEP’te “Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin 

Desteklenmesi” başlıklı hedef altında yapılması planlanan faaliyetler, uluslararası insan ve çocuk hakları 

bağlamında değerlendirilmekte ve bazı önerilerde bulunulmaktadır. 

I. (8. Amaç) Hakkında Genel Değerlendirme 

Eylem Planı’nın 8.amacı “Kırılgan Kesimlerin Korunması Ve Toplumsal Refahın Yapı ve Dengenin 

Güçlendirilmesi” başlığını taşımaktadır. Buradaki “Kırılgan Kesimler” ifadesi yerine, kanaatimce 

“desteklenmesi gereken toplumsal gruplar” ibaresi, maksadı daha açık bir şekilde ifade etmektedir. 

Çünkü kırılgan kelimesi, sıfat olarak kullanılırsa “kolay ve çabuk kırılan” anlamına, mecaz olarak 

kullanılırsa “kolay ve çabuk gücenen” anlamına gelmektedir3. Planda geçen kırılgan kelimesi 

muhtemelen mecaz anlamında kullanılmıştır. Bu da maksadı yansıtmaktan uzaktır. Zira 1982 

Anayasası’nın Kanun önünde eşitlik başlıklı 10/3.maddesi “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 

şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” 

demektedir. Burada desteklenmesi gereken toplumsal gruplar sayılmış ve bunlar için alınacak 

tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca Plan’ın 8.amacında kırılgan kesim olarak on (10) grup sayılmıştır. Bunlar, “çocuklar, 

gençler, engelliler, yaşlılar, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancılar, insan 

ticareti mağdurları, sağlıklı ve yaşanabilir çevreden mahrum kalanlar, gıda ve su güvencesinden 

mahrum olanlar, sağlık hizmetlerine erişim zorluğu yaşayanlar, dijital ortamda ve yapay zekâ karşısında 

korunması gerekenlerdir.” İlk altı maddede sayılan grupların, desteklenmesi gereken “kırılgan 

kesimler” olarak kabul edilmesi yerindedir. Ancak sonraki maddelerde sayılanların kırılgan kesim 

olarak sayılması, Anayasa ve Kanunlarla belirlenmiş olan grupları, yeni tartışmalara kapı açacak şekilde 

genişletmek anlamına gelir. 

Daha da önemlisi, 6235 sayılı Kanun’la hakkında pozitif adımlar atılması kabul edilmiş “kadınlar”, 

kırılgan kesim içine dâhil edilmemiştir. Gerçi bu konu, Plan’ın 6.amacı olan “Kişinin Maddi Ve Manevi 

Bütünlüğü İle Özel Hayatının Güvence Altına Alınması” başlığı altında “Aile içi Şiddet ve Kadına Karşı 

Şiddetle Mücadelenin Etkinliğinin Artırılması” 3.hedefte yer almıştır. Bundan başka, Kadının temsili 

(1.amaç, 2.hedef), mağdurların korunması (1.amaç, 3.hedef), boşanma sürecinde kadınların örselenmesi 

(3.amaç, 5.hedef), sağlıklı çevre (8.amaç, 7.hedef) ve istihdam (9.amaç, 1.hedef) faaliyetlerinde kadının 

korunması ve desteklenmesine yer verilmiştir. Bütün bu faaliyetlerin kırılgan kesimler içinde sayılması 

daha yerinde olabilirdi. 

II. Çocuklarla ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat 

1982 Anayasası’nın Kanun önünde eşitlik başlıklı 10/3.maddesine göre “Çocuklar, yaşlılar, 

özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik 

                                                             
3 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, “kırılgan” maddesi, https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi:10.05.2021) 

https://sozluk.gov.tr/
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ilkesine aykırı sayılmaz.” Bu bakımdan, Eylem Planı’nda öngörüldüğü gibi çocuklarla ilgili alınacak 

olumlu tedbirler Anayasaya aykırı sayılmayacaktır4.  

Yine Ailenin korunması ve çocuk hakları, başlıklı 41/2, 3 ve 4.madde/fıkraları gereği “Devlet, 

ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan 

yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma 

ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri 

alır.” Benzer şekilde sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler kapsamında “Devlet, 

korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.” (AY, m.61/4). Yine 

yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları başlıklı 62.maddede, “Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk 

vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 

sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken 

tedbirleri alır” demektedir. Görüldüğü gibi Anayasa’nın sayılan maddelerinde, korunmaya muhtaç 

çocukların topluma kazandırılması ve yurt dışındaki Türk ailelerinin çocuklarının eğitim, kültür ve 

sosyal güvenlik bakımından korunması devletin görevleri arasında sayılmıştır. 

Çocuk hakları, Anayasa ile güvence altına alındığı gibi, 2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu, 2007 tarihli 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun 

ve 2012 tarihli 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi 

temel bazı kanunlarda öngörülen hükümlerle de korunmuştur. Bu kapsamda Devlet, kanunlarda 

öngörülen koruyucu ve geliştirici adımları atmak zorundadır. 

Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamında en önemli uluslararası belge, 

tartışmasız şekilde 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir.  

Bu Sözleşme’de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için dört ilke benimsenmiştir. Bunlar 

ayrımcılık yasağı, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile katılma hakkıdır5. Bu ilkeler aynı 

zamanda hak niteliğindedir.  

Sözleşme’nin ayırımcılık yasağını düzenleyen 2.maddesine göre “Taraf Devletler, bu Sözleşme’de 

yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal 

vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal 

köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt 

ederler. Taraf Devletler, çocuğun, ana–babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin 

durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi 

tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.” İşbu hükme göre, 

ayırımcılık yasağı ilkesinin hayata geçirilebilmesi için devletin negatif ve pozitif yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bu kapsamda devletin görevi, hem ayrımcılığın meydana gelmesini aktif olarak 

engellemek hem de aynı zamanda eşitliğin sağlanması için gereken olumlu önlemleri almaktır. Ayrıca 

                                                             
4 Ulucan, Devrim, “Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayırımcılık”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel S., 2013, s.369-383. 
5 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde benimsenen ilkelerle ilgili geniş bilgi için bakınız: Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku, Pegem Akademi, 2020; Özdemir, 
Hayrunnisa / Ruhi, Ahmet Cemal, Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları, Oniki Levha Yayınları, 2018, s.14 vd.; Buck, Trevor, International Child Law, Cavendish 
Publishing Limited, London, 2005. 
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devlet, bu görevi sadece yasal olarak değil fiili olarak da yerine getirmeli, dolaylı ve dolaysız her türlü 

ayırımcılığı önlemeli ve fırsat eşitliği sağlamalıdır6.  

Sözleşme’nin çocuğun yüksek yararı ilkesini benimsediği 3.maddesine göre, “Kamusal ya da özel 

sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve 

çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Taraf Devletler, çocuğun 

ana–babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de 

göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm 

uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu 

kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin 

yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.” Bu ilke çocuğun 

yüksek yararı ile ilgili genel ifadeler içermekle birlikte üç önemli unsuru bulunmaktadır7: İlki, çocuğu 

ilgilendiren her ne karar alınsa, çocuk sürece dâhil edilmelidir. İkincisi, bu ilke çocuğun asli hakkının 

temelidir. Üçüncüsü, bu ilke çocuğun üzerindeki kontrolsüz yetkiyi sınırlandırmak için öngörülmüş 

yorumlayıcı bir hukuk ilkesidir.  

Sözleşme’nin yaşama ve gelişme hakkını düzenlediği 6.maddesine göre, “Taraf Devletler, her 

çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması 

ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.” Sözleşme’deki bu ilke ile çocuğun bir kişi 

olduğu ve onurlu bir hayat yaşama hakkına sahip bulunduğu ve tüm insan haklarına sahip bir birey 

olduğu kesin bir şekilde tanınmıştır8. 

Sözleşme’nin katılma hakkını düzenlediği 12.maddesine göre ise “Taraf Devletler, görüşlerini 

oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme 

hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek 

suretiyle tanırlar. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya 

doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın 

usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.” Bu bağlamda, çocuğun, yaşı ve 

olgunluk derecesine uygun olarak, kendisi ile ilgili adli ve idari işlemlerde, ailede, okulda, kamusal 

kararlarda, ilgili kurum ve kuruluşlarda dinlenilme ve görüşlerine özen gösterilme hakkı 

bulunmaktadır9.  

III-Faaliyetlerin Değerlendirilmesi 

A. Genel Olarak 

İHEP’te sayılan ve aşağıda tek tek değerlendirilecek eylemlerin neredeyse tamamı geliştirici 

olmaktan ziyade koruyucu niteliktedir. Oysa çocuklarla ilgili atılacak adım ve planlanan eylemlerin 

geliştirici olması beklenirdi. 

Ayrıca Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetler, Sözleşme’de devletin görevi olarak sayılmıştır. Bu 

kapsamda Sözleşme’de, düzenlenen hakların hayata geçirilmesi (m.4) uygun ve etkin araçlarla topluma 

                                                             
6 Besson, Samantha, “The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child”, The International Journal of Children’s Rights, 
13: 433-461, 2005, s.437 vd. 
7 Zermatten, Jean, “The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function”, International Journal of Children’s Rights, 18 (2010) 483-
499, s.485. 
8 Zermatten, s.483. 
9 Parkes, Aisling, Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard, Routledge, New York, 2013, s.27 vd. 
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duyurulması (m.42), devletin gözetim ve denetimi (m.25), kötü muameleye maruz kalmış çocuklar 

üzerinden kötü muamelenin etkilerinin silinmesi (m.39) devletin görevleri arasındadır. Bu bakımdan 

Eylem Planı, Sözleşme’de devletler için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini, belirli bir plana 

koyması açısından önem taşımaktadır. 

B. Planda Öngörülen Faaliyetler Bakımından Değerlendirme 

1-“Çocukların dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel 

medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacaktır.”  

Bu faaliyet, Sözleşme’de öngörülen dört ilkeden ikisi ile yakından ilgilidir. Bunlar, çocuğun yüksek 

yararı (m.3) ve yaşama / gelişme hakkı (m.6)’dır. Çünkü çocuğun dijital risklere, siber zorbalığa, internet 

bağımlılığına, yazılı ve görsel medyanın zararlarına karşı korunması faaliyetleri, çocuğun fiziksel ve 

ruhsal gelişimini olumlu etkiler ve çocuğun yüksek yararınadır.   

Ayrıca söz konusu faaliyet, Sözleşme’nin diğer maddelerinde korunmuş olan çocuğun saldırı, 

şiddet, ihmal ve istismara karşı korunması (m.19), bilgi belge edinme hakkı (m.17), eğitim hakkı (m.29) 

ve sağlık hakkının (m.24) hayata geçirilmesine yönelik koruyucu nitelikte önemli bir faaliyettir. Çünkü 

dijital ve siber alan ile yazılı ve görsel medyada çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek 

şiddet içerikli saldırılar bulunmaktadır. Çocuğun dijital ve siber alanda saldırılara maruz bırakılması, 

aynı zamanda çocuğun ihmal ve istismarını ve sağlık hakkının ihlali sonucunu da doğurmaktadır. Bu 

saldırılara karşı çocuğun korunması gerekir. Ancak çocuğun bu saldırılara karşı korunması yeterli 

değildir. Çocuğun ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaran ve olumlu alanlara yönlendiren geliştirici 

tedbirlere de ihtiyaç vardır10. Bu anlamda mesela, ilgili kamu kurumları eliyle, öğretici oyun programları 

yazılması, icat ve proje yapmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanabilir. 

Aslında siber/dijital/internet alanı, çocuğun bilgi ve belgeye kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayarak, 

Sözleşme’de güvence altına alınmış olan bilgi ve belge edinme hakkı (m.17) ile eğitim hakkının (m.29) 

sağlanmasına yönelik çok önemli bir araçtır. Ancak bu alanda çocuğun bilgi kirliliğinden kurtarılması, 

doğru ve güvenilir bilgi ve belgeye ulaşmasını sağlamak devletin en önemli görevlerinden birisi haline 

gelmiştir. Bu nedenle, çocuğun siber/dijital/internet alanının sadece zararlarından korumaya yönelik 

faaliyetler yeterli değildir. Ayrıca bu alanda geliştirici nitelikte doğru ve güvenilir bilgi ve belge sunan 

dijital platformların oluşturulması gerekmektedir.          

2-“Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek ve bu 

nedenle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.” 

 Eylem Planı’nda öngörülen bu faaliyet de Sözleşme’de düzenlenen üç temel ilke ile yakından 

ilgilidir. Bunlar ayırımcılık yasağı (m.2), çocuğun yüksek yararı (m.3) ve yaşama ve gelişme hakkı (m.6) 

ilkelerdir. Çünkü günümüzde çocuklar, teknolojik imkânları ve özellikle çevrimiçi dijital platformları 

kullanabilmektedir. Oysa bu platformlarda çocukların istismarına yönelik, çok sayıda uygulama 

bulunmaktadır. Çocuk bu uygulamaların kendi fiziksel ve özellikle ruhsal gelişimine zarar verebileceğini 

çoğu zaman anlayamayabilir. Bu nedenle çevrimiçi çocuk istismarına karşı, devlet eliyle koruyucu 

önlemlerin alınması son derece isabetlidir. Ancak, bu koruyucu tedbirlerin yanında, çocuğun fiziksel ve 

                                                             
10 Livingstone, Sonia / Third, Amanda, “Children and young people’s rights in the digital age: An emerging agenda”, new media & society, 19(5), 2017, 
s.665 vd.; Serin, Hüseyin, “Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri: Ebeveynler ve Öğretmenler Farkında mı?”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, S.20, 2019, s.1005-1031. 
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ruhsal gelişimine katkı sağlayacak geliştirici uygulamalar, istismar farkındalığı oluşturacak pozitif 

adımlara da ihtiyaç vardır11.     

Eylem Planı’nda öngörülen bu faaliyet, ayrıca Sözleşme’de düzenlenen çok sayıda diğer hakların 

hayata geçirilmesine yöneliktir. Bu kapsamda çocuğun saldırı, şiddet, ihmal ve istismara karşı 

korunması (m.19), eğitim hakkı (m.29), sağlık hakkı (m.24), ekonomik sömürüye karşı korunması 

(m.32), cinsel sömürüye karşı korunması (m.34), kaçırılma, satılma ve fuhşa karşı korunma (m.35) ve 

çocuğun her türlü istismara karşı korunması (m.36) ile ilgili hükümler, bu faaliyet ile yakından ilgilidir.  

3-Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve 

gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemi hayata geçirilecektir. 

Eylem Planı’nda öngörülen bu faaliyet Sözleşme’de düzenlenen ayırımcılık yasağı (m.2), çocuğun 

yüksek yararı (m.3) ve yaşama ve gelişme hakkı (m.6) temel ilkeleri ile ilgilidir. Çünkü, Sözleşme ile ister 

vatandaş ister yabancı olsun, ayrım yapmaksızın bütün çocukların hakları güvence altına alınmıştır.   

Sözleşme’nin 22. maddesinde, çocuklar için mültecilik hakkını düzenlenmiştir. Buna göre “taraf 

devletler, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, 

mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci 

sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin ve söz konusu 

Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası Sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir 

nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlanması için gerekli 

bütün önlemleri alırlar” (m.22/1). Bu kapsamda “taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı ve onunla işbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet dışı yetkili başka kuruluşlarla 

bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden 

bir araya gelebilmesi için ana–babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla 

işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayrı 

düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana–babası ya da ailesinin 

başkaca üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır (m.22/2). Görüldüğü gibi Sözleşme, 

“ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci 

statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan 

bir çocuğun” taraf devletlerce korunması gerektiği vurgulanmıştır12.  

Ülkemizde geçici koruma altında yaklaşık 3.6 milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayının neredeyse 

dörtte biri çocuktur. Uluslararası koruma veya çoğunluğu geçici koruma altındaki çocukların 

korunmasına yönelik önemli tedbirlerden birisi de barınma merkezleri kurulmasıdır. Konu ile ilgili 

olarak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 95/9.maddesine dayanarak hazırlanan 

Yönetmelik, 22 Nisan 2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre diğer dezavantajlı 

gruplarla birlikte “refakatsiz çocuklara, hamileler ve beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da babaya 

öncelik tanınacağı düzenlenmiştir (Yönetmelik, m. 3/1-k).  

                                                             
11 Simon, June / Luetzow, Ann / Conte, Jon R.,  Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and 
exploitation, Child Abuse & Neglect, 2020-12-01, Volume 110, s.7.; Uğurlu, Zeynep / Gülsen, İpek Aksoy, “Çocuk Hakları Ve Hukuki Bağlamda Çocuğun 
İhmal Ve İstismardan Korunması”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, S.1, 2014, s.1-24. 
12 Mülteci çocukların korunmasına yönelik geniş bilgi için bakınız: Odman, Mustafa Tevfik, Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 2008.; Lawrence, Jeanette A. / Dodds, Agnes E. / Kaplan Ida / Tucci, Maria M., “The Rights of Refugee Children and 
the UN Convention on the Rights of the Child” Laws, vol. 8, no. 3, September 2019, s. 1-22. 
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Sözleşme azınlığa mensup çocukların korunması için de özel bir hüküm öngörmektedir. Buna göre 

“soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu devletlerde, böyle bir azınlığa 

mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte 

kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından 

yoksun bırakılamaz” (m.30). Ülkemizde azınlık statüsünde olan kişiler (ve onların çocukları) 1923 

tarihli Lozan Barış Anlaşması ile belirlenmiştir. Bu nedenle, Eylem Planı’nda öngörülen bu faaliyet, 

ülkemizdeki azınlık çocukları doğrudan ilgilendirmemektedir. Ancak ayırımcılık yasağı kapsamında, bu 

hükmün dolaylı korumasından söz edilebilir.     

4-Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler, çocuğun psikolojisi 

ve yüksek yararı dikkate alınarak gözden geçirilecektir. 

 Eylem Planı’nda öngörülen bu faaliyet Sözleşme’de düzenlenen ayırımcılık yasağı (m.2), çocuğun 

yüksek yararı (m.3) ve yaşama ve gelişme hakkı (m.6) temel ilkeleri ile ilgilidir. 

Eylem Planı’nda çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması ile ilgili hükümlerin, çocuğun psikolojisi 

ve yüksek yararının dikkate alınarak gözden geçirileceği düzenlenmiştir.  Aslında Sözleşme, “ayrılığın 

çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, 

onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alınacağını” öngörmektedir13. Ancak, ana-babası 

tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmâl edilmesi durumlarında ya da ana-

babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi kaydı ile, bu tür bir 

ayrılık kararı verilebileceği düzenlenmiştir (m.9/1) 

Sözleşme’ye göre “taraf devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar 

verilen çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde 

kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler” (m.9/3). Ayrıca Sözleşme bu tür 

karar ve işlemlerin “…çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile…” gerçekleştireceğini hüküm 

altına almıştır (m.9/4). 

Sözleşme “ailenin birleşmesi amacıyla …yapılan her başvurunun, taraf devletlerce olumlu, insani 

ve ivedi bir tutumla ele alınacağını…” bu kapsamda “ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuğun 

olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve 

doğrudan görüşme hakkına sahip” olduğu vurgulanmıştır (m.10/2) 

5-Adli süreçlerde çocukların beden muayenesi, “Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Adalete 

İlişkin Rehber” ilkeleri ile çocuğun talebi veya uzman görüşü dikkate alınarak bir refakatçi 

huzurunda yapılacaktır. 

Bu faaliyet çocuğun özel yaşantısının korunması ile doğrudan ilgilidir. Sözleşme’ye göre “hiçbir 

çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale 

yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz” (m.16/1). Ayrıca “çocuğun bu tür 

müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır (m.16/2). Bu faaliyette isabetli 

olarak adli süreçlerde yapılması gereken beden muayenesinin “çocuğun talebi ve uzman görüşü 

alınarak” yapılacağı düzenlenmiştir.  

Bu faaliyet, Sözleşme’nin temel ilkelerinden birisi olan “çocuğun kendisi ile ilgili konularda 

görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını düzenleyen 12. maddesine de uygun bir faaliyettir. Çünkü 

                                                             
13 Serdar, İlknur, “Kişisel İlişki Kurma Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, s. 739-781. 
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“çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine bağlı olarak zaman içinde gelişen bir karar verme kapasitesinin 

olduğu kabul edilmeli, her somut olayda çocuğun tek başına müdahale veya muayeneye rıza gösterip 

gösteremeyeceği araştırılmalı, müdahalenin ve muayenenin anlam ve sonuçlarını algılama kapasitesinin 

bulunduğuna karar verilmesi halinde muayene veya müdahale konusunda verdiği kabul veya red kararı 

yüksek çıkarlarına aykırı olmadığı sürece uygulanmalıdır. Bu nedenle muayene ve vücuttan örnek 

alınmasından kaçınılması veya rıza gösterilmesiyle ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 76/4. 

maddesinin iç hukuk kuralı haline dönüşen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. maddesine aykırılık 

teşkil ettiği, madde metninde çocuğun görüşünün alınması ile yetinildiği bu görüş doğrultusunda 

hareket edilmesinin zorunlu olmadığı görülmektedir”14.  

6-Adli süreçlerle ilgili (6.,7.,8.,9.,10.) faaliyetler 

Bundan sonra öngörülen faaliyetler Sözleşme’deki adil yargılanma hakkını ve cezai işlemlerle ilgili 

güvenceleri düzenleyen 40.madde ile yakından ilgilidir. Sözleşme’ye göre “taraf devletler, suç işlediği 

iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve 

yeniden topluma kazandırılması ve toplumda yapıcı rol üstlenmesi (…) hususları göz önünde 

bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına 

ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul eder” 

(m.40/1). Bu madde çocuk adalet sisteminin geliştirilmesine yöneliktir15. Çocuk adalet sisteminin 

çocuğu esas alan yaklaşıma sahip olması, bu bakımdan Sözleşme’de benimsenen temel ilkelere uygun 

bulunması ve etkili bir şekilde bu istemin işlemesi Sözleşme’nin amacını oluşturmaktadır16.  

Eylem Planı’nda 6. Faaliyet olarak düzenlenen husus şudur: “Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün 

yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde 

bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştirilecektir.” Bu faaliyet 40/2-b-VII’de düzenlenen 

“kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesi hakkının” fiziksel 

altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Bilindiği gibi çocuğun yetişkinlerin yargısal işlemlerinin 

yürütüldüğü adliye binalarında aynı ortamı paylaşması, çocuğun örselenmesine ve psikolojisinin 

olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bu açıdan çocuklar için tasarlanmış müstakil bir kampüs içinde 

yeni adliye binaları yapılması hedefi son derece isabetlidir. 

Eylem Planı’nda 7. Faaliyet olarak düzenlenen husus şudur: “Çocuk mahkemelerindeki duruşma 

salonları, çocuk dostu olacak şekilde tasarlanacak, duruşmalara hâkim, savcı ve avukatların cübbe 

giymeksizin katılımına imkân sağlanacaktır.” Bu faaliyet 40/1. maddede bulunan “çocuğun yaşı ve 

yeniden topluma kazandırılması ve toplumda yapıcı rol üstlenmesi (…) hususlarının göz önünde 

bulundurulması” ile ilgilidir. Zira duruşma salonlarının yetişkinlere göre tasarlanmış olması ve hâkim, 

savcı ve avukatların cübbe giymeleri çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz etki bırakması 

muhtemeldir17. Bu nedenle bu olumsuzluğu gidermeye yönelik adım atılması yerindedir.   

Eylem Planı’nda 8. Faaliyet olarak düzenlenen husus şudur: “Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 

yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin, soruşturmaya konu edilmemesi için çocuklara 

özgü koruma mekanizmaları geliştirilecektir.” Bu faaliyet, Sözleşme’nin 40/3. maddesinde düzenlenen 

                                                             
14 Doğan, Recep, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma”, TBB Dergisi, 2019,  S.142, (s.93-132), s.122.  
15 Hammerberg, Thomas, Çocuklar Ve Çocuk Adalet Sisteminde İyileştirmeye Yönelik Öneriler, Strasbourg, 19 Haziran 2009, 
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6770/%C3%A7ocuk-adalet-sistemi.pdf, s.12 vd. 
16 UNICEF, The Implementation of Handbook for The Convention on Rights of the Child, 2007, Unicef, s.603 vd. 
17 Hammerberg, s.19. 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6770/%C3%A7ocuk-adalet-sistemi.pdf
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cezai konularda çocuklar için özel hüküm ve usullerin belirlenmesi, asgari yaş benimsenmesi ve 

mümkün olduğunca kovuşturma dışı önlemlere başvurulması18 konuları ile ilgilidir. Sözleşme’nin 

40/1.fıkrasında “taraf devletlerin (…) çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasa, usul ve onunla 

ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edeceği” düzenlenmiştir. Böylece cezai konularda 

çocuklara özel yasa, usul ve makam ve kuruluşların oluşturulmasını devletlere yükümlülük olarak 

getirmiştir. Ayrıca cezai konularda taraf devletlerin “asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının 

altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulünü” öngörmüştür (m.40/3-1-a). Yine maddenin 

devamında devletlerin takdirinde olacak şekilde “insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı 

gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması” konusunu 

düzenlemiştir (m.40/3-b). Cezai konularda çocuklara özel yasa, usul ve makam ve kuruluşların 

oluşturulması ve asgari yaş belirlenmesi isabetlidir. Ancak “15 yaşından küçük çocukların ilk defa 

işledikleri fiillerin, soruşturmaya konu edilmemesi” konusu üzerinde durulması gerekmektedir. Zira 

Sözleşme’de bile bu konu devletlerin takdirine bırakılmıştır. Ceza adaleti açısından bu konu ile ilgili 

yeterli araştırma yapılmadan uygulanması çeşitli sorunları beraberinde getirebilir. “15 yaşından küçük 

çocukların ilk defa işledikleri fiillerin, soruşturmaya konu edilmemesi” yerine Sözleşme’nin 

40/4.maddesinde düzenlenen orantılı tedbirlere ağırlık verilmesi daha isabetli olabilecektir. Zira söz 

konusu madde “koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım 

için yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli 

düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine 

olacak biçimde muamele edilmesini” öngörmektedir.  

Eylem Planı’nda 9. Faaliyet olarak düzenlenen husus şudur: “Çocuklar hakkındaki davalar ile 

istinaf ve temyiz incelemelerinin öncelikli olarak görülmesi sağlanacaktır.” Bu faaliyet Sözleşme’de 

düzenlenen, çocuk hakkında verilen kararın “daha yüksek yetkili üst bir mahkemede incelenmesi” hakkı 

ile doğrudan ilgilidir. Zira Sözleşme “suç işlediği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun 

sonucu olarak alınan önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme 

önünde yasaya uygun olarak incelenmesini” öngörmüştür (m.40/2-b-V). 

Eylem Planı’nda 10. Faaliyet olarak düzenlenen husus şudur: “Hakkında adli kontrol kararı 

uygulanan çocuklar için psiko-sosyal destek hizmeti verilecektir.” Bu faaliyet Sözleşme’nin 40. 

maddesinde düzenlenen orantılı tedbirlerle yakından ilgilidir. Bu kapsamda “koruma tedbiri, 

yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve 

meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin 

uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde 

muamele edilmesini sağlamak” taraf devletin görevidir. Ülkemizde bu konuda çıkarılmış Çocuk Destek 

Merkezleri Yönetmeliği bulunmakla birlikte bu konuda yapılacak iyileştirmeler isabetli bir adım olarak 

değerlendirilmelidir.  

IV-Öneriler 

Eylem Planı’nda bulunan faaliyetlere ek olarak, şu konuların da faaliyetler kapsamına alınması, 

Sözleşme’de bulunan hakların hayata geçirilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Öncelikle koruyucu faaliyetler kapsamında çocuğun uyuşturucu maddelere karşı korunması için şu 

öneri yapılabilir:  

                                                             
18 Hammerberg, s.15. 
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Eylem planının diğer kısımlarında öngörülmekle birlikte, uyuşturucu madde kullanımının önüne 

geçilmesi konusunun çocuklar için arz ettiği öneme19 binaen bu konuda koruyucu faaliyetlerin 

öngörülmesi gerekirdi. Zira Sözleşme’nin 33. maddesi çocukların uyuşturucuya karşı korunması 

konusunda devletlerin pozitif adımlar atması gerektiğini düzenlemiştir.     

Geliştirici faaliyetler için şu önerilerde bulunmak mümkündür:  

Eylem Planı’nda çocukların gelişimine uygun hayat standardı sunma (m.27) konusunda somut 

adımların atılacağına ilişkin bir planın bulunması isabetli olabilirdi20. Çünkü Sözleşme’nin 27.maddesi 

bu hususu düzenlemektedir. Bu kapsamda “taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâki 

ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler” 

(m.27/1). “Taraf devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana babaya ve çocuğun 

bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli 

önlemleri alır ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi 

yardım ve destek programları uygularlar” (m.27/3).” Taraf devletler, (…), çocuğun bakım giderlerinin 

karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar” (m.27/4). 

Çocukların suç işlemesinin önüne geçmek için özellikle aile yapısının korunması noktasında 

faaliyetler öngörülmesi uygun olabilir. Nasıl ki tıpta koruyucu / önleyici hekimlik önem taşımaktadır. 

Benzer şekilde suç işlenmesinin önlenmesi için etkili ve verimli plan ve faaliyetler yapılması gerekir.  

Benzer şekilde çocukların ruhsal gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunabilecek ders kitaplarının 

yazılması ve gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır21. Çünkü iyileştirme çalışmalarına rağmen 

mevcut ders kitapları, çocukların zihin ve ruh dünyasına hitap etmekten uzak olduğu ifade edilmektedir.  

Bir diğer önemli konu da çocukların ruhsal gelişimindeki en önemli aktör olan öğretmenlerin 

meslek içi eğitimlerine ağırlık verilmesi, değişen anlayışlar karşısında çocuklara örnek ve model 

olmasına çalışılması gerekir. Bu konuda planlanmış faaliyetler için ciddi adımların atılmasına ihtiyaç 

gözükmektedir.  

Benzer şekilde ebeveynlere, çocuklarla iletişim konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Çünkü çoğu anne baba çocuklarla sağlıklı iletişim kuramamaktadır.    

Aynı şekilde, uygulamadaki aksaklıklardan göründüğü kadarıyla hâkim ve savcılar ile ilgili kolluk 

kuvvetlerine çocuklarla sağlıklı iletişim için pedagoji, iletişim, beden dili eğitimlerinin verilmesi ihtiyacı 

kendini göstermektedir22. 

Bir diğer önemli konu ise çocukların oyun hakkının hayata geçirilmesidir. Zira Sözleşme’ye göre 

“taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 

(etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar” (m.31/1). 

“Taraf devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar 

ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin 

                                                             
19 Bahar, Atalay, “Uyuşturucu Madde Kullanımının Nedenleri ve Bağımlılık Oluşum Sürecinde İletişimsel Yaklaşımların Rolü ve Önemi: Polis Kayıtları 
Üzerinden Olgusal Bir İnceleme”, İstanbul University Journal of Communication Sciences, 2018, S. 55, s.1-36. 
20 Benzer öneri için bakınız: Avrupa Birliği, Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri, 2017, 
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2017-04/EU%20Guidelines%20Rights%20of%20Child_v5e.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2021). 
21 Ünal, Dilşat Peker, “Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Ve Ders Kitaplarının “Çocuk Haklarını Tanıma” Açısından İncelenmesi”, Prof. Dr. Emine Akyüz’e 
Armağan, (Editör: Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın), Pegem Akademi, 2018, s.160-170. 
22 Bu konuda yapılan proje ve eğitim örneği için bakınız: Adalet Bakanlığı, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması 
Projesi: XXI. Yüzyılda Türkiye’de Mentorler Liderliğe İlişkin Eğitim Modülü, 2020, s.14-20. 

https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2017-04/EU%20Guidelines%20Rights%20of%20Child_v5e.pdf
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(etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler (m.31/2). Sözleşme’de 

öngörülen bu hakkın hayata geçirilmesi veya yapılanların geliştirilmesi için devlet veya sivil toplum 

kuruluşları eliyle kamp ve benzeri faaliyetlerin planlanması gerekmektedir23.  

Son olarak Eylem Planı’nda dini eğitim konusunda hiçbir faaliyetin öngörülmemiş olması ciddi bir 

eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Sözleşme çocuk eğitiminin ilk amacının “çocuğun 

kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi” olarak 

belirlemiştir (m.29/1). Bu amacın gerçekleşmesinde dini eğitimin önemli bir yeri olduğu açıktır. Çünkü 

“çocukluk dönemi bireyin ileriki hayatının temellerini oluşturması ve karakterinin şekillendiği dönem 

olması açısından oldukça önemlidir. Birey kendisini yetişkin hayatına hazırlayıcı davranışları büyük 

ölçüde küçük yaşlarda öğrenir ve bu öğrenmeler onda derin izler bırakır. Hatta bazı psikologlar kişilik 

gelişiminin % 90'ının çocukluğun ilk 6 yılında gerçekleştiğini ileri sürmektedirler. Bu durum da bize 

çocukluk dönemi eğitiminin asla ihmal edilmemesi gerektiğini göstermektedir”24. Ancak bu eğitimin 

“öncelikle ana-babanın sorumluluğunda”, doğru ve “insan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş 

Milletler Şartı’nda benimsenen ilkelere uygun olarak” (m.29/1), şekli bilgilerden ziyade içeriğe yönelik 

olması gerekmektedir.   

Sonuç 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin 

Desteklenmesi” başlıklı hedef kapsamında öngörülen / planlanan faaliyetler Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hakların hayata geçirilmesi bakımından son derece önem arz 

etmektedir. Ancak hedef başlığı “…Gelişimlerin Desteklenmesi” olmasına rağmen, gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetlerin çoğunun aslında “koruyucu” nitelikte olduğu görülmektedir. Uluslararası insan 

ve çocuk hakları bakımından koruyucu tedbirlerin öngörülmesi gerekir. Bunun yanında “geliştirici” 

nitelikteki tedbir ve uygulamalar da en az koruyucu tedbirler kadar önemlidir.  

Geliştirici faaliyetler bağlamında Eylem Planı’nda bulunanlara ek olarak, şu konular da faaliyetler 

kapsamına alınabilir: Çocuğun uyuşturucu maddelere karşı korunması, çocukların gelişimine uygun 

hayat standardı sunulması, çocukların suç işlemesinin önüne geçmek için özellikle aile yapısının 

korunması, çocukların ruhsal gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunabilecek ders kitaplarının 

yazılması ve gözden geçirilmesi, ebeveynlere, öğretmenlere, hakim, savcı ve avukatlara çocuklarla doğru 

iletişim konusunda ve diğer ilgili konularda eğitim verilmesi, Sözleşme’de öngörülen oyun hakkının 

hayata geçirilmesi veya yapılanların geliştirilmesi, devlet veya sivil toplum kuruluşları eliyle kamp ve 

benzeri faaliyetlerin planlanması ve din eğitimine ağırlık verilmesi.  
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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN İSRAİL’İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDA 
SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİĞİ İDDİALARININ SORUŞTURULMASINA DAİR ALDIĞI 

KARAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Mustafa MUTLU1 
 

Öz 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 5 Şubat 2021 tarihinde aldığı Karar ile İsrail’in Filistin toprakları üzerinde 
savaş suçları işlediği iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıklamıştır. UCM’nin Filistin 
konusunda yetkili olup olmadığı ise açıklanan bu Karar ile netlik kazanmış ve Mahkeme açılan 
soruşturma ile yetkili olduğunu ve Filistin’in taraf devlet olarak kabul edildiğini belirtmiştir. İsrail, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf değildir. Ancak bu durum İsrail’in veya başka bir devletin asker 
ve/veya sivillerin işlediği suçlardan dolayı sorgulanamamasının önünde bir engel değildir. Bu bakımdan 
değerlendirildiğinde, Mahkeme’nin yetki alanı ve Filistin’in taraf devlet olarak kabul edilmesi, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren konular bakımından suç unsuru oluşturan eylemlerin 
cezalandırılmasının önünü açmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nün 5. 
Maddesinde “uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren çok ciddi suçlar ile sınırlı” bir yetkiye 
sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Mahkeme bu yetkisini kullanırken sorumlu olan bireyleri 
yargılamaktadır. Dolayısıyla devletlerin yargılanmasından farklı olarak Mahkeme’nin yetkisi dahilinde 
suç işleyen asker ve/veya sivil bireyler yargılanabilecektir. Bu bakımdan Mahkeme’nin yetkileri göz 
önünde bulundurulduğunda İsrail’in Filistin topraklarında giriştiği eylemlerin soruşturmaya konu 
olması uluslararası toplumun barış ve güvenliği için önemli bir adım olarak görülmelidir. Çalışmada, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail’in Filistin topraklarında savaş suçları işlediğine yönelik 
iddiaların araştırılması için soruşturma başlatmasının, bir taraftan dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan 
benzer suçlarda bir çözüm merci olarak görülmesi diğer taraftan uluslararası toplumun barış ve 
güvenliği için en azından şimdilik uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı uluslararası hukuk 
bakımından değerlendirilecektir. 
Anahtar kelimeler: Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş Suçları, Uluslararası hukuk 
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AN EVALUATION ON THE DECISION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 
ON THE INVESTIGATION OF ALLEGATIONS THAT ISRAEL COMMITTED WAR 

CRIMES IN THE PALESTINIAN TERRITORIES 

 

Abstract 
The International Criminal Court announced that an investigation was initiated into the allegations that 
Israel committed war crimes on the Palestinian territories with the decision taken on February 5, 2021. 
Whether the International Criminal Court is authorized on Palestine became clear with this decision and 
the Court stated that it was authorized with the investigation opened and that Palestine was accepted 
as a state party. Israel is not a party to the International Criminal Court. However, this situation does not 
prevent Israel or any other state from being questioned for crimes committed by soldiers and/or 
civilians. When evaluated from this point of view, the jurisdiction of the Court and the acceptance of 
Palestine as a party state paves the way for the punishment of acts that constitute an element of crime 
in terms of matters falling under the jurisdiction of the International Criminal Court. In Article 5 of the 
Rome Statute, which established the International Criminal Court, it is stated that it has "limited 
jurisdiction to the most serious crimes that concern the international community as a whole". In 
addition, the Court judges individuals responsible for exercising this power. Therefore, unlike the 
judgment of states, military and/or civilian individuals who commit crimes within the jurisdiction of the 
Court can be judged. In this respect, considering the powers of the Court, the investigation of Israel's 
actions in the Palestinian territories should be seen as an important step for the peace and security of 
the international community. In the study, the fact that the International Criminal Court initiated an 
investigation to investigate the allegations that Israel has committed war crimes in the Palestinian 
territories, on the one hand, is seen as a solution authority for similar crimes in other parts of the world, 
on the other hand, for the peace and security of the international community, at least for now, 
international peace and security will be evaluated in terms of international law to which it will 
contribute. 
Keywords: Palestine, International Criminal Court, War Crimes, International law 

 

GİRİŞ 

Uluslararası ortamda savaşların veya çatışmaların devletlerin iç ve dış sebeplerden 

kaynaklanması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle günümüzde çatışmaların devlet 

içi veya devlet dışı aktörler tarafından çeşitli sebeplerle meydana gelmesi insanlık trajedilerinin 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümünde uluslararası hukuk önemli bir görev 

üstlenmektedir. Ancak uluslararası hukukun halen “ilkel” bir hukuk olduğunu savunan görüşler 

çoğunluktadır. Bu düşüncenin genel kabul görmesinde özellikle uluslararası alanda uluslararası 

toplumu kapsayacak şekilde bir yargı sisteminin olmaması gösterilmektedir. 

Uluslararası ortamda işlenen suçların uluslararası hukuk karşısında cezasız kalmamasını 

sağlamak adına oluşturulan yapılar genellikle devletlerin yargı sistemlerinde gerçekleştirilmesini 

sağlayarak devam eden bir düzen içindedir. Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’nin kurulması 

ve bunun için yürütülen çalışmalar devletlerden ziyade gerçek kişilerin işledikleri suçların cezasız 

kalmaması gerektiği düşüncesinden hareketle uluslararası bir yargı sisteminin var olabileceği 

düşüncesini güçlendirmiştir. 
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Devletler, uluslararası toplumu ilgilendiren suçlar konusunda ulusal yargı sistemlerinin yetersiz 

kalması veya ulusal yargı sisteminin tarafsız yargılama konusunda şüphelerin bulunması uluslararası 

yargı konusunda UCM’yi önemli bir konuma taşımaktadır. 

UCM’nin yargılama kapsamında devletlerin değil gerçek kişilerin yargılanması esasına dayanan 

bir yapının benimsenmesi uluslararası yargı konusunda uluslararası toplumun beklentilerini 

karşılamak için önemli bir adımdır. Özellikle uluslararası hukuk konusunda devletlerin yargılanarak 

cezalandırılması egemenlik hususunda oldukça büyük sorunlara neden olduğu bilinmektedir. 

Devletlerin cezalandırılması, ilgili devlette yaşayan halkların da cezalandırılması anlamına gelmektedir. 

Ancak gerçek kişileri yargılamak konusunda UCM, gelecekte yaşanabilecek uluslararası toplumu 

ilgilendiren sorunlar karşısında sorumlu gerçek kişilerin yargılanması konusunda önemli bir işlev 

görmektedir. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kurulmasında Etkili Olan Gelişmeler 

UCM, daha önce barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları yargılamak için kurulan 

Nürnberg ve Tokyo Mahkemelerinin öncüllerine dayanarak uluslararası toplumu kapsayacak şekilde bir 

yapının kurulması fikri sonucunda ortaya çıkmıştır. Daha sonra Yugoslavya ve Ruanda da meydana 

gelen soykırım ve katliamlara yönelik kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda 

Uluslararası Ceza Mahkemesi, daha sağlam temellere dayalı bir mahkemenin kurulmasında önemli 

katkılar sağlamıştır. 

UCM, kuruluş aşamasında özellikle ABD’nin de desteğini almıştır. Ancak daha sonraki süreçlerde 

özellikle ABD’nin UCM’ye karşı olumsuz tavır sergilemesi önemli bir gücün desteğinden yoksun kalacağı 

ve işlevsizleşeceği endişeleri ile diğer devletlerin Mahkemeye karşı bakışında farklılıklara ve 

meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. UCM kuruluş aşamasında ABD, İsrail ve Çin’in olumsuz 

oy kullanmasına2 karşın uluslararası hukuk tüzel kişiliğine haiz olarak 17 Temmuz 1998 yılında UCM’yi 

kuran Roma Statüsü kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe girmiştir. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yetki Alanına Giren Suçlar 

2002 yılında kurulan ve Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UCM, uluslararası boyutta ve 

devletlerden ziyade kişilerin işlediği suçlara odaklanan yapısı nedeniyle gelecekte işlenmesi muhtemel 

suçlara karşı önemli bir organ olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle UCM “cezasızlık kültürünün 

sonu”nu temsil etmektedir.3 Mahkemenin uluslararası boyutta ve kalıcı olması ve suçların önceden 

belirlenmesi nedeniyle bu suçları işlemeye teşebbüs edecek olanlar için bir öngörü niteliği taşıması 

açısından değerlendirildiğinde hem Filistin hem de dünyanın diğer yerlerinde meydana gelebilecek 

olayları engellemesi açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla UCM, Uluslararası Adalet 

Divanı’nın yapısından farklı olarak Birleşmiş Milletler sisteminin bir organı değildir. Buna rağmen 

BM’den tamamen ayrı düşünülemez. BM Güvenlik Konseyi, hem mahkeme savcısının belirli olaylar 

karşısında harekete geçmesini isteyebilir hem de devam eden davaların durdurulmasını isteyebilir. 

Ancak bu ilişki Mahkemenin önemli bir özelliği olan kendine özgü yapısı itibariyle uluslararası toplum 

tarafından sorunların çözümü için diğer yargı kurumlarının yanında daha adilane olduğu 

düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında UCM özellikle suç işlediği iddiasıyla kişileri yargılaması en 

önemli özelliğini oluşturmaktadır. Devletlerin yargılamalardan kaçınması veya bazı devletlerin suçlu 

                                                             
2 Viotti, Paul V. ve Kauppi, Mark V. Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Nobel Yayınları, İstanbul, 2014, s. 271. 
3 Klabbers, Jan. International Law, Cambridge University Press, U.K, 2013 ,s. 215-216. 
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olan kişileri yargılama yapacak yeteneğe sahip olmaması dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen 

insanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılmasında daha da önem kazanmaktadır. 

UCM’nin diğer önemli özelliği belirli bir bölge ile sınırlı olmaması ve görev konusunu oluşturan 

suçların önceki mahkemelere göre daha geniş olmasıdır.4 Bu bakımdan UCM, suç işleyen kişilerin 

cezalandırılması için Statü’de belirlenen şartların sağlanması durumunda harekete geçebilmektedir. 

UCM’nin yeki alanı konusu, Roma Statüsü’nün 5. maddenin 1. fıkrasında “uluslararası toplumu bir 

bütün olarak ilgilendiren çok ciddi suçlar ile sınırlı” olduğu belirtilmiştir. Mahkeme’nin kuruluş amacını 

yansıtan bu madde ile uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında nasıl hareket 

edileceğini göstermektedir. Bununla birlikte Mahkeme hangi suçların yetki alanında olduğunu açıkça 

belirtmektedir. Buna göre Mahkemesi’nin yetki alanına giren suçlar; soykırım, savaş suçları, saldırı suçu 

ve insanlığa karşı suçlar olarak belirlenmiştir. Filistin Devleti tarafından ileri sürülen savaş suçları ise 

Roma Statü’nün 8. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Savaş suçu olarak kabul edilecek 

hususlar 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlalleri, yani ilgili Cenevre Sözleşmesi 

hükümleri uyarınca korunan kişilere veya mülklere karşı aşağıdaki eylemlerden herhangi birinin 

gerçekleşmesi olarak kabul edilmiştir: Bunlar;5 

a) Kasten adam öldürme,  

b) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;  

c) Kasıtlı olarak büyük acılara veya beden veya sağlığa ciddi zararlar vermek;  

d) Askeri zorunlulukla bağdaşmayacak şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen 

mülkün kapsamlı şekilde imha edilmesi ve el konulması; 

e) Bir savaş esirini veya korunan başka bir kişiyi düşman bir gücün kuvvetlerinde hizmet etmeye 

zorlamak;  

f) Bir savaş esirini veya korunan diğer bir kişiyi adil ve usulüne uygun bir şekilde yargılanma 

haklarından kasten mahrum etmek;  

g) Yasadışı tutuklama, nakil veya sürgün etme olayları,  

h) Rehin alma eylemleri olarak sıralanmaktadır. 

Yukarıda sayılan suçlarla ilgili olarak UCM, Statü’nün 13. Maddesi gereği şu üç durumda yargı 

yetkisini kullanabilir; 

1- Statü,ye taraf olan bir devlet suç işlendiğine dair Mahkeme savcısına bildirilmesi, 

2- BM Sözleşmesi’nin VII. Bölümü uyarınca hareket eden BM Güvenlik Konseyi tarafından 

mahkeme savcısına bildirilmesi, 

3- Savcının işlenen bir suç için kendiliğinden (proprio motu) soruşturma başlatması. 

Filistin Devleti Tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Başvurular 

Filistin Devleti, topraklarında işlenen suçlara dair UCM’ye dört kez başvuruda bulunmuştur. 

                                                             
4 Aybay, Rona. Uluslararası Yargı, 1. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013, s. 109. 
5 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, M. 8/2-a, 2010, https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute.pdf , 
(Erişim Tarihi: 07.03.2021). 
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Bunlar; 

1- 22 Ocak 2009 tarihinde “Filistin topraklarında 1 Temmuz 2002 tarihinden bu yana işlenen 

suçların soruşturulması” için yapılmıştır.  

2- 14 Mayıs 2014 tarihli başvuru “Mavi Marmara yardım filosuna İsrail tarafından müdahale 

edilmesi” sonucu yapılan başvurudur.6 

3- 16 Ocak 2015 tarihinde yapılan başvuru “13 Haziran 2014 sonrası Doğu Kudüs ve işgal 

altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlar” ile ilgilidir. 

4- 22 Mayıs 2018 tarihinde Mahkeme savcısına başvuruda bulunmuştur. Başvurunun konusunu, 

“Filistin topraklarının bütününde Mahkeme’nin yetkisi içerisine giren geçmişte bugün ve gelecekte 

işlenmiş suçlar” oluşturmaktadır.7 

Filistin’in başvuruları Filistin topraklarında İsrail devleti görevlileri tarafından gerçekleştirilen 

aşağıdaki gibi suçları kapsamaktadır:8 

i) özel ve kamu mülklerinin, yerleşim yerlerinin ve doğal kaynakların tahribi,  

ii) güç kullanarak zorla yer değiştirme, sivillere karşı saldırılar ve öldürmeler,  

iii) sivilleri insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlamak, 

iv) işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleleri, sivil halka karşı işlenen ağır, yaygın ve 

sistematik insan hakları ihlallerini ve ayrımcılığı, 

v) ayrımcı yasalar çıkararak ve politikalar uygulayarak apartheid rejimi oluşturmak. 

Soruşturma kararında, burada yer alan suçlar sadece örnek olarak sunulmuştur. Savcının 

soruşturması, ön incelemenin dayandığı belirli suçlar ve bunlardan çıkarılan sonuçlar ile sınırlı 

olmayacaktır. Yukarıda iddia edilen eylemler, olaylar, gruplar veya kişilerle ilgili olarak soruşturmanın 

kapsamı genişletebilecek veya değiştirebilecektir. 

İsrail’in Filistin Topraklarında Savaş Suçları İşlediğine Dair Mahkeme’nin Soruşturma 

Başlatma Kararı 

UCM savcısı tarafından Roma Statüsü’nün 53/1. Maddesi kapsamında tüm şartların sağlandığı 

kanaati oluşmuş ve buna dayanarak soruşturma başlatma kararı alınmıştır.  

Soruşturma başlatma kararı, Mahkeme’nin yaklaşık beş yıllık bir sürecin sonunda gerçekleştirilen 

ön incelemenin ardından gelmiştir. Bu süre zarfında, Mahkeme tarafından oluşturulan uygulamaya 

uygun olarak çok sayıda paydaşla temas halinde olarak ve özellikle Filistin ve İsrail hükümetlerinin 

temsilcileriyle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Mahkeme savcısı Fatou Bensouda, 20 Aralık 2019'da İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş 

suçlarıyla ilgili ön incelemesini tamamlamıştır. 5 Şubat 2021 tarihinde ise UCM tarafından, İsrail'in 

Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak savaş suçlarını soruşturmak için yetkili olduğu 

                                                             
6 Uluslararası Ceza Mahmesi’nin Mavi Marmara Kararı üzerine bir değerlendirme için Bkz. Topal, Ahmet Hamdi. “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Mavi 
Marmara Kararı ve Kararın Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 
Mehmet Akif Aydın’a Armağan, , C. 21, S. 2, 2016, s. 481-508, 
7 Zenginkuzucu, Dikran M. “Filistin Devleti’nin Başvurusu Bağlamında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin Rolünün Analizi”, Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, S. 19, 2018, s. 38-39. 
8 Zenginkuzucu, s. 40-41. 
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bildirilmiştir. Buna göre soruşturmaya dahil edilen Filistin topraklarının Gazze, Batı Şeria ve Doğu 

Kudüs’ü içerdiği belirtilmiştir. 

Savcı Bensouda devletler, uluslararası kuruluşlar ve diğer paydaşların sunduğu görüşleri 

değerlendirdikten sonra, Mahkeme’nin oybirliğiyle Filistin'in Roma Statüsü’nün Madde 12/2-a’ya göre 

“Aşağıdaki devletlerden bir veya daha fazlası Statü’ye taraf9 ise veya 3. fıkraya uygun olarak Divan’ın 

yargı yetkisini tanımış ise, Divan 13. maddenin (a) veya (c) bentleri ile ilgili olarak yargı yetkisini 

kullanabilir: 

(a) Sorun olan olayın ülkesinde meydana geldiği devlet veya suç bir uçak veya gemide işlenmiş ise 

gemi veya uçağın kayıtlı olduğu devlet” olarak Taraf Devlet statüsünde kabul edildiği belirtilmiştir. 

3 Mart 2021 tarihinde savcı Bensouda tarafından, Filistin topraklarında yaşanan durum ile ilgili 

olarak soruşturma açılmasına karar verildiği açıklanmıştır.10 Savcı yaptığı açıklamada, konunun 13 

Haziran 2014 tarihinden itibaren Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara ilişkin olacağını ifade etmiştir  

UCM savcısı tarafından yapılan açıklamada, Filistin topraklarında işlenen suçlara dair 

Mahkeme’nin Filistin topraklarının sınırlarını belirleme gibi bir yetkiye sahip olmadığı ve bu yönde bir 

kararın alınmasının söz konusu olmadığı özellikle belirtilmiştir. Soruşturma kararı ile savcının talebinin 

amacının veya sonucunun “yeni bir devlet” oluşturulmasına ilişkin argümanlar olmayıp, savcının 

talebinin asıl konusunun yanlış anlaşılmasına neden olacağı belirtilmiştir. Gerçekte, uluslararası hukuka 

göre yeni bir devletin kurulması, UCM'nin misyonundan çok uzak, karmaşıklığı yüksek bir siyasi süreç 

olarak ifade edilmiştir. Bu durum Mahkeme’nin siyasallaşmasını engelleyecek bir durum oluşturması 

nedeniyle önemli bir açıklama olarak görülmesi gerekmektedir. 

UCM, Statüde de belirtildiği gibi sürekli ve ulusal ceza mahkemelerinin tamamlayıcısı olarak işlev 

görmektedir. Bu duruma göre ulusal mahkemeler, yargılamaları yapma konusunda istekli ve bu 

yeteneğe sahip olması durumunda önceliklidir.11 Dolayısıyla UCM ulusal mahkemelerin yerini alma gibi 

bir durum hem kuruluş aşamasında hem de kurulduktan sonra böyle bir niyet ve amaç söz konusu 

olmamıştır.12 Savcı burada özellikle UCM’nin “tamamlayıcılık” unsurunu dikkate alarak soruşturmanın 

yürütüleceği belirtilmiştir. Fatou Bensouda,  İsrail ve Filistin hükümetleri ile işlenen suçların 

araştırılarak sorumlulukları bulunan kişilerin cezalandırılması için çalışılacağını belirtmiştir.13 

Mahkeme’nin amacının uluslararası toplumu ilgilendiren ve büyük acılara neden olan olayların 

gelecekte burada veya başka bir coğrafyada yaşanmaması adına adaletli ve tarafsız bir şekilde yargılama 

yapılacağı dile getirilmiştir.14 

  

                                                             
9 UN General Assembly Resolution, “Status of Palestine in the United Nations”, 04 December 2012, A/RES/67/19. 
10 International Criminal Court (ICC). Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, Respecting an Investigation of the Situation in Palestine, 2021, 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine , (Erişim Tarihi: 08.03.2021). 
11 Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, s. 672. 
12 Arsanjani Mahnoush H. “The Rome Statute of the International Criminal Court”, The American Journal of International Law, C. 93, S. 1, 1999, s. 24. 
13 UCM, yapacağı yargılamalarda en ağır ceza olarak müebbet hapis cezası vermektedir. Mahkeme tarafından ölüm cezası ise uygun görülmemektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Schabas, William A. An Introduction to the International Criminal Court, Third Edition, Cambridge University Press. UK, 2007, s. 
372. 
14UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, M. 54/1, 2010, https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute.pdf , 
(Erişim Tarihi: 07.03.2021). 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Uluslararası boyutta meydana gelen çatışmalarda işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiği 

yönündeki düşünceyle ortaya çıkan UCM, günümüzde en önemli uluslararası yargı organını 

oluşturmaktadır. UCM, devletlerin değil kişilerin (üst düzey yöneticiler de dahil) işlediği suçlara 

odaklanan ve bu kişilerin yargılanması konusunda çalışmalarını yürüten bir Mahkeme olarak 

uluslararası toplum tarafından saygınlık kazanmıştır. Bu nedenle UCM, uluslararası barış ve güvenliğin 

sağlanması için önemli bir kurum olarak görülmektedir. UCM’nin Filistin Devleti’nin öne sürdüğü 

iddiaların soruşturma boyutuna gelmesi, öncelikle uluslararası ceza hukuku sisteminin oluşturulması 

adına atılmış önemli bir adım olarak görülmelidir. Bu durum yıllardır süren Filistin-İsrail sorununun 

adaletli bir şekilde çözülmesi için siyasi kararların da önünü açan bir nitelik taşımaktadır. Ancak 

UCM’nin suçluların cezalandırılması ve gelecekte bu tür suçların işlenmesinin önüne geçebilmek için 

devletlerin işbirliğine ihtiyacı durumunda ilgili devletin buna yanaşmaması ulaşılmak istenen amaca 

yönelik olumsuzlukların başında gelmektedir. Bu nedenle UCM’nin Filistin Devleti ile ilgili olarak İsrail 

tarafının işbirliğine yanaşmayacağının muhtemel olması soruşturmanın selameti açısından en önemli 

sorunlardan birini oluşturmaktadır. 

İkincisi, uluslararası adaletin sağlanması adına BM’nin ana organlarından olan Uluslararası Adalet 

Divanı’na sadece devletlerin taraf olması ise sorunların egemenlik bağlamında çözümünü 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin siyasi kaygılar ile kararlar alması, 

uluslararası toplumun vicdanını yaralayan ve suçluların cezasız kalmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle, gelecekte meydana gelebilecek suçların önlenmesinde yetersiz bir kurum olarak 

görülmektedir. Bu noktada soruşturma kararı, UCM’nin, uluslararası alanda devletlerin kendi 

görevlilerini yargılama konusunda isteksiz veya yetersiz olması gibi konularda yargılama yap(a)maması 

uluslararası alanda adaletin sağlanması açısından önemli görünmektedir. Mahkeme’nin ilgili 

maddelerine dayanarak ve ön inceleme sonucu (gerçek kişilerin yargılanması, vd.) Filistin topraklarında 

işlenen suçlara ilişkin soruşturma başlatması, uluslararası toplum açısından uluslararası sistemde 

adaletin sağlanması ya da en azından suçluların cezalandırılması konusunda güven vermektedir. 

Son olarak, soruşturmanın geleceği açısından Roma Statüsü’nün 16. Maddesi “Soruşturmanın 

veya kovuşturmanın ertelenmesi”ni düzenlemektedir. Buna göre BM Güvenlik Konseyi’nin BM 

Anlaşması’nın VII. Bölüm “Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Eylemi Durumunda Alınacak Önlemler” 

başlığı altında 39. Maddesine dayanarak aldığı karar doğrultusunda soruşturmanın ertelenmesi söz 

konusu olmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin böyle bir talepte bulunması durumunda savaş suçları 

işlediği yönündeki iddiaların tam anlamıyla araştırmasını engelleyeceği gibi yaşanan sorunların 

çözümünü geciktirecek ve uluslararası toplumun hukuka olan güvenini zedeleyebilecektir. 
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MİRASÇILIK SIFATI SONA ERENLERİN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 

Ahmet NAR* 
 

Özet 
Mirasbırakanın ölümü ya da ölümüne eş değer bir durumun ortaya çıkması ile mirasçılarına intikal eden 
özel hukuk ilişkilerinin bütününe tereke denir. Türk miras hukuku terekenin mirasçılara intikali 
bakımından külli halefiyet ilkesini kabul etmiştir. Külli halefiyet, bir malvarlığının, tek bir olayla, bütün 
olarak, aktif ve pasifiyle, her bir hakkın devri için kanunun aradığı özel şartların gerçekleşmesi 
aranmaksızın bir kimseden başka bir kimseye geçmesini ifade eder. Diğer bir ifadeyle, külli halefiyette, 
intikalin konusu olan şeye göre devir için gerekli işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmadan 
malvarlığına dâhil haklar ve borçlar külli halefiyeti sağlayan olayın gerçekleşmesi ile kendiliğinden 
başka bir kimseye geçmektedir (TMK.m.599/f.1). Külli halefiyetin bir sonucu olarak terekede yer alan 
haklar yanında borçlar da, kural olarak, kendiliğinden, bir bütün olarak mirasçılara intikal eder.  
Kural olarak, mirasçı sıfatı mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk ya da mirasın 
reddi sebebiyle sona ermiş olan mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Ancak, geçmişte mirasbırakanın malvarlığından kendisine karşılıksız kazandırmada bulunulan 
mirasçının mirasçı sıfatının sona ermesi bazen tereke alacaklıları aleyhine hakkaniyete aykırı sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. Şöyle ki, alacakların terekeden karşılanamaması durumunda, alacaklılar mevcut 
tereke değerleri ile alacaklarına kavuşamayacakları gibi, lehine kazandırma yapılmasına rağmen 
mirasçı sıfatı bulunmayan bu kişilerin kişisel sorumluluğuna da başvuramayacaktır. Mirasçı sıfatı sona 
erenlerin kişisel sorumluluktan kurtulmuş olması, tereke alacaklılarının esasen terekede yer alması 
gereken karşılıksız kazandırmaya konu olan malvarlığı değerine el atmaları imkânını da ortadan 
kaldırmaktadır. Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu belirli şartlar altında bu kişilerin de tereke 
alacaklılarına karşı borçlarından sorumlu olmasına ilişkin hükümler sevk etmiştir. Ancak söz konusu 
hükümler sadece ivazlı feragat edenin (TMK.m.530) ve mirası reddedenin (TMK.m.618) tereke 
borçlarından sorumluluğunu düzenlemektedir. Mirastan yoksun olanın ya da mirasçılıktan çıkarılanın 
tereke borçlarından sorumluluğuna ilişkin Kanun’da bir hüküm yer almamaktadır. Söz konusu 
hükümlerin amacı dikkate alınırsa, mirasçılıktan çıkarılan ya da mirastan yoksun olanların tereke 
borçlarından sorumluluğunun da benzer şekilde düzenlenmesi gerekir.   
Anahtar kelime: Külli halefiyet, tereke borcu, mirasçılık sıfatını sona erdiren haller, sorumluluk. 
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LIABILITY OF INHERITORS WHOSE TITLE OF HEIR HAVE TERMINATED 

 

Abstract  
With the death or the occurrence of a situation equivalent to the death of the deceased, the whole of the 
private law relations inherited to the heirs is called “inheritance”. Turkish inheritance law has adopted 
the principle of universal succession in terms of the transfer of the inheritance to the heirs. The universal 
succession refers to the transfer of the active and passive asset (credits and debits) as a whole from one 
person to another via a single legal event, without seeking to fulfill the legal requirements for the 
transfer of each property. This transfer takes place spontaneously with the death of the deceased. As a 
result of the universal succession, the debts as well as the rights in the estate, as a rule, automatically 
pass on to the heirs as a whole.  
As a rule, inheritors whose title has terminated due to the renunciation (waiver) of inheritance, the 
removal (exclusion) from the inheritance, deprivation (debarment) of inheritance, or disclaimer of 
inheritance does not have any responsibility for debts of the estate. However, the termination of the 
heir’s title may cause unfair consequences against the creditors of the estate if the heir has costlessly 
received some of the assets of the inheritance in the past. In this case, since the receivables cannot be 
met from the estate, the creditors will not be able to reach their receivables with the current asset of the 
inheritance, and these persons who have lost the title of inheritor despite gaining in favor will not be 
held personally responsible. The fact that those whose titles are terminated are freed from personal 
responsibility also eliminates the opportunity for the creditors of the inheritance to reach the 
receivables that should essentially be included in the asset of inheritance. For this reason, the Turkish 
Civil Code imposed provisions on the liability of those who lost their title of heir under certain 
conditions. However, the aforementioned provisions regulate the liability of only the one who renounces 
the inheritance for a certain gain (TCC. Article 530) and disclaims the inheritance (TCC. Article 618). 
There is no provision in the Code regarding the liability of those who are deprived of inheritance or who 
are removed from inheritance. If the purpose of the provisions in question is taken into account, the 
liability of those who are removed from inheritance or who are deprived of inheritance should be 
regulated in a similar way to the disclaimer and the waiver. 
Keywords: Universal succession, debts of inheritance, states terminating the title of inheritance, 
liability. 

 

GİRİŞ 

Mirasbırakanın ölümü ya da ölüme eş değer bir durumun ortaya çıkması ile mirasçılarına intikale 

elverişli olan özel hukuk ilişkilerinin bütününe tereke denir1. Türk miras hukuku terekenin mirasçılara 

intikali bakımından külli halefiyet ilkesini kabul etmiştir. Külli halefiyet, bir malvarlığının, tek bir olayla, 

bütün olarak, aktif ve pasifiyle, her bir hakkın devri için kanunun aradığı özel şartların gerçekleşmesi 

aranmaksızın bir kimseden başka bir kimseye geçmesini ifade eder. Diğer bir ifadeyle, külli halefiyette, 

intikalin konusu olan şeye göre devir için gerekli işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın 

malvarlığına dâhil taşınır, taşınmaz, alacak hakları ve borçlar külli halefiyeti sağlayan olayın 

gerçekleşmesi ile kendiliğinden başka bir kimseye geçer (TMK.m.599/f.1). Mirasbırakanın külli halefleri 

yasal ve atanmış mirasçılarıdır. Külli halefiyetin bir sonucu olarak terekede yer alan haklar yanında 

borçlar da, kural olarak, kendiliğinden, bir bütün olarak mirasçılara geçer. Kanun koyucu, haklar ve 

borçların geçişi bakımından bir ayrım yapmamış, ölüm olayına borçların da mirasçılara geçmesi 

                                                             
1 Eren, Fikret/ Yücer Aktürk, İpek. Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 22; Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay. Miras Hukuku, 5. Baskı, 
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018, s. 119; Dural, Mustafa/Öz, Turgut. Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, 13. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 8. 
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sonucunu bağlamıştır2. Bu durum TMK m. 599/f.2’de, “Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak 

üzere mirasçılar, ….. mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar” şeklinde ifade edilmiştir. 

I. Tereke Borcu Kavramı 

Mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçıların terekeyi ilgilendiren iki tür borçtan sorumlu 

oldukları kabul edilmektedir. Mirasçılar öncelikle mirasbırakanın sağlığında gerçekleştirdiği hukuki 

ilişkilerinden doğan ve intikale elverişli olan borçlardan külli halef sıfatıyla sorumlu olurlar. 

Mirasbırakanın ölümü ile sona ermediği için terekede yer alan ve mirasçıların külli halef sıfatıyla 

sorumlu oldukları bu borçlara mirasbırakanın borçları denilmektedir. Mirasçıların sorumlu olduğu 

diğer bir borç ise intikal borçlarıdır. İntikal borçları mirasbırakanın şahsına ilişkin olmayıp, mirasın 

açılmasıyla birlikte ya da mirasın açılmasından dolayı ortaya çıkan borçlardır. Örneğin, cenaze giderleri, 

terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından 

bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri bu nitelikte borçlardır (TMK.m.507)3. 

Tereke borcu kavramı, mirasbırakanın borçları ile intikal borçlarının her ikisini kapsayan daha 

geniş bir kavramdır. Bu yönüyle tereke borcu, sadece mirasbırakandan intikal eden borçları değil, 

terekeye karşı ileri sürülebilecek her türlü borcu kapsar4.   

II. Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 

Mirasın kazanılması ölüm olayı ile birlikte kendiliğinden gerçekleşir. Mirasçıların üzerinde hak 

sahibi oldukları terekede yalnızca mirasçılara intikale elverişli olan haklar yer almaz. Tereke ayrıca 

mirasbırakanın borçlarını da kapsar. Tereke bir bütün olarak mirasçılara intikal ettiğinden sadece 

terekede yer alan haklar değil, borçlar da mirasçılara geçer. Mirasbırakanın borcunun mirasçılara 

intikali için alacaklının onayı, diğer bir ifade ile borcun üstlenilmesi (nakli) anlaşmasının yapılması 

gerekmemektedir. Külli halefiyet ilkesi gereğince borcun nakli kendiliğinden gerçekleşir.  

Mirasçıların mirasbırakanın borçlarından nasıl ve hangi miktarda sorumlu olacağı TMK m.599/f.2 

ve m.641/f.1’de düzenlenmiştir. TMK.m.599/f.2’ye göre, “Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı 

kalmak üzere mirasçılar, ….. mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar”.  Hükümde 

tereke borçları bakımından mirasçıların alacaklılara karşı şahsi malvarlığı ile sınırsız sorumlulukları 

kabul edilmiştir. Şahsi ve sınırsız sorumluluk ilkesi gereği, mirasçılar mirasbırakanın borçlarından hem 

tereke değerleri ile hem de kendi malvarlıkları ile sorumludur5. Alacaklılar alacaklarını elde etmek için 

tereke değerlerinin yanı sıra mirasçıların kişisel malvarlığında yer alan unsurlara da İcra İflas Hukuku 

hükümlerine göre başvurabilir. Mirasçıların şahsi sorumluluğu bakımından borçların kaynağı önemli 

değildir. Borçların hukuki işlemden, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden veya kamu hukukundan 

kaynaklı olması mümkündür6. Önemli olan husus, söz konusu borcun mirasbırakanın ölümü ile sona 

ermemiş olması ve para ile ölçülebilir bir değerinin bulunmasıdır. Tereke üzerinde hak sahibi olan 

birden fazla mirasçının bulunması (miras ortaklığının oluşması) durumunda, onların tereke 

borçlarından sorumluluğu TMK.m.641/f.1’de düzenlenmiştir. Hükme göre “Mirasçılar, tereke 

                                                             
2  Berki, Şakir. Miras Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975, s. 110. 
3  Tereke borcu nitelinde olan borçlara ayrıca emeğini veya gelirlerini aileye özgüleyen altsoya ödenecek denkleştirme bedeli 
(TMK.m.641/f.2), mirasçılar arasında bulunan ceninin muhtaç anasına doğuma kadar ödenecek geçim giderleri (TMK.m.643/f.2), eğitimi ve öğrenimini 
tamamlamamış olan veya sakatlıkları bulunan çocuklara yapılacak ödemeler (TMK.m.674/f.2) örnek gösterilebilir. 
4  Baygın, Cem. Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s. 43; Özdemir, Hayrunnisa. “Mirasçıların 
Murisin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 1-2, Y. 2012, s. 193. 
5  Berki, s. 110. 
6  Serozan/Engin, s. 87; Baygın, Alacaklıların Korunması …, s. 52-53. 
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borçlarından müteselsilen sorumludurlar”. Miras hukukunda müteselsil sorumluluğun ne şekilde 

uygulanacağı özel olarak düzenlenmediği için, mirasçıların sorumluluğuna TBK.m.162 vd. hükümleri 

uygulanır. Bu bakımdan burada TBK.m.162/f.2 anlamında kanundan doğan bir teselsül söz konusudur. 

Mirasçılar tereke değerleri üzerinde elbirliği ile hak sahibi olmalarına rağmen, mirasçıların tereke 

borçları bakımından müteselsil sorumluluğu kabul edilmiştir7. Böylece her bir mirasçı tereke 

borçlarından miras payının büyüklüğünden veya ileride paylaşma sonucu kendisine düşecek olan belirli 

ve sınırlı miktardan bağımsız bir şekilde, diğer mirasçılarla birlikte müteselsil, kişisel ve sınırsız olarak 

sorumludur8. 

III. Mirastan Feragat Edenin Tereke Borçlarından Sorumluluğu 

A. Genel Olarak  

Mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakan ile muhtemel mirasçısı arasında yapılan, ileride 

doğacak miras hakkından kısmen veya tamamen vazgeçmeyi amaçlayan bir sözleşmedir9. 

Mirasbırakanın borçlarından kişisel ve sınırsız sorumluluğun ortaya çıkması mirasçı sıfatının 

kazanılmasına bağlıdır. Kural olarak, mirasçılık sıfatının ortadan kalktığı durumlarda o kişi bakımından 

külli halefiyet ilkesi uygulanmaz. Dolayısıyla mirasçı sıfatı bulunmayan kişi mirasbırakanın 

borçlarından da sorumlu olmaz. Bu bağlamda, mirasbırakanla akdedilen tam mirastan feragat 

sözleşmesi sebebiyle mirasçı sıfatını kaybeden10 kişinin de, kural olarak, borçlardan sorumluluğu 

bulunmamaktadır11. Miras hakkından tamamen feragat edenin tereke borçlarından sorumlu 

olmayacağına dair kural ivazsız (karşılıksız) feragat bakımından mutlak olarak uygulanır12. İvazsız tam 

feragat durumunda mirasbırakanın alacaklılarının feragat edene borçların ifası için başvurması 

mümkün değildir. Aynı şekilde feragat sözleşmesi bir karşılık alınarak yapılmış olsa dahi, feragat eden 

kimse, tereke borçlarından esas itibariyle sorumlu tutulamaz. Ancak ivazlı feragat halinde, feragat eden 

mirasçı, miras payının karşılığını, mirasbırakanın sağlığında elde etmektedir. Bu halde ise alacaklıların 

mirastan feragat gerçekleşmeseydi terekeye dâhil olup el atacakları mallar veya haklar mirasbırakanın 

malvarlığından çıkmakta, bu da alacaklıların alacağını elde etmeleri engellenmektedir. Bir kimsenin 

hem tereke alacaklılarının el atabileceği miktarı önceden alması hem de tereke borçlarından sorumlu 

olmaması alacalıların aleyhine sonuçlar doğurur13. Bu nedenle tereke alacaklılarının haksızlığa 

uğramasını önlemek amacıyla bazı şartlar altında bir karşılık alarak mirastan feragat eden ve feragat 

                                                             
7 Mirasçıların müteselsil sorumluluğu mirasın açılmasıyla başlar, tereke borcunun mirasçılar arasında bölünmesine veya nakline rıza gösterilmesiyle 
sona erer. Ancak çoğu zaman miras ortaklığının sona ermesi ile dahi ortadan kalkmaz. TMK.m.681’e göre, “Mirasçılar, bölünmesine veya nakline 
alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla 
müteselsilen sorumludurlar (f.1). Paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl 
geçmekle teselsül sona erer (f.2)”. 
8 Baygın, Alacaklıların Korunması …, s. 66. 
9 Antalya, Osman Gökhan. Mirastan Feragat Sözleşmesi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 26; Ertaş, Şeref. “Mirastan Feragat”, DEÜHFD, Prof. Dr. 
Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Y. 2019, s. 2893; Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi (TMK.m.495-574), Cilt I, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 
470; Birinci Uzun, Tuba. “Mirastan Feragat Sözleşmesinin Mirasçılık Belgesinde Gösterilmesi”, İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2020, s. 19. 
10 Feragat sözleşmesi sebebiyle kişinin mirasçı sıfatını kaybetmesi tam feragat halinde söz konusudur. Bu husus TMK.m.528/f.2’de “Feragat eden, 
mirasçılık sıfatını kaybeder” şeklinde ifade edilmiştir. Kısmî bir feragat varsa, feragat eden mirasçı sıfatını kayıp etmeyip feragat oranında miras payı 
azalır. Ancak bu durum bu mirasçının tereke borçlarından kısmi olarak sorumluluktan kurtulacağı anlamına gelmez. Zira mirasçının tereke borçlarından 
sorumluluğu sahip olduğu miras payının büyüklüğünden veya ileride paylaşma sonucu kendisine düşecek olan miktardan bağımsız olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
11 Antalya, s. 163; Ertaş, s. 2900; Butticaz, Laurent. “La notion d'insolvabilité en droit privé suisse”, RJL - Recherches juridiques lausannoises, Band/Nr. 
47, 2011, s. 202. 
12 Mooser, Michel. “La succession insolvable”, Journée de droit successoral, 2020, s. 103. 
13 Weimar, Basler Komm. ZGB. Art. 497,  N. 2; Butticaz, s. 203; Mooser, s. 103; Özdemir, s. 198; Çabri, s. 495-496. 
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edenin mirasçıları tereke borçlarından sorumlu tutulmuştur14. Mirastan feragatta tereke alacaklılarının 

feragat edene başvurma hakkı TMK.m.530’da düzenlenmiştir. Hükme göre, “Mirasın açılması anında 

tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve 

mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış 

oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar”. Hükümden de 

anlaşıldığı üzere, feragat edene karşı tereke alacaklılarının başvurabilmesi için bazı koşulların birlikte 

gerçekleşmesi gerekir. 

B. Alacaklıların Feragat Edene Başvurabilmelerinin Koşulları 

1. Mirastan Feragatın Tam ve İvazlı Olması 

Mirastan tam ve ivazlı feragat eden kişi, ileride doğacak miras hakkından bir ivaz karşılığı 

tamamen vazgeçmektedir. İvazlı feragat sözleşmesi ile mirasçı, miras yoluyla elde etmesi gereken miras 

payının karşılığını mirasbırakanın sağlığında elde etmektedir. Feragat edene yapılan kazandırmalar 

TMK.m.565/b.4’te “Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar” şeklinde 

ifade edilmektedir. Feragat sözleşmesinin ifası ile mirasbırakanın malvarlığında azalma, feragat edenin 

malvarlığında ise bir artış meydana gelmektedir. Feragat sözleşmesine konu edimin ifa edilmesiyle, 

esasen terekede yer alması ve tereke borçlarının ödenmesine hizmet etmesi gereken tereke unsuru, 

feragat eden mirasçının malvarlığında bulunmaktadır.  

Mirastan feragat sözleşmesinin değişik amaçlarla yapılması mümkündür. Bu anlaşma, mirasçının 

muhtemel miras payına daha erken sahip olması,  ortaya çıkması muhtemel paylaşma uyuşmazlıklarının 

önlenmesi ya da feragat edenin tereke borçlarından sorumlu olmasını engellemek amacıyla yapılabilir. 

Alacaklıların feragat edene başvurabilmesi bakımından feragat anlaşmasının hangi amaçla yapıldığının 

önemi bulunmamaktadır15. İvazlı feragat tereke alacaklılarını zarara uğratmak amacıyla yapılmamış 

olsa dahi, alacaklılar, diğer şartların da sağlanması halinde TMK.m.530 kapsamında feragat edene 

başvurabilirler16. 

Alacaklıların feragat eden mirasçıya başvurabilmeleri bakımından ivazlı feragat anlaşmasının 

bulunması yeterlidir. Sözleşme kapsamında feragat edene verilen ivazın miktarı önemli değildir17. Bu 

nedenle, feragat edenin sorumluluğu için kendisine ödenen ivazın miras payına denk olması gerekmez18. 

İvaz, feragat edenin miras payından az olabileceği gibi daha fazla da olabilir.  

Feragat sözleşmesinin ivazlı olması ve alacaklıların feragat edenin sorumluluğuna başvurabilmesi 

için, sözleşmede kararlaştırılan ivazın sağlararası bir edim yükümlülüğüne yönelik olması 

gerekmektedir. Mirasbırakanın feragat eden mirasçıya karşı sağlararası bir edim yükümlülüğü altına 

girdiği durumlarda ivazlı mirastan feragat sözleşmesinin varlığı kabul edilmektedir. Kararlaştırılan ivaz, 

ölüme bağlı kazandırma niteliği taşıyorsa, feragat ivazsız olup TMK.m.530’un uygulanması mümkün 

değildir19.  

                                                             
14 Ertaş, s. 2900; Butticaz, s. 203; Mooser, s. 103. 
15 Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 121; Çabri, s. 496. 
16 Örneğin, mirasbırakan birinci ve ikinci evliliğinden doğan çocukları arasındaki muhtemel bir uyuşmazlığı önlemek amacıyla, birinci evliliğinden doğan 
çocuğu ile ivazlı bir feragat anlaşması yapmışsa, alacaklılar, diğer koşullar gerçekleştiği takdirde TMK.m.530 hükmünden yararlanabilir. 
17 Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 121. 
18 Çabri, s. 496. 
19 Feragat eden lehine mirastan feragatı dolayısıyla ölüme bağlı kazandırma yapılması durumunda tereke alacaklıların zarara uğraması söz konusu 
olmaz. Feragat eden vasiyet alacaklısı olarak belirlenmişse, tereke borçları ödenmeden feragat eden lehine yapılan vasiyet ifa edilmeyecektir. 
TMK.m.603/f.1 gereği tereke alacaklarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarına nazaran önceliklidir. Feragat eden feragatı dolayısıyla mirasçı olarak 
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2. Miras Açıldığı Zaman Terekenin Borçları Karşılayamaması 

Tereke alacaklılarının ivazlı mirastan feragat edene başvurulabilmesi için mirasın açılması anında 

terekenin borçları karşılayamıyor olması gerekir (TMK.m.530)20. Ancak hükümde yer verilen terekenin 

borçları karşılamıyor olması ifadesi yeterince açık değildir. Zira söz konusu ifade terekenin borca batık 

olması, terekedeki borçların aktiflerden daha fazla olması ya da ifa güçsüzlüğü şeklinde de anlaşılabilir. 

Kanaatimizce yerinde olan hâkim görüşe göre, terekenin borçları karşılayamamasıyla kastedilen, 

mirasın açıldığı anda tereke borçlarının aktifinden fazla olmasıdır21. Diğer bir ifadeyle, feragat edenin 

tereke borçlarından sorumlu olması için mirasbırakanın malvarlığındaki aktiflerin borçlarını 

karşılamaya yetmemesi, aktif yetersizliği içinde bulunması gerekir.  

3. Tereke Alacaklılarının Alacaklarını Kısmen ya da Tamamen Diğer Mirasçılardan 

Alamamış Olması 

Alacalıkların ivazlı feragat edene başvurabilmesi terekenin borçları karşılayamaması tek başına 

yeterli değildir. Aynı zamanda borcun mirasçılar tarafından da ödenmemiş olması gerekir. Alacaklıların 

alacaklarını alamamış olması koşulunun gerçekleşmesi, mirasçıların mirasın geçmesinde sahip 

oldukları seçimlik haklardan hangisini kullandıklarına göre farklılık araz edecektir. 

Tereke borçları karşılayamamasına rağmen, mirasçılar mirası kayıtsız şartsız kabul etmişlerse, 

tereke borçlarından kişisel, sınırsız ve müteselsil olarak sorumlu olurlar. Mirasın kayıtsız ve şartsız 

kabulü halinde alacağın alınamamış olması için, mirasçıların kişisel sorumluluklarına başvurulması ve 

mirasçılar hakkında borç ödemekten aciz belgesi elde edilmesi gerekir. Alacaklılar mirasçılar hakkında 

borç ödemekten acz belgesi aldıktan sonra alacaklarının elde edemedikleri kısmı için feragat edene 

başvurabilirler22. 

Mirasçılar mirası tutulan resmi deftere göre kabul etmişlerse, tereke borçlarından doğan kişisel 

sorumlulukları deftere yazılanlarla sınırlıdır. Alacaklı deftere kaydedilen alacağını kişisel sorumluluğu 

devam eden mirasçılardan alamazsa, bu takdirde TMK.m.530 kapsamında feragat edene başvurabilir. 

Feragat edene başvurabilmesi için, kayıtsız ve şartsız kabulde olduğu gibi, mirasçılar hakkında borç 

ödemekten aciz belgesi alması gerekir. Alacaklı alacağını deftere yazdırmamış ise farklı bir 

değerlendirmenin yapılması gerekir. Kural olarak23, alacaklarını deftere yazdırmayan alacaklılara karşı 

deftere göre kabul eden mirasçıların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda feragat 

eden mirasçının da deftere yazılmayan borçtan dolayı sorumlu olmayacağı düşünülebilir. Ancak söz 

konusu hüküm, tereke borcunu sona erdirmemekte, sadece deftere göre kabul eden mirasçıların 

sorumluluğunu sınırlamaktadır. Bu sebeple, alacaklı alacağının deftere yazdırmamışsa, mirasçılara 

başvurmadan diğer koşullarında gerçekleşmesi halinde doğrudan feragat eden mirasçıya başvurabilir. 

Zira kişisel olarak borçtan sorumlu olmayan mirasçılardan alacağını alması mümkün değildir.  

Mirasın açılmasından sonra mirasçılara tanınan diğer bir seçimlik hak, resmi tasfiye talebinde 

bulunmadır. Resmi tasfiye sonucunda tereke mevcudu borçları ödemeye yetmediği takdirde 

                                                             
atanması ise tereke alacaklıları lehine sonuçlar doğuracaktır. Bu durumda feragat eden kişi atanmış mirasçı sıfatıyla tereke borçlarından kişisel, sınırsız 
ve müteselsil olarak sorumlu olacaktır (TMK.m.599, m.641/f.1). 
20 743 sayılı MK.m.477’de bu koşul “borcu mevcudundan ziyade” şeklinde ifade edilmişti. TMK.m.530’un madde gerekçesinde, hükmün İsviçre Medeni 
Kanununun 497. Maddesi esas alınmak suretiyle, arılaştırılarak yeniden kaleme alındığı ve hüküm değişikliği bulunmadığı belirtilmiştir. 
21 Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 120; Antalya’ya göre, burada TBK.m.m98 anlamıyla ödemeden acz hali söz konusudur (Antalya, s. 199). 
22 Antalya, s. 200. 
23 Bu kuralın istisnası TMK.m.629/f.2’de öngörülmüştür. Hükme göre, alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği halde deftere 
yazılmamış alacaklar için mirasçı zenginleşmesi ölçüsünde sorumludur. 
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mirasçıların tereke borçlarından şahsi sorumlulukları bulunmamaktadır. Resmi tasfiye sonucunda 

kısmen ya da tamamen tatmin edilmeyen alacaklılar, mirasçılardan alacaklarını talep edemeyeceği için 

doğrudan feragat eden mirasçıya başvurabilir24. 

Mirasçıların tamamı mirası reddetme hakkını kullanırsa ya da tereke borca batık olduğu için 

reddetmiş sayılırsa, mirasçılık sıfatları sona erer. Tereke iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Reddeden 

mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu söz konusu olmaz. Bu olasılıkta alacaklıların alacaklarını 

elde etmek için öncelikle iflas masasına başvurması gerekir. Alacaklılar, terekenin tasfiyesi sonucu elde 

edemedikleri alacakları için doğrudan feragat eden mirasçıya başvurabilirler.  

4. İvazın Feragat Eden Mirasçıya Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde Verilmiş 

Olması 

Alacaklının feragat edene başvurabilmesi için terekenin borçları karşılayamaması ve borcun 

mirasçılardan ödenmemiş olması yeterli değildir. Tereke alacaklılarının, feragat edene başvurması 

zamansal yönden de sınırlamaya tabi tutulmuştur. Feragat karşılığı alınan ivazın, feragat edene 

mirasbırakanın ölümünden önceki beş yıl içinde verilmiş olması gerekir. Mirastan feragat sözleşmesi ile 

kararlaştırılan ivaz, sağlararası bir edime yöneliktir. Kararlaştırılan edimin, feragat sözleşmesinin 

kurulduğu anda ifa edilmesi mümkün olduğu gibi, sözleşmenin akdedilmesinden sonraki bir zamanda 

ifa edilmesi de mümkündür. Kanunda TMK.m.530’un uygulanması bakımından feragat sözleşmesinin 

kurulma anı değil, ivazın ifa edildiği an esas alınmıştır. Bu nedenle, feragat sözleşmesinin akdedildiği 

tarihten bağımsız olarak (feragat sözleşmesi daha önceki bir tarihte akdedilmiş olsa dahi), 

kararlaştırılan ivaz mirasbırakanın ölümünden önceki beş yıl içinde feragat edene verilmiş ise, 

alacaklıların feragat edene başvurması mümkündür. İvaz mirasbırakanın ölümünden önceki beş yıllık 

süreden daha eski bir tarihte ifa edilmişse, feragat edenin borçlardan herhangi bir sorumluluğu 

bulunmayacaktır.  

Feragat sözleşmesinde kararlaştırılan ivaz, feragat sözleşmesinin akdedilmesinden daha önce 

feragat edene ifa edilmiş olabilir. Kanaatimizce, böyle bir olasılıkta beş yıllık sürenin belirlenmesi 

bakımından ivaz olarak kararlaştırılan şeyin ifa tarihi değil, feragat sözleşmesinin akdedildiği tarih esas 

alınmalıdır. Benzer şekilde, mirasbırakanın feragat edeni mevcut bir borçtan ibra etmesi ivaz olarak 

belirlenmişse, beş yıllık sürenin tespitinde, ivazın ifasının feragat sözleşmesinin akdedildiği tarihte 

gerçekleştiği kabul edilmelidir. 

C. Feragat Edenin Sorumluluğunun Niteliği 

Tereke alacaklıları alacaklarını elde etmek için öncelikle tereke mevcuduna ve tereke 

borçlarından sorumlu olan mirasçılara başvurmak zorundadır. Başvurmalarına rağmen alacaklarını 

elde edemedikleri takdirde ivazlı feragat edene başvurabilirler. Bu nedenle, feragat edenin tereke 

borçlarından sorumluluğu ikincil niteliktedir. 

D. Feragat Edenin Sorumluluğunun Kapsamı 

Feragat edenlerin tereke alacaklılarına karşı sorumluluğunun kapsamı, “mirasbırakandan almış 

oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar” şeklinde 

belirtilmiştir. Hüküm dolayısıyla, alacaklıların feragat edene karşı açacakları dava sebepsiz zenginleşme 

davası olup, davanın içeriği de zenginleşmenin geri verilmesine yönelik olacaktır. Söz konusu 

                                                             
24 Antalya, s. 200. 
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zenginleşmeye ilişkin esaslar ise Türk Borçlar Kanunu m.77 vd. düzenlenen sebepsiz zenginleşmeye 

ilişkin genel hükümlere göre tespit edilir25. Ancak TMK.m.530’daki belirtilen zenginleşmenin iadesi 

TBK’da düzenlenen sebepsiz zenginleşmeden birtakım farklılıklar göstermektedir. İlk olarak, 

TMK.m.530’da iade borcu bakımından feragat eden mirasçının iyiniyetli veya kötüniyetli olması 

bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Bu sebeple, sorumluluğun kapsamının belirlenmesinde feragat 

edenin, tereke alacaklılarının kendisine başvuracağını bilmesi, bilebilecek ya da öngörebilecek durumda 

olması önem taşımamaktadır. İkinci farklılık, zenginleşmenin hesaplanacağı tarih bakımından ortaya 

çıkmaktadır. TBK.m.77’ye göre sebepsiz zenginleşmede zenginleşme, iadenin talep edildiği andaki ya da 

geri verme anındaki durum esas alınarak hesaplanmaktadır26. Buna karşın feragat edenin zenginleştiği 

tutarın belirlenmesinde, bu tarihlerden daha önceki bir tarih olan mirasın açılma anı esas alınmıştır. 

Böylece feragat edenin zenginleşmeden doğan sorumluluğu, zenginleşmenin belirlendiği an bakımından 

genel hükümlere nazaran ağırlaştırılmıştır. 

Feragat edenin tereke alacaklılarına karşı sorumluluğu, mirasbırakanın ölümünden önceki son 

beş yıl içinde almış olduğu karşılıktan mirasın açılma anında malvarlığında mevcut bulunan 

zenginleşme ile sınırlıdır. Diğer bir ifade ile, feragat eden henüz elden çıkarmadığı zenginleşme 

tutarında alacaklılara karşı sorumludur. Feragat karşılığı alınan ivazı herhangi bir şekilde elinden 

çıkarmış ve yerine malvarlığına ikame bir değer girmemişse sorumluluktan kurtulacaktır27. Feragat 

edenin son beş yıl içinde elde ettiği ivazın miktar veya değerini azaltan her türlü tasarrufu elde çıkarma 

olarak nitelendirilmektedir. Bu tasarruf, fiili (örneğin ivaz olarak alınan paranın hırsız tarafından 

çalınması) ya da hukuki tasarruf (örneğin, ivaz olarak alınan paranın ya da taşınmazın bağışlanması) 

olabilir28. Elden çıkan ivaz yerine feragat edenin malvarlığına ikame bir değer girmişse, zenginleşmenin 

hesaplanmasında bu değer göz önünde tutulur29. Feragat eden elden çıkardığı ivaz yerine ikame bir 

değer elde edilmemekle birlikte normal şartlar altında yapması gereken bir giderden tasarruf da etmiş 

olabilir. Bu olasılıkta söz konusu giderin karşılanması için harcanması gereken miktar da feragat edenin 

sorumluluğunun belirlenmesinde dikkate alınır. Ayrıca, ivazdan elde edilen ve mirasın açılma anındaki 

mevcut bulunan doğal ya da hukuki ürünler de hesaba katılır30. Buna karşın, feragat edenin feragat 

karşılığı aldığı şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderler ise zenginleşme tutarından indirilir. 

TMK.m.530’da feragat edenin tereke borçlarından sorumluluğunun zaman ve miktar itibariyle 

kapsamı sınırlandırılmış ve hafifletilmiştir. Sorumluluğun sınırlandırılması, esasen feragat eden ile 

tereke alacaklılarının menfaatlerinin dengelenmesi düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Zira feragat 

eden tereke borçlarından sorumlu olmayacağı düşüncesiyle hareket etmekte, feragat dolayısıyla elde 

ettiği ivaz (değer, karşılık) üzerinde de bu çerçevede tasarrufta bulunmaktadır. Bu düşünceyle 

                                                             
25 Antalya, s. 201; Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 125; Akça, Neslihan. İvazlı Miras Sözleşmeleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi,  Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2020, s. 100. 
26 İyiniyetli zenginleşmede, zenginleşmenin geri istendiği tarihe göre hesaplanacağına dair bkz. Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin 
Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 1003. Kötüniyetli zenginleşmede, geri verilecek zenginleşmenin geri verme anındaki duruma göre hesaplanacağına dair 
bkz. Eren, s. 997.  
27 Antalya, s. 202. 
28 “Elden çıkarma, zenginleşme konusunun, -normal şartlar altında yapılması gereken bir masraftan tasarruf etme veya bir ikame değer elde etme 
durumu söz konusu olmaksızın- tüketilmesi, harcanması, tahrip ve telef edilmesi şeklinde olabileceği gibi, üçüncü bir kişiye ivazsız olarak devredilmesi 
şeklinde de olabilir” (Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 125). 
29 “İlk değerin üçüncü bir kişi tarafından tahrip edilmesi veya hasara uğratılması ya da telef olması halinde bu kişi tarafından ödenen tazminat veya 
mal sigorta edilmişse, sigorta şirketi tarafından ödenen sigorta bedeli ya da malın satılması, kamulaştırılması halinde satış veya kamulaştırma bedeli, 
ikame değeri oluşturur” (Eren, s. 1005). 
30 Antalya, s. 203. 
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sorumluluğunun sınırlandırılması ve hafifletilmesi, feragat edeni alacaklılar karşısında kısmen de olsa 

korumayı sağlamaktadır. 

IV. Mirası Reddedenlerin Tereke Borçlarından Sorumluluğu 

A. Genel Olarak  

Külli halefiyet ilkesinin sonucu olarak mirasbırakanın hakları ve borçları kanun gereği mirasçılara 

intikal etmektedir. Mirasçılar, borçlardan sadece tereke değerleri ile değil, ayrıca kendi malvarlıklarıyla 

(kişisel olarak) da sorumlu olmaktadır. Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu özellikle tereke 

aktiflerinin borçları karşılamaya yetmemesi halinde kendi iradeleri olmadan borç altına giren mirasçılar 

bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, 

mirasçıların tereke borçlarından doğan sorumluluğunu sınırlandırılmak veya ortadan kaldırmak 

amacıyla mirasçılara bazı imkânlar tanımıştır. Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğunu ortadan 

kaldırmak amacıyla sağlanan imkânlardan biri de mirasın reddi müessesesidir.   

Mirasın reddi, mirasçıların redde ilişkin irade beyanından ya da kanunda öngörülen karineden 

kaynaklanabilir. Mirasçıların iradesinden kaynaklanan mirasın reddi TMK.m.605/f.1’de düzenlenmiştir. 

Hükme göre, “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler”. Mirasçıların sulh hukuk mahkemesine 

yönelttikleri (TMK.m.609) tek taraflı bozucu yenilik doğuran irade beyanları ile mirası reddetmeleri, 

gerçek ret olarak adlandırılmaktadır31. Kanunda, mirasçıların ret beyanında bulunması terekenin borca 

batık olması, mirasbırakanın borç ödemeden acz hali içinde bulunması gibi herhangi bir ön koşula 

bağlamamıştır. Dolayısıyla, mirasçılar terekenin durumundan (aktif ve pasiflerin büyüklüğünden) 

bağımsız olarak mirası reddedebilirler. Ancak Kanun’da mirasbırakanın borç ödemeden acz hali içinde 

olması durumunda mirasın reddedilmiş sayılacağı düzenlenmiştir. TMK.m.605/f.2’ye göre, “Ölümü 

tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş 

sayılır”. Hüküm, mirasın reddedilmiş sayılacağı durumlara ilişkin bir yasal karine öngörmektedir32. 

Mirasın bu karine itibariyle reddedilmiş sayılması doktrinde mirasın hükmen reddi (hükmi ret) olarak 

adlandırılmaktadır33. Gerçek retten farklı olarak, hükmü redde miras mirasçıların redde ilişkin bir irade 

beyanı aranmadan, kendiliğinden reddedilmiş sayılmaktadır. Mirasbırakanın ödemeden acz hali içinde 

olması durumunda, mirasın reddi için değil, aksine kabulü için mirasçının kabul beyanında ya da kabulü 

gösteren bir fiilde bulunması gerekir34. 

Mirasçıların mirası reddetmeleri ya da karine itibariyle mirası reddetmiş sayılmaları durumunda, 

kural olarak, mirasçı sıfatları ve bu sıfatlarından kaynaklanan bütün hak ve borçları da geçmişe etkili 

olarak sona ermektedir. Dolayısıyla, mirasbırakanın alacaklılarına karşı tereke borçlarından 

sorumlulukları da bulunmamaktadır. Ancak kanun koyucu, mirasın reddinin mirasbırakanın 

alacaklılarını olumsuz etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak bu kuralın istisnasını öngörmüştür. 

TMK.m.618’e göre, “Ödemeden aciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına 

karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle 

yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar (f.1). Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet 

                                                             
31 Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Miras Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987, s. 601; Helvacı, İlhan. Türk Medeni Kanuna Göre Mirasın Reddi, 2. 
Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014, s. 9; Eren, s. 503. 
32 Eren, s. 513. 
33 Eren, s. 513; Helvacı, s. 189. 
34 “Hükmi ret bir karine olduğundan, reddin gerçekleşmiş sayılması için, mirasçıların ret beyanında bulunmalarına gerek yoktur; fakat, ileride doğacak 
ihtilafları önlemek için, sulh mahkemesine yine de bir beyanda bulunulmasında fayda vardır” (Dural/Öz, s. 419). 
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üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır (f.2). İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki 

zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar (f.3)”. Söz konusu hükümle, mirası reddeden mirasçıların 

tereke borçlarından belirli şartlarla ve sınırlı olarak sorumlu olacağı düzenlenmiştir35. Önemle 

belirtmek gerekir ki, tereke alacaklılarının alacakları için mirası reddeden mirasçının sorumluluğuna 

başvurması reddin iptali ya da hükümsüz kılınmasını gerektirmemektedir36. TMK.m.618’in sağladığı 

imkânın kullanılması halinde mirasın reddi hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam etmektedir. Sadece 

reddedenin belirlenen sınırlar içinde tereke borçlarından sorumlu olmasına imkân verir. 

B. TMK.m.618 Hükmünün Uygulandığı Haller 

Mirasbırakanın alacaklılarının TMK.m.618 kapsamında alacaklarını elde etmek için 

başvurabileceği mirasçılar hükümde “mirası reddeden mirasçılar” şeklinde ifade edilmiştir.  Hükmün 

yanıltıcı şekilde kaleme alınmış olan lafzı dikkate alınırsa, hükmün sadece mirasçının iradesi ile ret 

beyanında bulunduğu gerçek ret halinde uygulanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak belirtmek 

gerekir ki, alacaklılar söz konusu hukuki imkâna gerçek ret halinde başvurabileceği gibi, hükmi ret 

durumunda da başvurabilirler37. Esasen mirasbırakanın alacaklılarının korunması düşüncesiyle sevk 

edilen bu hukuki imkân hükmi ret halinde daha fazla önem kazanmaktadır. Zira TMK.m.618’in 

uygulanması için aranan asıl koşul olan mirasbırakanın ödemeden acz hali içinde bulunması, hükmi 

redde kendiliğinden gerçekleşmektedir.  

Hüküm, mirasın bir veya birden fazla mirasçı ya da en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından 

reddedilmesi halinde de uygulama alanı bulmaktadır38. Ancak alacaklıların reddeden mirasçılara 

başvuruları bakımından mirasın en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilmesi farklı bir 

özellik göstermektedir. TMK.m.612’ye göre “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan 

miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir (f.1). Tasfiye sonunda arta kalan değerler, 

mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir (f.2). Böyle bir olasılıkta, TMK.m.618’in ikinci niteliği 

gereği alacaklıların reddeden mirasçılara başvurabilmesi için terekenin iflas hükümlerine göre 

tasfiyesinin de tamamlanması gerekir. Alacaklılar terekenin tasfiye ile karşılanmayan alacakları için 

reddeden mirasçılara başvurabilirler.  

C. Alacaklıların Mirası Reddedene Başvurabilmelerinin Koşulları 

1. Mirasbırakanın Borçlarını Ödemeden Aciz Olması 

Tereke borçlarından mirası reddeden mirasçının da belirli şartlarla sorumlu olmasını öngören 

TMK.m.618 hükmü alacaklıların zarara uğramasına engel olmak ve alacaklıları korumak amacıyla sevk 

edilmiştir. Alacağın terekeden elde edilme imkânı bulunduğu sürece, mirasbırakanın sağlığında 

gerçekleştirdiği hukuki işlemler alacaklıları zarara uğratmaz. Dolayısıyla, mirasbırakanın alacaklılarının 

da bu hukuki işlemlere karşı korunması gerekmemektedir. Ancak terede değerlerinden alacakların elde 

edilme imkânının bulunmaması halinde, söz konusu hukuki işlemler alacaklıların zarar görmesine 

sebep olacaktır. Bu nedenle, mirası reddeden ancak denkleştirmeye tabi bir kazandırma elde etmiş olan 

mirasçı, mirasbırakan ölüm anında borçlarını ödemekten aciz ise tereke borçlarından sorumlu 

olmaktadır. 

                                                             
35 Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 10. 
36 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 4; Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 10. 
37 Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 4. 
38 Butticaz, s. 223; Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 3. 
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Reddeden mirasçının sorumluluğu bakımından aranan mirasbırakanın borç ödemeden aciz hali 

içinde olması kavramı, terekenin pasiflerinin aktiflerinden fazla olmasını ifade etmektedir39. Diğer bir 

ifade ile, mirasbırakanın muaccel borçlarını ifa için yeterli ödeme araçlarından yoksun olmasıdır. 

Örneğin, hakkında iflas kararı verilen ya da borç ödemeden aciz belgesi alınan mirasbırakanın borç 

ödemeden acz hali içindedir. Ancak belirtmek gerekir ki, reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu 

olması bakımından mirasbırakanın borç ödemeden acz içinde olduğunun açıkça belli ya da resmen 

tespit edilmiş olması aranmaz40. Senetlerinin protesto edilmesi, konkordato talebinde ya da uzun süreli 

borç erteleme isteğinde bulunması gibi sebeplerle sürekli ödeme güçsüzlüğü içinde olması yeterlidir41. 

Mirasbırakanın borç ödemeden acz hali içinde olup olmadığı ise, terekenin ölüm anındaki durumuna 

göre belirlenir42.  

2. Reddeden Mirasçının Denkleştirmeye Tabi Bir Kazandırma Alması 

Mirasçının, mirasbırakanın sağlığında ondan karşılıksız olarak aldığı malvarlığı değerlerini aynen 

veya değeri ile terekeye geri vermesine mirasta denkleştirme denilmektedir43. Mirasbırakan tarafından 

yapılmış bir kazandırmanın denkleştirmeye tâbi olabilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir. Bu 

koşullar: Kazandırmanın karşılıksız olması, sağlararası nitelik taşıması, mirasbırakanın malvarlığından 

yapılmış olması ve yasal mirasçının miras payına mahsuben yapılmış olmasıdır44. Kazandırmanın 

denkleştirmeye tâbi tutulması bakımından kanun altsoy ve altsoy dışındaki mirasçılar arasında bir 

ayrım yapmıştır. TMKm.669/f.2’de sayılan ve altsoya yönelik yapılan kazandırmalar mirasbırakan 

tarafından aksi açıkça belirtilmediği takdirde kural olarak denkleştirmeye tâbidir45. Altsoy dışındaki 

yasal mirasçılardan biri lehine yapılan sağlararası karşılıksız kazandırmanın denkleştirmeye tâbi 

olabilmesi, mirasbırakanın denkleştirme isteğini bildirmesine bağlıdır (TMK.m.669/f.1)46. 

Mirasbırakanın alacaklıları denkleştirme konu kazandırmayı elde eden ancak mirası reddeden gerek 

altsoya gerekse altsoy dışındaki diğer mirasçılara karşı TMK.m.618’e istinaden başvurabilir47. 

Reddeden mirasçının mirasbırakandan onun sağlığında edindiği bazı karşılıksız kazandırmalar 

TMK.m.618/f.1’in öngördüğü sorumluluğun kapsamı dışında bırakılmıştır. TMK.m.618/f.2’ye göre, 

“Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır”. Mirası 

reddeden mirasçı, hükümde belirtilen karşılıksız kazandırmaları elde etmiş olsa dahi, tereke alacaklıları 

bu kazandırmalar dolayısıyla onların sorumluluğuna gidemeyecektir. Söz konusu düzenleme, esasen 

denkleştirmeden muaf tutulan kazandırmaları düzenleyen TMK.m.674 ve m.675’in bir yönüyle kapsamı 

                                                             
39 Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 2; Eren, s. 516; Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 103. 
40 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 2; Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 2. 
41 Butticaz, s. 221. 
42 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 2; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB Komm. Art. 579, N. 2. 
43 Kocayusufpaşaoğlu, Necip, “Mirasta İade (=Denkleştirme) İle İlgili Meseleler”, Medeni Kanun’un 50. Yılı, Bilimsel Hafta: 15-17 Nisan 1976, Sevinç 
Matbaası, Ankara 1977, s. 119-120; İmre, Zahit /Erman, Hasan. Miras Hukuku, 10. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2014, s. 513; Turan Başara, Gamze. 
Miras Hukukunda Denkleştirme, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013, s. 6. 
44 İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan. Miras Hukuku, 8. Baskı, İleri Kitabevi, İzmir, 2012, s. 568; İmre/Erman, s. 524; Baygın, Cem. “Tenkis 
Davalarında Mirasbırakanın Tasarruf Nisabının Hesaplanması”, EÜHFD, C. XII, S. 1-2, Y. 2008, s. 151. 
45 Altsoyun denkleştirme yükümlülüğü kanuna dayanan veya kanuni denkleştirme olarak adlandırılmaktadır. Bkz. Eitel, BernerKomm, Art. 626, N. 26; 
Kocayusufpaşaoğlu, Mirasta İade…, s. 121; Antalya, Osman Gökhan/Sağlam, İpek. Miras Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2019, s. 539; 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 571; Baygın, Tasarruf Nisabı…, s. 151; Turan Başara, s. 10. 
46 Antalya/Sağlam, s. 475; Serozan/Engin, s. 642; Kocayusufpaşaoğlu, Mirasta İade…, s. 121; Turan Başara, s. 60-61; İnan/Ertaş/Albaş, s. 571-572. Altsoy 
dışındaki yasal mirasçıların denkleştirme yükümlülüğü mirasbırakanın iradesinden kaynaklandığı için iradi denkleştirme olarak da ifade edilmektedir. 
Bkz. Eitel, BernerKomm, Art. 626, N. 26; Kocayusufpaşaoğlu, Mirasta İade…, s. 121; Baygın, Tasarruf Nisabı…, s. 152; İnan/Ertaş/Albaş, s. 572; Turan 
Başara, s. 12. 
47 Butticaz, s. 222. 



 
 

 
234 

genişletilmiş bir yönüyle ise daraltılmış özel bir tekrarıdır. TMK.m.618/f.2’nin daha geniş uygulama 

alanı bulması olağan eğitim ve öğretim giderleri bakımındandır. Zira TMK.m.674’e göre yalnızca 

mirasbırakanın çocuklarına yaptığı eğitim ve öğretim giderleri denkleştirmeden muaf tutulmuştur. 

Çocuklar dışındaki altsoy lehine yapılan eğitim öğretim giderleri, TMK.m.674 kapsamında 

denkleştirmeden muaf tutulmamıştır. Buna karşın, TMK.m.618/f.2’de çocuklar ve diğer altsoylar ayrımı 

yapılmadan olağan eğitim ve öğretim giderleri TMK.m.618/f.1’in kapsamı dışında bırakılmıştır. 

TMK.m.618/f.2 sayesinde çocukların yanı sıra diğer altsoylar da mirası reddetmeleri halinde söz konusu 

giderler bakımından mirasbırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olmaktan olmayacaktır.  

TMK.m.618/f.2’nin daha dar uygulama alanı bulması ise olağan hediyeler ve evlenme giderleri 

bakımındandır. TMK.m.618/f.2’de evlenme giderlerinden sadece adet üzere verilen çeyiz sorumluluk 

kapsamı dışında bırakılmıştır. TMK.m.675’te ise, olağan hediyeler ve evlenme sırasında yapılan 

geleneğe uygun giderler denkleştirmeden muaf tutulduğu belirtilmektedir. Bu sebeple, mirası reddeden 

mirasçı, mirasbırakandan aldığı olağan hediyeler ve çeyiz dışındaki evlenme sırasında geleneğe uygun 

olarak yapılan diğer giderler dolayısıyla tereke alacaklılarına karşı sorumlu olacaktır. 

Mirasın paylaşılmasında denkleştirme, yasal mirasçılar arasında eşitliğin sağlanmasına hizmet 

etmektedir48. Dolayısıyla denkleştirme talebinde bulunulabilmesi için, denkleştirmeye konu 

kazandırmadan yararlanan mirasçı dışında başka bir yasal mirasçının da bulunması gerekir49. Zira 

TMK.m.669/f.1 “…denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler” 

ifadesini kullanmaktadır. Hüküm dikkate alınırsa, Mirasbırakanın mirası reddeden mirasçısı dışında 

yasal mirasçısının bulunmadığı durumlarda kazandırmanın denkleştirmeye konu olması mümkün 

değildir. Bu nedenle kazandırmayı elde eden ancak mirası reddeden bu mirasçı bakımından 

TMK.m.618’in uygulama alanı bulmayacağı düşünülebilir. Ancak TMK.m.618 ile kanunkoyucu 

mirasçılara arasındaki eşitliği sağlama amacıyla değil, mirasbırakanın alacaklılarını koruma amacıyla 

sevk edilmiştir. TMK.m.618’in uygulanması bakımından önemli olan reddeden mirasçıya yapılan 

kazandırmanın denkleştirmeye tabi bir kazandırmanın özelliklerini taşıyıp taşımadığıdır. Reddeden 

mirasçı dışında başka bir mirasçının bulunmaması ve dolayısıyla kazandırmanın mirasın 

paylaşılmasında fiilen denkleştirmeye konu olup olmayacağı önemli değildir50.  

Bu konuda değerlendirilmesi gereken diğer bir husus ise, altsoy lehine yapılan kazandırmanın 

mirasbırakanın iradesi ile denkleştirmeden muaf tutulmasının TMK.m.618’in uygulanmasına etkisinin 

olup olmayacağıdır. Bazı yazarlara göre, altsoy lehine yapılan ve kanunen denkleştirmeye tabi olan 

kazandırmaların, mirasbırakanın iradesi ile denkleştirmeden muaf tutulması halinde alacaklıların 

reddeden mirasçıya başvurmaları mümkün değildir51. Bu durumda alacaklılar ancak İİK.m.278-280 

hükümleri kapsamında iptal davası açabilirler52. Kanaatimizce bu görüşe katılmak mümkün değildir. 

Zira bu görüşün kabulü, alacaklıların TMK.m.618’den doğan haklarını kullanmalarını mirasbırakanın 

iradesine bağlı kılar. Böyle bir sonucun ortaya çıkması ise, alacaklıları korumak için öngörülen hükmün 

amacına uygun düşmez. Bu nedenle, TMK.m.618’de belirtilen istisnai haller hariç, kanunen 

                                                             
48 Eitel, BernerKomm., Art. 626, N. 13; Fankhauser, HandKomm., Art. 626, N. 1; Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku…, s. 491; İmre/Erman, s. 512; 
Serozan/Engin, s. 64. 
49 İmre/Erman, s. 528; Dural/Öz, s. 320. 
50 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 8. Aksi kanaatte Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB Komm. Art. 579, N. 3. 
51 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 9; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB Komm. Art. 579, N. 3; Aynı yönde karar için bkz. BGE 131 III 49 E 4.2. 
52 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 9. 
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denkleştirmeye tabi olduğu öngörülen kazandırmalar bakımından mirasbırakanın iradesi dikkate 

alınmadan alacaklıların reddeden mirasçıya başvurması mümkün olmalıdır.  

3. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmanın Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde 

Alınmış Olması 

Tereke alacaklılarının, mirası reddeden mirasçıya başvurması zamansal yönden sınırlamaya tabi 

tutulmuştur. Denkleştirmeye tabi kazandırmanın, reddeden mirasçıya mirasbırakanın ölümünden 

önceki beş yıl içinde verilmiş olması gerekir. Beş yıllık sürenin belirlenmesi bakımından borçlandırıcı 

işlemin yapıldığı tarihin değil, denkleştirmeye konu kazandırmanın ifasına yönelik tasarruf işleminin 

yapıldığı tarihin esas alınması gerekir53. Bu sebeple, denkleştirmeye konu kazandırmaya ilişkin 

borçlandırıcı işlem daha eski bir tarihte yapılmasına rağmen tasarruf işlemi (örneğin, zilyetliğin devri, 

tescil ya da alacağın devri) ölümden önceki son beş yıl içinde yapılmışsa TMK.m.618’in uygulanması 

mümkündür. 

D. Mirası Reddedenin Sorumluluğunun Niteliği 

İvazlı feragat edenin tereke borçlarından sorumluluğunun ikincil nitelikte olduğu TMK.m.530’da 

“Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da 

ödenmiyorsa” ifadesiyle açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna karşın, reddedenlerin tereke borçlarından 

sorumluluğunun birincil nitelikte mi yoksa ikincil nitelikte mi olduğu TMK.m.618’den 

anlaşılmamaktadır. Dolayısıyla alacaklıların terekeye ve mirası reddetmeyen başka mirasçılar varsa 

onların kişisel sorumluluklarına gitmeden mirası reddeden mirasçıya başvurup başvuramayacaklarının 

belirlenmesi gerekir. Bu konuda Türk - İsviçre hukukundaki hâkim görüş, reddedenin sorumluluğunun 

ikincil nitelikte olduğudur54. Kanaatimizce de, hükmün alacaklıların zarara uğramasını engelleme, onları 

koruma amacıyla sevk edilmiş olması sorumluluğun ikincil nitelikte olmasını gerektirir. Zira alacağın 

terekeden veya mirası reddetmeyen diğer mirasçılardan karşılanması imkân dâhilinde olduğu takdirde 

alacaklıların zarara uğraması söz konusu olmaz. Bu nedenle, reddedenlerin sorumluluğunun niteliğinin 

belirlenmesinde, ivazlı feragat bakımından benzer bir amacı gerçekleştirmek için öngörülmüş olan 

TMK.m.530 hükmünün kıyasen uygulanması gerekir55. 

Reddeden mirasçının tereke borçlarından ikincil nitelikte sorumlu olmakla birlikte, kişisel bir 

sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile, sorumlu olduğu borç miktarı sınırlanmış olmasına 

rağmen, söz konusu borçtan bütün malvarlığı değerleri ile sorumludur56. 

E. Mirası Reddedenin Sorumluluğunun Kapsamı 

Mirası reddedenlerin tereke alacaklılarına karşı sorumluluğunun kapsamı, onun iyiniyetli veya 

kötüniyetli olmasına göre farklılık göstermektedir. Mirası reddeden mirasçı, mirasbırakanın acz hali 

içinde olduğunu ve kendisine yapılan kazandırmanın mirasbırakanın alacaklılarına zarar vereceğini 

bilmiyor ve bilmesi de gerekmiyorsa iyiniyetli kabul edilir57. Doktrindeki hâkim görüşe göre, mirası 

reddeden mirasçının iyiniyetli olup olmadığının tespitinde denkleştirmeye konu malvarlığı değerini 

edindiği andaki durum esas alınmalıdır. Bu kapsamda mirası iyiniyetli reddeden, geri verme 

                                                             
53 Göksu, HandKomm., Art. 579, N. 6; Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 5. 
54 Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 101-102; Helvacı, s. 235; Özdemir, s. 196; Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 11. 
55 Aynı yönde bkz. Serozan/Engin, s. 538; Baygın, Alacaklıların Korunması…, s. 101-102. 
56 Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 10. 
57 Rouiller/Gygax, CS., Art.579, N. 12. 
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zamanındaki zenginleşme miktarıyla (TMK.m.618/f.3), kötüniyetli reddeden ise mirasın 

paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olduğu miktarla sorumlu olur (TMK.m.618/f.1).  

İyiniyetli reddedenin sorumluluğunun kapsamı malvarlığında mevcut bulunan zenginleşme tutarı 

ile sınırlıdır. Diğer bir ifade ile, iyiniyetli reddeden henüz elden çıkarmadığı zenginleşme tutarında 

tereke alacaklılarına karşı sorumludur. İyiniyetli mirası reddeden son beş yıl içinde aldığı 

denkleştirmeye tabi kazandırmayı herhangi bir şekilde elinden çıkarır ve yerine malvarlığına ikame bir 

değer de girmezse sorumluluktan kurtulmaktadır. Üzerinde tasarruf ettiği denkleştirmeye konu 

kazandırma yerine ikame bir değer elde ederse, zenginleşmenin belirlenmesinde ikame değer dikkate 

alınır. Denkleştirme konusu şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderler ise zenginleşme 

tutarından indirilir. Mirası iyiniyetli olarak reddeden mirasçının sorumluluğunun kapsamı, ivazlı 

mirastan feragat edenin sorumluluğunun kapsamına paralel bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak 

zenginleşmenin belirleneceği tarihler farklılık göstermektedir. İyiniyetli reddedenin zenginleşmesi geri 

verme anındaki58, ivazlı feragat edenin zenginleşmesi ise mirasın açılması anındaki duruma göre 

belirlenmektedir. Gerek ivazlı feragat edenin gerekse mirası reddedenin sınırlı bir şekilde tereke 

alacaklılarına karşı sorumlu tutulmasındaki ortak amaç dikkate alınırsa, her ikisinde de zenginleşmenin 

belirlenme anı bakımından aynı tarihin esas alınarak düzenleme yapılması isabetli olacaktır. Mirasın 

reddinin geçmişe etkili sonuçlar doğurduğu göz önünde bulundurulursa, TMK.m.618 /f.3 ‘de yapılacak 

bir değişiklikle iyiniyetli reddedenin zenginleşmesi de mirasın açılması anındaki duruma göre 

belirlenmelidir. 

Mirası kötüniyetli olarak reddedenin tereke alacaklılarına karşı sorumluluğu iyiniyetlilere 

nazaran ağırlaştırılmıştır. Zira onlar mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer 

ölçüsünde, diğer bir ifade ile kazandırmanın tam değeri ile sorumludurlar. Mirası kötüniyetli 

reddedenin geri vermekle yükümlü olacağı değerin hesaplanmasında TMK.m.673 kıyasen 

uygulanmalıdır. Hükme göre, denkleştirme borçlusunun sorumluluğuna esas teşkil edecek malların 

denkleştirme değerinin hesaplanması, kazandırmanın denkleştirme anındaki değeri üzerinden yapılır. 

Ancak belirtmek gerekir ki, tereke alacaklılarının mirası kötüniyetli reddedenlere karşı gerçek anlamda 

bir denkleştirme talebi bulunmamaktadır. Bu nedenle, reddeden mirasçılar bakımından hükümdeki 

denkleştirme anı kavramının onlara karşı dava açıldığı tarih olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır. 

Kötüniyetli reddeden mirasçı, kendisi lehine yapılmış olan kazandırmayı bu tarihten daha önceki bir 

tarihte elinden çıkarmış ise, dava tarihindeki objektif piyasa değeri esas alınmalıdır. Kötüniyetli mirası 

reddedenin sorumlu olacağı miktar belirlenirken denkleştirme konusu şey için yapmış olduğu zorunlu 

ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışı zenginleşme tutarından 

indirilir (kıyasen TMK.m.673/f.2).     

V. Mirasçılıktan Çıkarılanın veya Mirastan Yoksun Olanların Tereke Borçlarından 

Sorumluluğu 

Mirasbırakan kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanarak, yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf 

ile mirasçısını mirasçılıktan çıkarabileceği gibi (TMK.m.510), mirasçı kanunda belirtilen hallerden 

birinin gerçekleşmesi halinde de mirastan yoksun olur (TMK.m.578). Mirasçılıktan çıkarılanın ya da 

kendisinde mirastan yoksun sebebi gerçekleşen kişinin mirasçı sıfatı sona erer (TMK.m.512, m.578). 

                                                             
58 Doktrine göre, hükmün geri verme anındaki zenginleşmeden söz etmesi isabetli değildir. Zira TMK.m.618, mirası reddeden mirasçıyı evvelce elde 
ettiği kazandırmayı geri verme yükümlülüğü altına sokmamakta, mirasbırakanın alacaklılarına da iade alacaklısı sıfatı tanımamaktadır. Dolayısıyla bu 
ifadeyi, ‘alacaklıların mirası reddeden mirasçıdan TMK.m.618’e dayanarak talepte bulundukları andaki’ zenginleşme şeklinde anlamak gerekir (Baygın, 
Alacaklıların Korunması…, s. 114-115). Aynı görüşte Helvacı, s. 246. 
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Dolayısıyla, tereke üzerinde hak sahibi olamayan bu kişilerin tereke borçlarından da sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’nda mirastan feragat ve mirasın reddinde tereke alacaklılarını korumaya 

yönelik hükümler sevk edilmiştir. Buna rağmen, mirasçılık sıfatını sona erdiren çıkarma ve yoksunluk 

bakımından tereke alacaklılarının haklarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

çıkarma veya yoksunluk sebebiyle mirasçılık sıfatı sona eren kişilere karşı tereke alacaklılarının 

başvurabilecekleri bir hukuki imkân bulunmamaktadır. Bu durum eleştiriye açıktır. Zira mirasçılıktan 

çıkarılanlar veya mirastan yoksun olanlar da mirası reddedenler gibi, mirasbırakandan sağlığında 

denkleştirmeye tabi bir kazandırma elde etmiş olabilirler. Dolayısıyla çıkarılanlar ve yoksun olanlar da 

mirası reddedenlerin sorumlu olduğu ölçüde tereke borçlarından sorumlu olmalıdırlar. Bu kişilerin 

tereke borçlarından sınırlı da olsa sorumlu olması düşüncesine mirasçılık sıfatlarını kendi istekleri ile 

sona erdirmedikleri ve tereke alacaklılarına zarar verme amacıyla hareket etmedikleri gerekçeleriyle 

itiraz edilebilir. Ancak feragat edenin ya da mirası reddedenin tereke alacaklılarına karşı sorumlu olması 

bakımından alacaklıları zarara uğratma kastıyla hareket etmeleri bir koşul olarak aranmamıştır. 

Mirasçılık sıfatının gerek mirasbırakanın gerekse mirasçının iradesi ile sona ermesinin tereke 

alacaklıları bakımından önemi bulunmamaktadır. Tereke alacaklıları açısından önemli olan husus, 

terekede yer alması ve borçların ifa edilmesine hizmet etmesi gereken bir tereke değerin 

mirasbırakanın ölümünde bu kişilerin malvarlığında olmasıdır. Bu nedenle,  kanundaki bu boşluğun 

kanun koyucu tarafından giderilmesi gerekmektedir. Kanaatimizce söz konusu boşluğun, mirası 

reddedenin tereke alacaklılarına karşı sorumluluğunu düzenleyen TMK.m.618’in öngördüğü 

sorumluluk şartları ve kapsamı dikkate alınarak doldurulması yerinde olacaktır.  

SONUÇ 

Mirasçılık sıfatı mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk ya da mirasın reddi 

sebebiyle sona ermiş olan mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, 

geçmişte mirasbırakanın malvarlığından kendisine karşılıksız kazandırmada bulunulan mirasçının 

mirasçı sıfatının sona ermesi bazen tereke alacaklıları aleyhine hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. Şöyle ki, alacakların terekeden karşılanamaması durumunda, alacaklılar mevcut tereke 

değerleri ile alacaklarına kavuşamadıkları gibi, lehine kazandırma yapılmasına rağmen mirasçı sıfatı 

bulunmayan bu kişilerin kişisel sorumluluğuna da başvuramamaktadır. Mirasçı sıfatı sona erenlerin 

kişisel sorumluluktan kurtulmuş olması, tereke alacaklılarının söz konusu malvarlığı değerlerine el 

atmaları imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu belirli şartlar altında bu 

kişilerin de tereke alacaklılarına karşı borçlarından sorumlu olmasına ilişkin hükümler sevk etmiştir. 

Ancak söz konusu hükümler sadece ivazlı feragat edenin (TMK.m.530) ve mirası reddedenin 

(TMK.m.618) tereke borçlarından sorumluluğunu düzenlemektedir. Mirastan yoksun olanın ya da 

mirasçılıktan çıkarılanın tereke borçlarından sorumluluğuna ilişkin Kanun’da bir hüküm yer 

almamaktadır. Söz konusu hükümlerin amacı dikkate alınırsa, mirasçılıktan çıkarılan ya da mirastan 

yoksun olanların tereke borçlarından sorumluluğunun da benzer şekilde düzenlenmesi gerekir.   
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TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 187. MADDESİ UYARINCA KADININ EVLİLİK 
YOLUYLA SOYADI EDİNMESİ 

Ayşegül TEKÇE* 
 

Öz 
Hukukumuzda yer alan eşitlik ilkesine dair hükümler, insanların toplumsal hayatın birçok alanında eşit 
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Herkes kanunlar önünde eşittir ancak eşitlik ilkesine ilişkin 
hükümlere rağmen, herkese eşit haklar sağlanamamaktadır. Eşitsizlik; ekonomik, politik alanlar ile 
eğitim hayatı ve sosyal yaşam gibi hayatımızdaki çeşitli kısımlarda hâsıl olmaktadır. Eşitlik ilkesine 
dayanmayan uygulamalardan biri ise soyadı kullanımı açısından evlendikten sonra kadınlara ve 
erkeklere tanınan haklardaki adaletsizlik noktasında karşımıza çıkmaktadır. Kişilik haklarından biri 
olarak kabul edilen kişinin adı üzerindeki hakkının, kişinin iradesi dışında değiştirilmesi, toplumsal 
hayatta karışıklığa yol açmaktadır. Özellikle evlilik dolayısıyla kadının soyadının değişmesi, kadının 
kişilik haklarının ihlali sonucunu doğurmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesine 
göre, evlenmekle kocanın soyadını alan kadın ya sadece kocanın soyadını kullanabilmekte ya da kendi 
bekarlık soyadını ancak kocanın soyadı ile birlikte kullanabilmektedir. Güncel düzenlemeler ve 
yürürlükteki hükümler çerçevesinde, kadının evlilik dolayısıyla yeni bir soyadı kazanmasına ilişkin 743 
sayılı mülga Medeni Kanun’daki katı hüküm her ne kadar kırılmış olsa da kadınların evlendikten sonra 
kendi bekarlık soyadlarını kullanabilmesi açısından erkekler ile arasındaki eşitsizlik devam etmektedir. 
Bu durum ise eşlerin evlilik birliği içerisinde eşit hükümlere tabi olacağı yönündeki yasal düzenlemenin 
ihlali niteliğindedir. Kadınların evlendikten sonra sadece bekarlık soyadını kullanmak istemesi 
sonucunda geçirmesi gereken yargısal süreç ve bunun için hukuki yararının bulunduğunu kanıtlamak 
mecburiyetinde bırakılması, eşitlik ilkesinin ve kadınların kişilik hakkının ihlal edildiğini 
göstermektedir. 
Bu çalışmada, kadının evlendikten sonra sadece bekarlık soyadını kullanabilmesine dair Türk Hukuku 
ve uluslararası antlaşmalardaki hükümler ve ilk derece mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararları incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Eşitlik, Ayrımcılık, Soyadı Hakkı, Kadının Soyadı, Bekarlık Soyadı 
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ACQUISITION OF THE WOMAN'S SURNAME BY MARRIAGE ACCORDING TO 
ARTICLE 187 OF THE TURKISH CIVIL CODE  

 

Abstract 
The provisions on the principle of equality in our law aim to ensure people are equal in many areas of 
social life. Everyone is equal before the law however despite the provisions on the principle of equality, 
equal rights cannot be provided to everyone. Inequality occurs in various parts of our lives as economic, 
political fields, education and social life. One of the practices are not based on the principle of equality 
is in rights vested to women and men after marriage in terms of using surnames. Changing the person's 
right about own name is accepted as one of the personal rights without will causes chaos in social life. 
Especially changing the surname of woman because of marriage results a violation of personality rights. 
According to Article 187 of the Turkish Civil Code, a woman taken the husband's surname by marriage 
can either use only husband's surname or use maiden name together with husband's surname. Although 
the strict provision in abrogated Civil Code regarding the acquisition of a new surname due to marriage 
has been broken within the framework of regulations and provisions, the inequality is between men and 
women continues in terms of women being able to use maiden name after marriage. This is a violation 
of legal regulations stating spouses will be subject to equal provisions within the conjugal union. The 
judicial process women have to undergo as a result of want to use only maiden name after marriage and 
obligation to prove they have legal interests for this show principle of equality and women's personal 
rights are violated. 
In this study, some provisions will be explain in Turkish Law and international treatments and analysing 
of Turkish Court of First Instance' decisions, Constitutional Court’s decisions, cases of European Court 
of Human Rights about using only women's maiden names. 
Keywords: Equality, Discrimination, Right of Surname, Surname of Woman, Maiden Name 

 

GİRİŞ 

Evlilik dolayısıyla kadın ve erkeğin kişisel hal sicillerinde değişiklik meydana gelmektedir. Evlilik 

akdinin kurulması ile kadın ve erkek, evliliğin hükümleri açısından çeşitli yükümlülük ve haklara sahip 

olmaktadır. Bunlar erkekler ve kadınlar açısından değişiklik arz etmekte, dolayısıyla eşitliğe ilişkin 

birtakım sorunlar meydana gelebilmektedir. Kadının evlilik dolayısıyla bekarlık soyadını kaybetmesi 

veya bekarlık soyadını ancak kocanın soyadı ile birlikte kullanabilmesi bu sorunların başında 

gelmektedir. Aynı zamanda evlilik akdinin sona ermesi ile kadının soyadı bakımından tâbi olacağı 

durum da kadının kişilik haklarına yönelik bir ihlal niteliğindedir. Başta Anayasamızın çeşitli maddeleri 

olmak üzere, taraf olunan uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin de ihlal edildiği görülmektedir. 

Çalışmanın birinci aşamasında, kişilik haklarından biri olan kişinin adı ve dolayısıyla soyadı 

üzerindeki hakkının niteliğinden bahsedilmekte, soyadının kazanılma halleri incelenmektedir 

Çalışmanın ikinci aşamasında ve Türk mevzuatında ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerdeki 

eşitlik hükümleri ile kadının soyadına ilişkin hükümler analiz edilmektedir. 

Çalışmanın son aşamasında ise Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi çerçevesinde kadının 

evlendikten sonraki soyadına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmakta ve Türk yargı yolundaki ilk 

derece mahkemelerinin kararları, Yargıtay’ın konuya ilişkin görüşlerini içeren örnek içtihatlar, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları incelenmektedir. 
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I. Soyadının Tanımı ve Hukuki Niteliği 

A. Soyadının Tanımı 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te ad, "Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, 

açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam" olarak, soyadı ise “Herkesin ailece anılmasına yarayan 

öz adından sonraki adı, aile adı, aile ismi, soy ismi” olarak tanımlanmaktadır.1 Öz ad, aynı aile 

içerisindeki kişileri belirlemeye, aynı soyada tabi bireyleri birbirinden ayırt etmeye yarayan, doğumdan 

sonra kişiye verilen bir veya birden çok kelime iken2; soyadı, bir aileye mensup olan bireyleri, diğer 

ailelerin fertlerinden ayırmaya yarayan ad olarak tanımlanabilir.3 Bir başka deyişle, soyadı, bir ailenin 

fertlerini diğer ailenin fertlerinden ayıran ve kuşaktan kuşağa aktarılan addır.4 

Adın görevi, kişiyi belirtmesi olup, bu görev üç fonksiyon aracılığı ile yerine getirilmektedir. 

Bunlar, ayırma yolu, bağlama yolu ve nitelendirme yoludur.5 Ayırma görevi adlar ve bir aileye bağlı 

bulunan bireyleri diğer ailelere mensup bireylerden ayıran soyadı sayesinde6, nitelendirme görevi 

lakaplar sayesinde yerine getirilmektedir. Soyadı ise bir aileye dahil fertleri birbirine bağladığı ve kişinin 

belirli bir aileye bağlılığını simgelediği için adın bağlama görevini yerine getirmektedir.7 

Adın belirtme görevini yerine getirmesinde çeşitli fonksiyonlar üstlenen ve bireylerin dış dünya 

ile kurduğu ilişkilerde tanıtımının sağlayan soyadının kullanımı8, ülkemizde 1934 sayılı Soyadı 

Kanunu’nun9 kabul edilmesinin ardından bir hak ve yasal bir yükümlülük haline gelmiştir.10  

Bu kapsamda soyadı üzerindeki hakkın hukuki niteliğinin incelenmesi faydalı olacaktır. 

B. Soyadı Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği 

Ad üzerindeki hakkın bir kişilik hakkı olduğu kabul edilmektedir.11 Kişilik hakları, kişiliğin mutlak 

ve ayrılmaz bir parçası olup, vazgeçilemez, devredilemez niteliktedir.12 Soyadı üzerindeki hak da kişiye 

sıkı sıkıya bağlı, mutlak, feragat edilmez, devredilemez ve vazgeçilemez bir hak niteliğindedir.13 Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu bir kararda; “Kişinin hali ve bunları meydana getiren unsurlar o 

kimsenin özellikleri olduğundan başkasına devredilemezler. Bir kişinin hüviyetinin tespitinde ilk bakılacak 

unsur ise kişinin adı ve soyadıdır. Kişinin adı ve soyadı üzerindeki haki kişilik haklarının bütün özelliklerini 

                                                             
1 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 12.04.2021). 
2 Dilşad Keskin / İhsan Erdoğan, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 308; İhsan Erdoğan, “Şahsiyeti İncitici Soyadı Meselesi”, 
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman ARSLAN'a ARMAĞAN, C. 6, S. 1-2, 1998, s. 705; Mustafa Dural / Tufan, Öğüz, Türk Özel 
Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, 14. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013, s.165. 
3 Yıldız Abik, Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı, 1.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 47 vd. ; Dural / Öğüz, s. 166.  
4 Özgün Çelebi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadının Soyadı ve Soyadının Çocuğa Aktarımı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, S. 2, 2019, s. 550; Sera Reyhani Yüksel, “Türk Medenî Kanunu Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 
18, S. 2, 2014, s. 182. 
5 Dural / Öğüz, s.167. 
6 Hayrünnisa Özdemir, “Türk ve İsviçre Medenî Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. a57, S. 
6, 2008, s. 564. 
7 Dural / Öğüz, s.167; Mehmet Ayan / Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 141. 
8 Bahar Öcal Apaydın, “Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş Mudur?”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 6, S. 2, 2015, s. 429. 
9 21.6.1934 gün ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu. Madde 1: “Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur.” 
10 Nazan Moroğlu, “Kadının Kimlik Sorunu “Kadının Soyadı””, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.99, 2012, s. 246. 
11 Özdemir, s.562-563. 
12 Dural / Öğüz s.103-104; Nevin Ünal Özkorkut, “Kadının Vazgeçilebilir Kişilik Hakkı Soyadı-Kadının Soyadı Üzerindeki Hakkının Türkiye'deki Tarihsel 
Gelişimi”,  I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, 2014, s. 24. 
13 Moroğlu, s. 245, Süleyman Yılmaz / Gökçe Filiz Çavuşoğlu, "Soyadı Üzerine Güncel Sorunlar", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 24, S. 1, 2020, s. 5-6. 

https://sozluk.gov.tr/
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taşır ve mutlaktır; şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup bir başkasına devredilemez.”14 sonucuna vararak, 

kişinin soyadı üzerindeki hakkının hukuki nitelendirmesini yapmış, bunun münferit bir kişilik hakkı 

olduğunu belirtmiştir.15 Dolayısıyla bir kişilik hakkı olan ad, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 26. 

maddesi uyarınca korunmaktadır.16 

Soyadı üzerindeki hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması neticesinde mutlak bir hak olup 

herkese karşı ileri sürülebilmektedir.17 Ancak ataerkil toplumlarda soyun babadan oğula geçtiği kabul 

edildiği için, bu toplumlarda erkek; egemen kabul edilip egemenliğinin vermiş olduğu güç ile kendi 

değerlerini ötekisine kabul ettirebilmekte18, bunun bir görünümü de herkese karşı ileri sürülebilen 

mutlak bir hak olan soyadı üzerindeki hak açısından ortaya çıkmaktadır.19 Bu düşünce yapısı, evlilik 

birliği içerisinde erkeğin soyadının aile soyadı ve dolayısıyla evlenmekle birlikte kadının soyadı olarak 

kullanılmasına sebep olmaktadır. Soyadı hakkının ise vazgeçilemez ve feragat edilemez nitelikte oluşu 

kadının evlilik dolayısıyla bekarlık soyadını kullanmayışı açısından bir tezat oluşturmaktadır. Zira, 

erkek doğumundan itibaren getirmiş olduğu soyadını kişiliği sona erene kadar kullanabilme hakkını 

haiz iken, aynı durum kadın için geçerli olmamaktadır, bu durumun ise eşitlik ilkesine aykırılık meydana 

getirdiği kabul edilmektedir.20 

C. Soyadın Kazanılması 

1. Soybağı Yoluyla Soyadın Kazanılması 

Doğum ile birlikte öz ad doğrudan kazanılmaz iken, soyad bu hukuki olay sonucunda kanun gereği 

kazanılmış olur.21 Başka bir deyişle, kişi doğduğu anda soyadına sahip olur iken22, öz ad hukuki işlem ile 

kazanılır.23 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararda da soyadı, “kanun gereği 

doğumla kazanılan ad” olarak tanımlanmıştır.24 

Türk Medeni Kanunu’nun 321. maddesi uyarınca “Ana babası evli olan çocuk ailenin soyadını taşır.” 

Kocanın soyadı aile soyadı olarak kabul edildiği için, esasında ana ve babası evli iken doğan çocuk 

babasının soyadını taşıyacaktır.25 Benzer şekilde, sadece ana ve babası evli iken doğan çocukların değil, 

evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile gaiplik dolayısıyla babalık 

karinesi26 hükümlerinden faydalanabilecek çocukların da ailenin yani kocanın soyadını alabileceğinin 

                                                             
14 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.04.2014 tarihli ve 2012/18- 183 E. 2012/275 K. Sayılı kararı için bkz. 
http://www.kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2012-18-183.htm, (Erişim Tarihi: 18.03.2021) 
15 “Kişilik, insanın insan olması dolayısıyla ayrılmaz bir biçimde sahip olduğu hakları içerir. Bunlar para ile ölçülemeyen, devredilemeyen ve mirasçıya 
geçmeyen mutlak haklardır. Hiçbir şekilde maddi değere sahip değildirler. Kişinin adı ve soyadı üzerindeki hakkı da münferit bir kişilik hakkıdır.” 
16 Çelebi, s. 551 ; Merve Yılmaz, “Evli Kadının Soyadı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.10, 2012, s. 130; Özdemir, s. 581. 
17 Dural / Öğüz s.103-104; Moroğlu s. 245; Ünal Özkorkut s. 24; Yılmaz / Çavuşoğlu s. 5-6.  
18 Yılmaz / Çavuşoğlu, s. 23.  
19 Sırma Oya Tekvar,”Kişilik Hakkı Olarak Kadının Soyadı: Kadınların Evlendikten Sonra Soyadının Değişmesine Yönelik Eğilimleri ve Algısı”, Toplum ve 
Demokrasi, C.11, S. 23, 2017, s. 213; Sultan Komut, “Kadının Soyadı Hakkı Var Mı?: İstanbul'da Yaşayan Kadınların Kendi Soyadlarını Kullanma Hakkı 
Konusundaki Tutumları”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C. 4, S. 2, 2012, s.297. 
20  Yılmaz / Çavuşoğlu, s. 9. 
21 Erdoğan, s. 706. 
22 Abik, s. 55 ;  Yılmaz, s. 132. 
23 Erdoğan, s. 706. 
24 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.06.2005 T., 2005/18-383 E. , 2005/404 K. sayılı kararı. bkz: 
https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?t=28806 , (Erişim Tarihi: 12.05.2021) 
25 Abik, s. 55 ; Dural  / Öğüz , s. 169; Kübra Kamelya Efedayıoğlu, “Evli Kadının Soyadı Problemi”, Ankara Barosu Dergisi, C. 77, S. 4, 2020,  s. 8. 
26 Türk Medeni Kanunu m. 285: “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu 
süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar 
verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.”  

http://www.kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2012-18-183.htm
https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?t=28806
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kabulü gerekir.27 Ana ve babaları sonradan evlenen çocuklar da Türk Medeni Kanunu’nun 292. 

maddesine28 tabi olacakları için ailenin soyadını almaları gerekecektir.29 Ana ile babanın evliliğinin sona 

ermesinin ardından, ana üç yüz gün içinde başkasıyla evlenmişse ve çocuk bu üç yüz gün içinde ikinci 

evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmişse, ikinci evlilikteki koca baba sayılacağından, çocuk ailenin 

soyadını yani ikinci evlilikteki kocanın soyadını alacaktır.30 

Türk Medeni Kanunu’nun 321. maddesinde yer alan, ana ve babası evli olmayan çocuğun anasının 

soyadını taşıyacağına ilişkin “… evli değilse ananın …” şeklindeki ibare Anayasa Mahkemesince iptal 

edilmiştir.31 Ayrıca iptale konu olan hükmün gerekçesinde evlilik dışında doğan çocukların babaları ile 

aralarında soybağı kurulması halinde dahi annelerinden aldıkları soyadını taşımaya devam edecekleri 

belirtilmektedir.32 Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 28. maddesinin 4. fıkrasında ise “tanınan veya babalığa 

hüküm kararı ile soybağı kurulan çocukların babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledileceği” 

hükme bağlanmıştır. Ancak, hakları belirleyen kanun Türk Medeni Kanunu olduğu için buna ilişkin 

düzenlemenin Türk Medeni Kanunu’nda yapılması daha isabetli olacaktır.33 

2. Seçme Yolu ile Soyadın Kazanılması 

2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle herkesin bir soyad seçip, bunu taşıması 

zorunlu hale getirilmiştir.34 Ancak günümüzde Soyadı Kanunu’nun özellikle 4. ve 5. maddelerinin  

uygulama alanı bulmadığını belirtmek gerekir.35 

3. Evlat Edinme Yolu ile Soyadın Kazanılması 

Evlat edinme nedeniyle soyadının kazanılmasının düzenlendiği Türk Medeni Kanunu’nun 314. 

maddesinin 3. fıkrasına göre “Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa 

yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.” 

Evlatlığın ergin olması halinde, kanun koyucunun, evlatlığa bir seçim hakkı tanıdığı söylenebilir.36 Evlat 

edinilen karı ve koca tarafından evlat edinilmişse ailenin soyadını, eşlerden biri tarafından tek başına 

evlat edinilmişse evlat edinenin soyadını alır.37 

                                                             
27 Dural  / Öğüz , s. 169 
28 “Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur.” 
29 Dural  / Öğüz , s. 169 
30 Dural  / Öğüz , s. 170. 
31 T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 02.07.2009 tarihli ve E. 2005/114, K: 2009/105 sayılı Kararı ile, bu maddenin birinci cümlesinde yer alan “… evli değilse 
ananın …” ibaresi “Bu çocukların önceki Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde babalarının soyadını alabildikleri halde, aynı konumda bulanan kimi 
çocukların ise açılan babalık davalarının 2002 yılından önce sonuçlandırılamamış olması nedeniyle babalarının soyadını alamadığı, bu durumun 
çocuklar arasında eşitsizlik yarattığı; evlilik içi çocuklarla evlilik dışı çocukların soyadı bağlamında farklı hukuki statüye tabi tutulmalarının Anayasanın 
eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı; Türk Medeni Kanunu’nun 314. maddesinde, evlatlığın küçük olması halinde evlat edinenin soyadını alacağı 
öngörüldüğünden, tanınan veya babalık hükmüyle soybağı belirlenen çocuğun da evleviyetle babasının soyadını alabilmesi gerektiği; itiraz konusu 
kuralın, çocuğun hakları ile ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye’nin taraf olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelerle de bağdaşmadığı, bu nedenlerle itiraz 
konusu kuralın Anayasa’nın 10., 11., 36. ve 90. maddelerine aykırı olduğu” gerekçeleriyle iptal edilmiştir. https://www.lexpera.com.tr/resmi-
gazete/metin/anayasa-mahkemesinin-e-2005-114-k-2009-105-sayili-karari-22-11-2001-tarihli-ve-4721-3-12-2001 , (Erişim Tarihi : 27.04.2021) 
32 Türk Medeni Kanunu m. 321’in Gerekçesi, https://app.e-uyar.com/gerekce/index/0b6de8c8-8aef-47d6-b4fb-49a0d3756de5 , (Erişim Tarihi: 
20.04.2021) 
33 Efedayıoğlu, s. 9. 
34 Çalışmanın II. Kısmında konuya ayrıntılı olarak değinilecektir. 
35 Yılmaz, s. 135- 136. 
36  Yılmaz, s.136. 
37 Dural  / Öğüz , s. 172. 

https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/anayasa-mahkemesinin-e-2005-114-k-2009-105-sayili-karari-22-11-2001-tarihli-ve-4721-3-12-2001
https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/anayasa-mahkemesinin-e-2005-114-k-2009-105-sayili-karari-22-11-2001-tarihli-ve-4721-3-12-2001
https://app.e-uyar.com/gerekce/index/0b6de8c8-8aef-47d6-b4fb-49a0d3756de5
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4. İdari Karar ile Soyadın Kazanılması 

2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 7. maddesinde Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl 

içinde soyadı seçmeyenler ile ana ve babası belli olmayanlara soyadı verme yetkisi o yerin en büyük 

mülki amirine tanınmıştır.38 

Soyadının idari yolla kazanılmasının bir başka görünümü de zihinsel engeli olan çocuklar ile anası 

ve babası belli olmayan çocuklar bakımından karşımıza çıkmaktadır. 39Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 19. 

maddesinin üçüncü fıkrasında40, bu kişilerin soyadının nüfus müdürlüğü tarafından belirleneceği 

belirtilmiştir.  

5. Mahkeme Kararı ile Soyadın Kazanılması 

Muıtlak bir hak olan kişinin adı üzerindeki hakkın niteliği gereği soyadının değiştirilebilmesi 

mümkün görünmemektedir.41 Adın ve soyadının değişmezliği ilkesinin bir istisnası Türk Medeni 

Kanunu’nun 27. maddesi bakımından karşımıza çıkmaktadır.42 İlgili Kanun hükmüne göre; “Adın 

değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.”  Soyadı Kanunu’nun 3. 

maddesinde, “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun 

olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadlarının kullanılamayacağı” belirtilmiştir. İlgili madde 

hükmünde belirtilmiş olan soyadların değiştirilmesinin hakimden istenmesinin, haklı bir sebebe 

dayandığı söylenebilir.43 

6. Evlenme Yolu ile Soyadın Kazanılması 

Hukukumuzda yalnızca kadınlar bakımından geçerli olan soyadın kazanılması hallerinden biri de 

Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi kapsamında evlenme yolu ile soyadın kazanılmasıdır.44 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.45 

II. Tarihsel Süreç İçerisinde Soyadı Hakkına Dair Düzenlemeler 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hız kazanan kanunlaşma hareketleri ile birlikte birçok alanda Türk 

Hukuku oluşturulmaya başlanmıştır. Öncelikle vatandaşlara medeni hakların verilmesi sağlanmış 

ardından derin sosyal değişimler arasında, tüm Türk vatandaşlarının aileleri için bir soyadı seçmelerini 

gerektiren Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934'te kabul edilmiştir.46 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 1. 

maddesine göre; Her Türk öz adından başka soyadını da taşımaya mecburdur. Aynı Kanunun Anayasa 

Mahkemesi’nce iptal edilen47 4. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Soy adı seçme vazifesi ve hakkı evlilik 

birliğinin reisi olan kocaya aittir."  Bu hükmün, dönemin ataerkil anlayışını yansıtacak şekilde erkeğe 

dolayısıyla da aile birliğinin reisi olan kocaya üstünlük tanıyan bir nitelikte olduğu söylenebilir.48 

                                                             
38 Efedayıoğlu, s. 10 ; Yılmaz, s. 136. 
39 Dural  / Öğüz, s. 174 ; Efedayıoğlu, s. 10. 
40 “Bu kişiler hakkında düzenlenen tutanaklarda … soyadı… belirtilmemiş ise; nüfus müdürlüğünce ad ve soyad ile ana ve baba adı verilir.” 
41 Yılmaz, s. 136. 
42 Abik, s. 62 ; Efedayıoğlu, s. 10 ; Yılmaz, s. 136. 
43 Efedayıoğlu, s. 11 ;Yılmaz, s. 136. 
44 Yılmaz, s. 138. 
45 Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar çalışmanın III. Kısmında yer almaktadır. 
46 Seldag Günes Peschke, "The Surname of Turkish Women: A Question of Identity?” Journalism and Mass Communication, C. 5, S. 12, 2015, s. 658. 
47 İptal : Anayasa Mahkemesi’nin 8/12/2011 tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı kararı ile. 
48 Ünal Özkorkut, s. 25. 
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Muhtevasında mutlak bir kişilik hakkını barındıran kişinin adı üzerindeki hakkının yani soyadı 

hakkının niteliğine dair en katı ihlal 1926 tarihli mülga Medeni Kanunumuzun 153. maddesinde “Kadın 

evlenmekle kocasının soyadını alır.” hükmü ile olmuştur. Bu maddeye göre kadın evlendikten sonra 

doğumundan itibaren sahip olduğu soyadını kullanamayacak, kendi soyadını terk etmek durumunda 

kalarak kocanın soyadını alacaktır.49 Bunun aksine anlaşma yapılamaması ve nüfus memurunca kadına 

bekarlık soyadını taşıması izninin verilmesinin mümkün olmayışı, ilgili hükmün emredici bir hüküm 

olduğunu göstermektedir.50 Mülga Medeni Kanunumuzun 153. maddesinde yer alan bu katı hükmün, bu 

hükmün getirdiği eşitsizlikler ve yöneltilen eleştiriler dolayısıyla 14.05.1997 tarihli 4248 sayılı Kanun51 

ile maddede değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir.52 Başka bir deyişle ilgili hüküm 1997 yılına kadar 

yürürlükte kalmış olup, 1997 yılındaki değişimi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kabulü ile 

birlikte günümüzdeki halini almıştır.53 

A. Türk Hukuku ve Taraf Olunan Uluslararası Antlaşmalar Bağlamında Eşitlik  Hükümleri 

Kadının evlenmekle birlikte kocanın soyadını alması evlilik birliği içerisinde karı ve kocanın eşit 

haklara sahip olması gerektiği54 yönündeki Anayasal hüküm ile çelişki göstermektedir. Zira evli 

kadınların tabi olduğu bu hüküm evli erkekler bakımından uygulama alanı bulmamaktadır. Erkekler 

doğum ile getirdikleri soyadlarını evlilik dolayısıyla değiştirmek zorunda kalmazken, kadınların soyadı 

medeni durumlarına göre değişmektedir.55 Sadece evlilik birliği açısından değil bütün insanların 

herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda da eşitliğe 

ilişkin ihlalin söz konusu olduğu söylenebilir. Bununla bağlantılı olarak kadının soyadı ile ilgili 

hükümlerin ve bu hükümlerin ihlallerinin anlaşılabilmesi açısından Türk Hukukundaki ve uluslararası 

antlaşmalardaki eşitlik hükümlerinin irdelenmesi yerinde olacaktır. 

1. Türk Hukukundaki Hükümler 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda eşitlik ilkesini içeren çeşitli hükümler 

bulunmaktadır. Anayasamızın “Kanun Önünde Eşitlik” kenar başlıklı 10/1 maddesine göre; “Herkes, dil, 

ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir.” Anayasamızın 10. maddesinin 1. fıkrası kişilerin cinsiyetleri dolayısıyla ayrıma 

tutulamayacağı hususunu hükme bağlamış bulunmaktadır. Anayasasının 10. Maddesinin 2. fıkrası ise  

kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve devletin bu eşitliğin hayata geçirmekle yükümlü 

olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda devletin bu eşitliği sağlayıcı bir merci olarak görevleri 

bulunmaktadır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ailenin Korunması kenar başlıklı 41. 

maddesi 4709 sayılı Kanun ile ekleme yapılarak “Ailenin, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında 

                                                             
49 Ahmet Kılıçoğlu, “Medeni Kanun Açısından Kadın-Erkek Eşitliği”, Ankara Barosu Dergisi, S.1, 1991, s. 12  ; Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, “Kadının Bitmeyen 
Soyadı Sorunu”, Ankara Barosu Dergisi, S.4, 2014, s. 586 ; Moroğlu, s. 45-46. 
50 Deniz Ergene, “İnsan Hakları Hukukundaki Gelişmeler Işığında Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadı Meselesi ve Medenî Kanun’da Değişiklik 
Önerisi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 31, S. 2, 2011, s. 129 ; Kılıçoğlu, s. 12. 
51 RG. 22.5.1997, Sayı:22996, S.1 
52 Kılıçoğlu Yılmaz, s. 586 ; Murat Oruç, “Evli Kadının Münhasıran Bekarlık Soyadını Kullanabilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.27, 2016 s. 
452-453. 
53 Moroğlu, s. 255. 
54 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesinin 1. fıkrası : “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” 
55 Moroğlu, s. 254 ; Oruç, s. 454. 
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eşitliğe dayanacağı”56 belirtilmiş, madde gerekçesinde de bu ibarenin kadın-erkek eşitliğini hayata 

geçirmeye yönelik olduğu vurgulanmıştır.57 

2. Uluslararası Antlaşmalardaki Hükümler 

Uluslararası antlaşmalarda eşitlik ilkesine dair birçok hüküm yer almaktadır. Bu hükümlerin 

önemi ise Türkiye’nin bu sözleşmelere taraf olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Anayasa 

Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlarda esas aldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadına Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile çeşitli protokollerde yer alan hükümlerinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır.58 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Ayrımcılık Yasağı” kenar başlıklı 14. maddesine göre “Bu 

Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer 

kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere 

herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” Bu hüküm 

kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tanıdığı hak ve özgürlüklerin kadın erkek ayrımı 

yapılmadan cinsiyet gözetilmeksizin eşit bir şekilde sağlanması gerekmektedir. 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye ek 7 Numaralı Protokol’ün 

“Eşler Arasında Eşitlik” kenar başlıklı 5. maddesinde “Eşlerin evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona 

ermesi durumunda, kendi aralarında çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit 

şekilde yararlanacakları” belirtilmektedir.59 

Türk hukukunda kadın yalnızca kocanın soyadını veya kendi bekarlık soyadı ile birlikte kocanın 

soyadını kullanmaya mecbur bırakılmaktadır. Ancak bununla ilgili olarak, Avrupa Konseyi’nin “ Medeni 

Hukukta Eşlerin Eşitliği” Konusundaki 37 sayılı İlke Kararının 11. maddesinin 6. bendinde soyadı 

konusunda bir eşin diğerinin soyadını kullanmaya zorlanamayacağına değinilmektedir.60 

Türkiye, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’ni onaylarken, Sözleşmenin evlenme ve aile ilişkileri alanındaki hakları düzenleyen 16. 

maddesinin g bendine Medeni Kanunumuzun 153. maddesi ile bağdaşmadığı gerekçesi ile ihtirazi kayıt 

koymuştu.61 “Taraf Devletlerin evlilik ve aile ilişkileri ile ilgili bütün konularda kadınlara karşı ayrımcılığı 

tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alacağı ve özelikle erkeklerle kadınların eşitliğini öngören 

soyadı, meslek ve iş seçme hakları da dahil, karı ve koca olarak aynı kişisel haklara sahip olması haklarını 

tanıyacağı” belirtilen g bendindeki çekince 1999 tarihinde kaldırıldı.62 Bu hükme konulan ihtirazi kaydın 

kaldırılması ile kadın ve erkeklere soyadı üzerindeki hak da dahil olmak üzere eşit haklar sağlanmasının 

gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 

                                                             
56 Resmi Gazete Tarih-Sayı : 17.10.2001-24556: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin birinci fıkrasına "ve eşler arasında eşitliğe 
dayanır." ibaresi eklenmiştir.” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/10/20011017m1.htm  
57 Nurten İnce, “Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı”, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 2, 2017, s. 42. 
58 Burcu Bahar Çataloğlu / Seldağ Güneş Peschke, “30.09.2015 Tarihli HGK Kararı ve Sonrası Evli Kadının Soyadına İlişkin Bir Değerlendirme”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 69, S. 2, 2020, s. 414. 
59 www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/Sayfalar/merkezler/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-ve-ek-protokolleri.pdf, (Erişim Tarihi: 14.05.2021) 
60 Moroğlu, s. 258. 
61 Ünal Özkorkut, s. 26. 
62 Ünal Özkorkut, s. 26. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/10/20011017m1.htm
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B. Kişinin Maddi ve Manevi Varlığı ile Özel Hayatına Saygı Kapsamındaki Hükümler 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı” 

kenar başlıklı 17. maddesine göre “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” kenar başlıklı 

8. maddesinde ise, “Herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına 

sahip olduğu” belirtilmiştir. 

Evlendikten sonra yalnızca kendi bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar için toplum 

baskısının mevcut olduğu, dolayısıyla da kadınların manevi varlığını korumada çekimser davrandığı 

söylenebilir.63 Kadın, kendi manevi varlığını koruyabilmesi adına hukuki yollara başvurma konusunda 

tereddütte kalmaktadır. Zira kadınlar, kocanın soyadını kullanmayı, kocaya, evlilik birliğine ve hatta 

kocanın ailesine bağlılık olarak nitelendirmektedir.64 Dolayısıyla bu durumların, anılan hükümler 

kapsamında kadının daha zayıf bir korumaya bir korumaya tabi tutulmasına sebep olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 

C. Türk Yasaları İle Uluslararası Antlaşmalar 

Eşitlik ve kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile aile ve özel hayatının geliştirilmesi hakkında Türk 

Kanunlarında ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalarda birçok hüküm bulunmaktadır. 

Uluslararası antlaşmalardaki hükümler ile iç hukukumuzdaki bazı kanun maddeleri arasında çelişkiler 

ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesinin 5. fıkrası 

incelenmelidir. Buna göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

andlaşma hükümleri esas alınır.” Bu durumda milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi halinde milletlerarası antlaşmaların ihtiva ettiği hükmün esas alınması 

gerekmektedir. Anayasanın bu maddesi kadının sadece bekarlık soyadını kullanmak istemesi halinde 

milletlerarası antlaşmalara dayanarak hukuki mücadelede bulunabilmesi imkanı sağlamaktadır.65 

III. Kadının Evlendikten Sonraki Soyadına İlişkin Değerlendirmeler ve Kadının Sadece 

Bekarlık Soyadını Kullanmasına Dair Mahkeme Kararları 

A. Kadının Evlendikten Sonraki Soyadına Dair İhtimallerin Türk Medeni Kanunu’nun 187. 

Maddesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Kadının evlendikten sonraki soyadının ne şekilde olacağına dair düzenleme 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanununun “Kadının Soyadı” kenar başlıklı 187. maddesinde mevcuttur. Buna göre; “Kadın, 

evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı 

yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.” 

743 sayılı mülga Medeni Kanunumuzun döneminin ruhunu yansıttığı ve aile hukukuna ilişkin 

hükümlerde kadın – erkek eşitliğine ilişkin hükümlerin mevcut olmadığı görülür.66 Kadın – erkek 

                                                             
63 Tekvar, s. 218. 
64 Tekvar, s. 215 – 218. 
65 Çalışmanın III. Kısmında incelenen kararlar kapsamında değinilecektir. 
66 Kılıçoğlu, s. 10 ; Oruç, s. 452. 
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eşitsizliğini içeren hükümlerden67 biri de Kanunun 153. maddesinde yer alan “Kadın evlenmekle 

kocasının soyadını alır.” şeklindeki hükümdür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi 1926 

tarihli mülga Kanundan farklı olarak kadına iki hak tanımıştır. Buna göre; kadın ya sadece kocasının 

soyadını kullanabilmekte ya da kendi bekarlık soyadını ancak kocanın soyadı ile birlikte olması şartı ile 

kullanabilmektedir. Kadına tanınan bu ikinci hak yani kocanın soyadının önünde kendi soyadını 

kullanabilmesi hakkı sadece kadına tanınmış bir seçimlik hak niteliğindedir.68 Ancak, hükmün emredici 

niteliğinden dolayı, kadına üçüncü bir seçimlik hak olarak sadece kendi bekarlık soyadını 

kullanabilmesine izin veren bir hak tanınmadığı görülmektedir.69 Sadece kendi bekarlık soyadını 

kullanmak isteyen kadın ise, hukuki yollara başvurarak, bu hakkını kullanabilmektedir. Ancak belirtmek 

gerekir ki kadının sadece bekarlık soyadını kullanmak istemesi halinde çeşitli dava süreçleri ile hukuki 

mücadele yoluna mecbur bırakılmaktadır. Bu durum ise, koca yani erkekler açısından söz konusu 

olmamakla Anayasamız ve uluslararası hukuk bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucu 

çıkarılabilir.70 

Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki kadının evlilik yoluyla kazandığı soyadı boşanma 

sonucunda daha farklı bir sorun haline gelebilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 173. 

maddesinin birinci fıkrası, “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, 

evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.” hükmünü içermektedir. Bu durumda, evliliğin boşanma ile 

sona ermesi halinde kadın eski kocasının soyadını kullanmayı terk etmek mecburiyetinde kalacaktır.71 

Türk Medeni Kanunu’nun 173. maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise, “Kadının, boşandığı kocasının 

soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi 

üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin 

kaldırılmasını isteyebilir.”  Bu noktada kadın çeşitli ispatlarda bulunmaya mecbur bırakılmakta, bu 

ispatları sağlayamaması halinde ise bekarlık soyadına dönmek ve o soyadı ile yaptığı işlemlere ilişkin 

belgeleri yeniden düzenletmek zorunda kalmaktadır.72 Bu da kadına ispat faaliyetlerinde bulunma yükü 

getirilmesi ancak erkeğin bunun gibi sorunlarla karşılaşmadan boşanma durumunda kişisel hal durumu 

ile ilgili değişiklik yaşamadan hayatına devam edebilmesi açısından bir eşitsizlik durumu söz konusu 

olmaktadır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kadının her medeni durum değişikliğinin ardından soyadının 

değişmesi sonucunda, kadın kimlik, sürücü belgesi, pasaport gibi çeşitli belgelerini değiştirmek zorunda 

bırakılmaktadır. Akademik anlamda ise kadının soyadının değişmiş olması akademik çalışmaları 

bakımından birtakım zorlukların doğmasına sebep olmaktadır.73 

                                                             
67 743 sayılı Medeni Kanun m. 152/I, 152/II, 153/I, 154. 
68 Mustafa Dural / Tufan Öğüz / Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 10. Baskı, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2015),  s.158 ; Oruç, s. 
453. 
69 Oruç, s. 453 – 454. 
70 Yılmaz, s. 142. 
71 Kılıçoğlu Yılmaz, s. 586. 
72 Moroğlu, s. 254. 
73 Kılıçoğlu Yılmaz, s. 586 ; Moroğlu, s. 254 ; Oruç, s. 454. 
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B. Kadının Sadece Bekarlık Soyadını Kullanmasına Dair Mahkeme Kararları 

1. T.C. Anayasa Mahkemesi Kararları (İptal İstemine İlişkin Kararlar) 

Mülga Medeni Kanunun yürürlükte olduğu dönemde kadının soyadına ilişkin hüküm ilk defa 

Anayasa Mahkemesi’nin önüne, Anayasa’nın 12. ve 17. maddelerine aykırılık iddiası ile gelmiştir.74 

Ancak Anayasa Mahkemesi, kamu yararı, kamu düzeni, sosyal hayatın getirdiği mecburiyetleri ile 

kadının bekarlık soyadını kocasının soyadının önünde kullanabileceğini gerekçe75 göstermek suretiyle 

itirazı reddetmiştir.76 Karşı oy yazısında77 ise ilgili hükmün eşitlik ilkelerine ve Anayasanın 17. 

maddesine aykırılık oluştuğu belirtilmiştir.78 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun 187. maddesinin 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

2., 10., 12., 17., 41. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen iptali 

istemine ilişkin kararda Anayasa Mahkemesi;  “4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun 187. maddesinin aile 

birliğinin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi başta olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzenli 

tutulması, resmi belgelerde karışıklığın önlenmesi ve soyun belirlenmesi gibi kamu yararı ve kamu düzeni 

gerekleri nedeniyle kabul edildiği anlaşılmaktadır. Soyadının kişilik haklarından olması, ona hiçbir 

müdahalede bulunulamayacağı anlamına gelmez. Yasakoyucunun soyadı kullanımına kamu yararı ve 

kamu düzeni gerekleri uyarınca Anayasa'ya uygun olmak koşuluyla müdahalede takdir hakkının 

bulunduğu açıktır.”79 ifadesine yer vererek iptal etmiştir. Kamu yararı Anayasa Mahkemesi kararlarında 

kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak şeklinde,80 kamu düzeni kavramı ise kamu 

hizmetlerinin işlemesi ve bireylerin arasında uyumun sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak, 

kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak ve dokunulmaz bir hak olan soyadına müdahalede bulunulması kamu 

düzeni ve kamu yararı kavramları ile bağdaştırılmamalıdır. Nitekim, karşı oy yazısında da bu eşitsizliğin 

kamu düzeni kamu yararı gibi soyut kavramlarla açıklamasının mümkün olmadığı belirtilerek, Türk 

Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin, Anayasamızın 17. maddesi ve 20. maddesi ile 10. maddesine 

aykırı olduğunu vurgulamıştır.81 

                                                             
74 T.C. Anayasa Mahkemesi T. 29.09.1998, E. 1997/61, K. 1998/59.  Resmi Gazete Tarih-Sayı: 15.11.2002, 24937, 
https://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1427&content= , (Erişim Tarihi: 23.10.2019) 
75 “... İtiraz konusu kural kimi sosyal gerçeklerin zorunluluklarından ve yasa koyucunun yıllar boyu kökleşmiş bir geleneği kurumsallaştırmasından 
kaynaklanmaktadır. Aile isminin kuşaktan kuşağa doğumla geçmesiyle aile birliği devam etmiş olacaktır. Kamu yararı, kamu düzeni ve kimi 
zorunluluklar soyadının kocadan geçmesinin tercih nedeni olduğunu göstermektedir. Kaldı ki itiraz konusu kuralda aile isminin sadece erkeğin soyadına 
bağlanacağı öngörülmeyip, kadın başvurduğunda kocanın soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanma olanağı vardır. Kadının evlenmekle kocasının 
soyadını almasının cinsiyet ayrımına dayanan bir farklılaşma  yarattığı savı da yersizdir. Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik, herkesin her yönden aynı 
kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez.24 Durum ve konumlarındaki özellikler kimi kişiler için değişik kural ve uygulamaları gerekli kılabilir. Yasa 
koyucunun aile soyadı olarak kocanın soyadına öncelik vermesi, bu haklı nedenler karşısında eşitliğe aykırılık oluşturmaz...” 
76 Moroğlu, s. 258 – 259 ; Oruç, s. 455 - 456.  
77 “Bu kural evlilik birliği içinde aynı hukuksal konumda bulunan taraflardan kocayı kadın karşısında üstün duruma getirmektedir. Bu eşitsizliği kamu 
düzeni, kamu yararı gibi soyut kavramlarla açıklamak olanaksızdır. Evlenen kadının soyadı üzerindeki kişilik hakkının kimi olasılıklara veya varsayımlara 
dayanılarak sınırlandırılması demokratik hukuk devleti ve demokratik toplum düzeni gerekleriyle bağdaştığı ileri sürülemez. Aile soyadının seçimini, 
evlilikte eşit haklara sahip eşlerin özgür iradesine bırakmayıp, kocaya mutlak üstünlük sağlayan kural, yalnız eşitlik ilkesine değil, kadının soyadı 
üzerindeki kişilik hakkına müdahale niteliği taşıdığından Anayasa’nın 17. maddesine de aykırıdır..” 
78 Moroğlu, s. 459. 
79 T.C. Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 2009/85 Karar Sayısı : 2011/49 Karar Günü : 10.3.2011 Resmi Gazete Tarih-Sayı : 21.10.2011-28091, 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111021-8.htm , (Erişim Tarihi : 27.04.2021) 
80 İbrahim Gül, "Danıştay Kararlarında "Kamu Yararı" Kavramı, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 2014, s.537, Erişim Tarihi: Ekim, 3, 2019 
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-2/23.pdf 
81 “…Bu eşitsizliği kamu düzeni kamu yararı gibi soyut kavramlarla açıklamak da olanaklı değildir. Çünkü bu tür gerekçelerin, ancak kamu düzenini 
bozan ya da kamusal yararı zedeleyen somut olayların varlığı halinde geçerli olabileceği açıktır. Evlenen kadının soyadı üzerindeki kişilik hakkının, kimi 
olasılıklara veya varsayımlara dayanılarak sınırlandırılmasının, kadın-erkek eşitliği konusunu önceki düzenlemelerden farklı olarak, kadın lehine pozitif 
ayrımcılığa izin veren bir noktaya taşıyan Anayasa’nın 10. maddesi ile uyum içinde olduğu ileri sürülemez. Anayasa’nın herkesin, yaşama, maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu ifade eden 17. maddesi ve herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 

https://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1427&content=
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111021-8.htm
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-2/23.pdf
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2. Yargıtay Kararları 

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.05.2009 tarihli bir kararında “Türk Medeni Kanunu'nun 187. 

maddesi hükmü uyarınca evlenen kadının kocasının soyadını alması gerektiğini göstererek, evli kadının 

kocasının soyadını taşımaması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesini usul ve yasaya aykırı 

bulmuştur.”82 

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20471 K. 2015/8704 T. 28.4.2015 sayılı kararında “Davacı 

akademisyen olduğunu, akademik çalışma ve yayınlarını kendi soyadı ile verdiği ve bu soyad ile 

tanındığından evlendikten sonra soyadının değişmesi ile akademik kariyeri ve mesleğinde bir takım 

zorluklarla karşılaştığından bahisle, evlenmekle edindiği "C..." soyadının iptaliyle kendi soyadı olan "Ç..."u 

kullanmasına karar verilmesine talep ve dava etmiştir.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozma istemini 2709 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 10, 41, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 187 Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi m. 8, 14 e ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin beşinci 

fıkrası dolayısıyla uluslararası sözleşmeler ile yasaların aynı konuda farklı hükümler içermesi sebebiyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümlerinin esas alınacağı gerekçesine dayanarak 

reddetmiş, davacının davasının onanmasına karar vermiştir. 83 

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına konu olan diğer bir dava, “evlilik soyadının iptali ile 

evlilik birliği içinde kızlık soyadının kullanılması istemine ilişkin olup kişiye sıkı sıkıya bağlı devredilmez 

bir kişilik hakkının kullanım hakkını haiz olduğundan bahisle, evlendiği eşinin soyadını kullanmak zorunda 

bırakıldığını “Y…” soyadının iptali ile sadece kızlık soyadı olan “Y…” soyismini kullanmasına karar 

verilmesini istemiştir.” Davacı, soyadı hakkının kişilik hakkı olduğu ve kişiye sıkı sıkıya bir hak olması ve 

feragat edilemeyeceği sebebiyle sadece bekarlık soyadını kullanmayı talep etmiştir. Davacı aile 

birliğinin sağlanmasında ortak bir soyadının kullanılmasının zorunlu olmadığını, cinsiyete dayalı olarak 

farklı muamele yapıldığını ileri sürmüştür. Mahkeme, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 10, 

17, 41 ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 8 ve 14’teki özel ve aile hayatına saygı hakkı ile kadın ve 

erkekler arasında soyadı hakkının kullanımı bakımından inceleme yaptığında, Türk Medeni Kanunu m. 

187’deki hükmün eşitsizlik yarattığına kanaat getirmiş ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

90/5 maddesi hükmü dolayısıyla uluslararası sözleşmeler ile yasaların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümlerinin esas alınacağı 

gerekçesine dayanmış, kişinin manevi varlığı ve bütünlüğünün korunması açısından bekarlık soyadının 

kullanılamamasının engel teşkil ettiği  gerekçesi ile davacının talebini haklı bulmuştur. 84 

                                                             
isteme hakkı bulunduğunu belirten 20. maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı, 
duraksamaya yer vermeyecek biçimde açıkça ortaya çıkmaktadır...” 
82 T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, T. 12.05.2009, E: 2008/3618, K: 2009/9413 sayılı Kararı, http://www.ilhanhelvacidersleri.com/turk-medeni-
kanunu/turk-medeni-kanunu-madde-187 , (Erişim Tarihi : 08.04.2021) 
83 T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20471 K. 2015/8704 T. 28.04.2015 sayılı Kararı, http://kazanci.com.tr/gunluk/2hd-2014-20471.htm, (Erişim 
Tarihi : 07.04.2021) ,  “…Davacı; doçent doktor sıfatıyla bir akademisyen olduğunu uluslararası düzeyde makalelerinin bulunduğunu, bu akademik 
çalışma ve yayınlarını kendi soyadı olan "Ç..." ile verdiğini, edebiyat ve bilim alanında bu soyadıyla tanındığını, evlendikten sonra kendi soyadının 
yanında "C..." soyadını kullanmak zorunda kaldığını, soyadının değişmesinin akademik kariyeri ve mesleğinde bir takım zorluklarla karşılaştığını, kadın 
olarak bir birey olduğunu ve soyadı gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı devredilmez bir kişilik hakkının kullanım hakkına haiz olduğunu, bu hakkın kullanılmasının 
Anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, evlenmekle edindiği "C..." soyadının iptaliyle kendi 
soyadı olan "Ç..."u kullanmasına karar verilmesine talep ve dava etmiştir...” 
84T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  E. 2014/2-889 K. 2015/2011 T. 30.09.2015 sayılı Kararı; http://kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2014-2-889.htm, (Erişim 
Tarihi : 08.04.2021), “Evlilik soyadının iptali ile evlilik birliği içinde kızlık soyadının kullanılması istemine ilişkindir. Davacı H. Yılmaz bekarlık soyismi ile 
birçok akademik eseri bulunduğunu, aynı zamanda uluslararası gemilerde üçüncü kaptan olarak görev yaptığını uluslararası limanlardan “Yılmaz” 
soyismi ile defalarca giriş çıkış yaptığını, tüm bu başarılarının yanı sıra kadın olarak soyadı gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı devredilmez bir kişilik hakkının 
kullanım hakkını haiz olduğunu, evlendiği eşinin soyadını kullanmak zorunda bırakıldığını “Yü…..” soyadının iptali ile sadece kızlık soyadı olan “Yı….” 
soyismini kullanmasına karar verilmesini istemiştir.” 

http://www.ilhanhelvacidersleri.com/turk-medeni-kanunu/turk-medeni-kanunu-madde-187
http://www.ilhanhelvacidersleri.com/turk-medeni-kanunu/turk-medeni-kanunu-madde-187
http://kazanci.com.tr/gunluk/2hd-2014-20471.htm
http://kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2014-2-889.htm
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İncelenen kararlarda da görüldüğü üzere Yargıtay 2014 yılına kadar vermiş olduğu kararlarda 

kadınların münhasıran bekarlık soyadlarını kullanabilmelerine ilişkin açılan davaları Türk Medeni 

Kanunu’nun 187. Maddesinin emredici bir nitelik taşıdığı gerekçesi ile reddetmiştir.85 Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulu’nun 2015 yılındaki içtihat değişikliği, 2. Hukuk Dairesi tarafından da benimsenerek, evli 

kadının sadece kendi bekarlık soyadını kullanmasına yönelik açtığı davaları kabul ettiği 

görülmektedir.86 

Yargıtay kararlarına konu olan davalarda dikkat çeken bir husus da kadının kişiye sıkı sıkıya bağlı 

kişilik hakkı olan soyadı hakkını kullanırken, mahkemeye bekarlık soyadını kullanmakta haklı 

gerekçelere sahip olduğunu kanıtlamak durumunda bırakılmasıdır. Halbuki kadının kişiye sıkı sıkıya 

bağlı mutlak bir hakkını kullanırken herhangi bir haklı gerekçe göstermek zorunda olmaması göz ardı 

edilmekte, kadının davadaki hukuki menfaatini kanıtlaması gibi bir yola girilmektedir. 

 3. Bireysel Başvuru 

T.C. Anayasa Mahkemesi Neşe Aslanbay Akbıyık Başvurusunda, başvurucu evlilik öncesi soyadını 

tek başına kullanmasının sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi kapsamında soyadının, toplumla ve aile ile ilişki ve bağ 

kurulması açısından manevi varlığa ait bir kişilik hakkı olması dolayısıyla kadının bekarlık soyadını 

kullanmak istemesini özel ve aile hayatına saygı ilkesi çerçevesinde kabul etmiş, 2709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. maddesinin ihtiva ettiği kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi 

varlığına ilişkin hüküm kapsamında değerlendirmiş ve başvurucunun Anayasa’nın 17. maddesinin ihlal 

edildiği yönündeki iddiasının kabul edilebilir olduğuna oybirliği ile karar vermiş olup buna ek olarak 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kanun önünde eşitliğe dair 10. maddesinin birinci fıkrasının ihlal 

edilip edilmediğinin incelenmesine gerek duyulmamıştır. 87 

4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - Ünal Tekeli / Türkiye Davası (Başvuru no. 29865/96, 

16 Kasım 2004) 

Başvurucu, Türkiye’de iç hukuk yollarını tükettikten sonra 1995 yılında Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine başvurarak, evlilik sonrasında sadece kendi bekarlık soyadını kullanma isteğinin 

reddedilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. ve 14. maddesinin ihlali sonucuna yol açtığını 

iddia etmiştir. Türk Mahkemeleri hakka yapılan müdahalenin nesnel ve meşru temelleri bulunduğu 

iddiasıyla ayrımcılık oluşturmadığı, evlilik birliğinin kocanın soyadı ile temsil edilmesinin süregelen bir 

kural olduğu, kadınının bekarlık soyadını kullanamamasının eşitsizlik oluşturmadığını iddia etmiştir.88 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aile birliğinin ortak adının erkeğin soyadı olarak kabul 

edilmesinin makul olup olmadığı ve aile birliğinin ortak bir aile ismi ile yani kocanın soyadı ile dış 

                                                             
85 Oruç, s. 457. 
86 Oruç, s. 457. 
87T.C. Anayasa Mahkemesi Neşe Aslanbay Akbıyık Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/5836) Karar Tarihi: 16/4/2015 R.G.Tarih- Sayı: 11/7/2015-
29413, https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/5836 , (Erişim Tarihi: 07.04.2021), “Bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir 
unsuru haline gelen, birey olarak kimliğin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri ve vazgeçilmez, devredilmez, kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik 
hakkı olan soyadının da kişinin manevi varlığı kapsamında olduğu açıktır. …Uluslararası sözleşmelerin, evli erkek ve kadının evlilik sonrasında soyadları 
bakımından eşit haklara sahip olmasını öngören hükümleri ile evli kadının kocasının soyadını kullanması zorunluluğunu öngören iç hukuk 
düzenlemelerinin aynı konu hakkında farklı hükümler içermesi nedeniyle, ilgili sözleşmenin hükümlerinin somut uyuşmazlık açısından esas alınması 
gereken hukuk kuralı olduğu sonucuna varılmakla, başvurucunun manevi varlığı kapsamında güvence altına alınan isim hakkına yönelik müdahalenin 
kanunilik şartını sağlamadığı anlaşılmaktadır.  Belirtilen nedenlerle, başvurucunun Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan manevi varlığın 
korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” 
88 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ünal Tekeli / Türkiye Davası (Başvuru no. 29865/96, 16 Kasım 2004), 
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-158595%22]} , (Erişim Tarihi : 07.04.2021) 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/5836
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-158595%22]}
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dünyaya aksedilmesinin gerekli olup olmadığı noktasında inceleme yapmıştır.89 Bu inceleme 

sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kocanın soyadını kullanma yükümlülüğünün nesnel ve 

makul gerekçeleri olamayacağından bahisle ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddenin ihlal edildiğine 

karar vererek başvurucunun iddiasını haklı bulmuştur.  

Sonuç 

Kişinin soyadı kişiye sıkı sıkıya bağlı, devredilemez, vazgeçilemez ve herkese karşı ileri 

sürülebilen mutlak bir kişilik hakkı niteliğindedir. Kadının evlilik yoluyla soyadını kazanması 

durumunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesine göre kadın, ya kocasının soyadını 

kullanmak zorunda bırakılmakta ya da kendi bekarlık soyadını ancak kocanın soyadı ile birlikte 

kullanmak şartıyla kullanabilmektedir. Kadının kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak kişilik hakkı olan soyadı 

hakkını, dolayısıyla evlenmeden önceki soyadını kullanabilmesi için hukuki yollara başvurması 

gerekmektedir. Bu da 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 41. maddeleri ile Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesindeki eşitliğe dair hükümlere aykırılık ihtiva eden 

uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 17. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde belirtilen kişinin 

maddi ve manevi varlığı ile özel hayatının gelişiminin engellenmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Evli kadının sadece bekarlık soyadını kullanmak istemesi halinde kadının hukuki yollara 

başvurmasının gerekmesi ve bu hukuki yollarda sadece bekarlık soyadını kullanmakta yararının 

bulunduğunu ispatlamak durumunda bırakılması belirtilen hükümlere aykırılık oluşturmaktadır. 

Soyadı hakkının kişilik hakkı olması dolayısıyla, kişinin bu hakkı kullanmasında yararı bulunmasının 

kanıtlanmasına gerek olmaması gerekmektedir.  

Mahkeme kararlarının analizi çerçevesinde kadınların bu hakkı kullanmalarına yönelik vermiş 

oldukları hukuki mücadelede kadınların evlilik dolayısıyla kocanın soyadını kullanmak zorunda 

bırakılmasının eşitlik ve maddi ve manevi varlığın korunması ilkelerine aykırılık oluşturduğu 

görülmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, toplumsal hayatta ve evlilik birliği içerisinde kadın 

erkek eşitliğinin sağlanması açısından eşlerin evlendikten sonra sadece bekarlık soyadını kullanmasını 

sağlayacak hakların verilmesine yönelik hukuki düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu 

kanaatindeyiz. 
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TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 838. MADDESİ UYARINCA KURULAN İRTİFAKLARDA 
HAK SAHİBİ 

Barış DEMİRSATAN* 
 

Öz 
Kişiye bağlı irtifakların içeriği hakkında Türk Medeni Kanunu eşyaya bağlı irtifaklara benzer serbestlik 
imkânını m. 838 hükmüyle tanımıştır. Kişiye bağlı irtifaklar kapsamında bulunması nedeniyle, bu 
hükme göre tesis edilmiş bir irtifak hakkının tapu sicilinde ismen belirlenmiş kişi veya kişilere ait olması 
gerekir. Oysa MK m. 838/I hükmü, “Malik, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine … 
başka irtifak hakları da kurabilir” ifadesiyle bu değerlendirmeyi sorgulamaya yol açmaktadır. İrtifak 
hakkının sahibi olarak tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluğunun kabul edilmeyeceği özellikle irtifak 
hakkının kurulması, devri hususlarında ve usul hukukuna ilişkin meselelerde anlaşılmaktadır. MK m. 
838 hükmü çerçevesinde irtifak hakkının belirli kişi veya kişilerce iktisap edileceği, hükümde yer alan 
“herhangi bir kişi veya topluluk lehine” ifadesiyle irtifak hakkından hak sahibi dışında istifade edecek 
(lehdar) kişilerin belirlenme olanağının düzenlendiği kabul edilmelidir. Topluluk, tüzel kişiler dışında 
belirli bir kişi grubunu belirtmektedir. İrtifak hakkı sözleşmesinde topluluğun irtifakın içeriğiyle 
bağdaşacak ölçüde somutlaştırılması yeterlidir. Ancak irtifak hakkının kurulduğu anda hak sahibine 
yarar sağlaması gerekliliği karşısında, irtifaktan dolaylı olarak istifade eden topluluk aracılığı ile hak 
sahibinin yararı bulunmalıdır. Yararlanan şahısların irtifak hakkına ilişkin olarak aynî veya şahsi hakkı 
yoktur. Zilyet oldukları ölçüde zilyetliğin korunması hükümlerine gidebilirler.  
Anahtar Sözcükler: Kişi, Topluluk, Aynî Hak, Kişiye Bağlı İrtifak, İrtifaktan Yararlanan. 
  

                                                             
* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, baris.demirsatan@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0228-
5236. 
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THE RIGHT OWNER OF EASEMENTS ESTABLISHED AS PER ARTICLE 838 OF THE 
TURKISH CIVIL CODE 

 

Abstract  
Article 838 of the Turkish Civil Code grants freedom of content like real easements to personal 
easements. Being personal easement, such an easement must belong to the person or persons specified 
by name in the land registry. Whereas the wording leads to questioning this conclusion. The use of the 
term "community" as the titular of easement next to the term "person" gives the impression that the 
community could be a right owner without being "person". The community of persons without legal 
personality as the holder of the easement cannot be accepted, especially due to the issues related to 
establishment and transfer thereof and procedural law. It should be accepted that an easement could be 
acquired by a certain person or persons, and the possibility of determining other persons benefiting 
from easement is regulated with the expression "in favour of any person or community". The community 
refers to a group of people without legal personality. Due to the necessity of benefit of the right owner 
at the moment of establishment, he should benefit through the community that indirectly benefits from 
easement. The beneficiaries do not have real or personal right on the easement but may assert for the 
protection of possession. 
Keywords: Person, Community, Right in Kind, Personal Easement, Beneficiary of Easement. 

 

GİRİŞ 

Türk Medeni Kanunu m. 838/I hükmünde yer alan “Malik, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi 

veya topluluk lehine atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit olarak kullanılmak gibi belirli bir 

yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurabilir” düzenlemesi, bu hüküm uyarınca 

kurulan irtifak haklarında (kişiye bağlı düzensiz irtifaklar) topluluğa verilebilecek anlam hususunda 

tereddüt uyandırmaktadır. Söz konusu irtifaklarda hak sahibi sıfatının belirlenmesi de büyük ölçüde bu 

terime verilecek anlamla ilintidir. Bu çalışmada, genel ilkelerden hareketle söz konusu terim için üstün 

tutulması gerekli anlam tespit edilecektir.  

I. İrtifak Haklarında Hak Sahipliği 

Hak sahibi olmanın temel koşulu, hukuken kişi sayılmak başka bir deyişle hak ehliyetine sahip 

olmaktadır1. Aynî haklardan olan irtifak hakkına sahip olabilmek için öncelikle hak ehliyetinin 

bulunması gerekir. Hak sahibinin belirlenme tarzı açısından haklar farklılık gösterebilir2. Bağımsız aynî 

haklarda, hak sahipliği sıfatının kişiye veya eşyaya bağlı olarak belirlenmesi kural olarak mümkündür3. 

Bu bağlamda taşınmazlar4 üzerindeki aynî haklarda, tapu sicili sistemi eşyaya bağlılığı temin etmek için 

                                                             
1 Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe. Kişiler Hukuku, İstanbul, 2020, N. 115; Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan. Türk Özel Hukuku Cilt II 
Kişiler Hukuku, İstanbul, 2020, s. 39; Serozan, Rona. Medeni Hukuk, İstanbul, 2015, s. 199 ve 415. 
2 Hak sahibinin belirlenme tarzı, hakkın bağımsız olup olmadığını gösterir. Bağımsız haklarda, hak, sahibinin şahsına doğrudan tanınmışken; bağlı 
haklarda alacak hakkı sahibi olmak (fer’i haklar: faiz alacağı, ipotek hakkı), aynî hak sahibi olmak (eşyaya bağlı mülkiyet, yasal önalım hakkı), borç 
ilişkisine taraf olmak (irade bozukluğu nedeniyle iptal hakkı), tüzel kişiye mensup olmak (genel kurulda oy hakkı) gibi bir sıfata istinaden dolaylı olarak 
belirlenir ve bu sıfatın yitirilmesiyle sona erer. Bkz. Serozan, 2015, s. 231; Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami. Medenî Hukuk, İstanbul, 2018, N. 578 vd. 
3 Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku, İstanbul, 2020, N. 109 vd., fer’i aynî haklarda ise hak sahipliği alacaklı sıfatına ve 
tarzına bağlı olmaktadır: Ibid, N. 113. Ünal, Mehmet/Başpınar, Veysel. Şeklî Eşya Hukuku, Ankara, 2015, s. 60-62; Serozan, Rona. Eşya Hukuku I, 
İstanbul, 2014, N. 173 vd. 
4 Taşınırlar üzerinde sınırlı aynî hak olarak, rehin hakları ile intifa hakkı kurulabilir. Yasada düzenlenmiş diğer irtifak hakları ile taşınmaz yükü kavramsal 
olarak taşınmazlara özgüdür: Karabacak Furuncı, Semra. “Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 
74, Sayı 2, 2016, s. 782 dn. 39. 
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daha geniş olanak vermektedir. Taşınmaz mülkiyeti, eşyaya bağlanmış ise hak sahibi olarak ilgili 

taşınmazın ada ve parsel numarası tescil edilerek kurulabilir5. İrtifak haklarının eşyaya bağlı veya kişiye 

bağlı olarak kurulabileceği de ilgili kanun hükümlerinden ve tapu siciline ilişkin ikincil mevzuattan 

açıkça anlaşılmaktadır6. Ancak vurgulamak gerekir ki, bu farklılık sadece hak sahibi olan kişiyi tespit 

etmek hususunda geçerlidir. Hak sahibinin, kişi dışında herhangi bir varlık olmasına yol açmaz. Örnek 

olarak eşyaya bağlı bir geçit irtifakında, geçit irtifakının sahibi, hâkim taşınmaz değil; hâkim taşınmazın 

malikidir7. Bu itibarla irtifak hakkı, bir malvarlığı hakkı olarak hâkim taşınmaz malikinin malvarlığında, 

bu şahıs malik olduğu müddetçe bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen bu durum, irtifak hakkına birden fazla kişinin sahip olmasına engel değildir. 

Mülkiyet hakkına ilişkin olarak düzenlenmiş paylı mülkiyet ve elbirliği ile mülkiyet kurumları, 

örneksemeyle irtifak hakları için de uygulanır8. İrtifak hakkına bu şekilde sahip olanlar, gerek kendileri 

arasındaki ilişkilerde gerekse üçüncü kişilerle ilişkilerinde ilgili hak sahipliği tarzına ilişkin hükümlere 

tâbi olur9.  

II. Genel Olarak MK m. 838 Uyarınca Kurulan İrtifaklar 

Aynî haklarda egemen olan sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkeleri uyarınca, kanunda sayılan aynî 

haklar dışında bir aynî hak kararlaştırmak mümkün olmadığı gibi bu hakların içerikleri de ancak 

kanunun izin verdiği ölçüde değiştirilebilir10. Sınırlı aynî haklardan rehin haklarının ve taşınmaz 

yükünün temel işlevi teminat sağlamak olduğu için içeriklerinin değiştirilmesi gereksinimi son derece 

düşüktür, nitekim kanunen bu konuda geniş bir imkân verilmemiştir. Buna karşılık mülkiyet hakkının 

sağladığı kullanma ve yararlanma imkânlarından bağımsızlaştırılan11 irtifak haklarında, hakkın içerinin 

belirtilmesi ve somutlaştırılması gereksinimi çok daha fazladır. Kanunun da kurulabilmesi mümkün 

bütün irtifak haklarının içeriği öngörüp düzenlemesi pek olası ve gerekli değildir. Nitekim eşyaya bağlı 

irtifaklara ilişkin hükümlerde, bu hakların içeriğine ilişkin açık bir düzenleme yoktur ve bu sebeple 

içerikleri farklı pek çok irtifak hakkı tesis edilebilir12. Böylece, MK m. 779 hükmündeki tanıma uygun 

                                                             
5 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 868 ve 1212. Doğrudan doğruya kanun da öngörebilir: MK m. 721. İsviçre’de ise İMK m. 655a hükmüyle bir 
taşınmazın mülkiyetinin başka bir taşınmaza malik olmaya bağlanabileceği açıkça düzenlenmiştir. 
6 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2743 vd.; Saymen, Ferit H./Elbir, Halid K. Türk Eşya Hukuku, İstanbul, 1954, s. 481; Antalya, O. Gökhan. Eşya 
Hukuku Cilt I, İstanbul, 2017, s. 84 vd.; Riemer, Hans Michael. Die beschränkten dinglichen Rechte, Bern, 2000, §10 N. 14-15; MK m. 779, MK m. 838, 
TST m. 30 vb. Taşınmaz yükünde de hak sahibi sıfatı eşyaya veya kişiye bağlı olarak belirlenebilir: MK m. 839/II, TST m. 30/IV. 
7 Liver, Peter. Zürcher Kommentar Band/Nr. IV/2a/1 Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Die Dienstbarkeiten und 
Grundlasten (Art. 730-792) Die Grunddienstbarkeiten, Zürih, 1980, Art. 730 ZGB, N. 29; Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin. Eşya Hukuku, İstanbul, 2014, 
§36 N. 15. 
8 Özakman, Cumhur. Türk Hukukunda Mecra İrtifakları, İstanbul, 1978, s. 60; Kähr, Michel. Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch) ZGB Kommentar 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Zürih, 2016, Art. 730 ZGB, N. 11; Liver, Art. 730 ZGB, N. 43. Paylı mülkiyette: Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 1226; 
Eren, Fikret. Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2014, s. 90; Özen, Burak. İntifa Hakkı, İstanbul, 2008, s. 27; Elbirliği ortaklığı içerisinde bulunan malvarlığında 
irtifak hakkı bulunuyorsa (Örn. Terekedeki geçit hakkı) veya elbirliği ortaklığına dayanak oluşturan hukuki ilişki kapsamında  irtifak iktisap edildiyse 
(Örn. Adi ortaklık ilişkisi kapsamında üst hakkı kazanılması), elbirliği ile hak sahipliğine ilişkin hükümler irtifak hakkı için de uygulanacaktır (Ibid, s. 30-
31).  
9 Eşyaya bağlı irtifaklar açısından: Liver, Art. 730 ZGB, N. 43-44. 
10 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 127; Sirmen, Lale. Eşya Hukuku, Ankara, 2016, s. 34-35; Esener, Turhan/Güven, Kudret. Eşya Hukuku, Ankara, 
2015, s. 56; Antalya, s. 129-133. 
11 Sınırlı aynî hakların mülkiyet hakkından bağımsızlaştırılan yetkiler verdiği; mülkiyet hakkının varlığını aynen koruduğu, sınırlı aynî hak ile bağımsız bir 
sınırlama sonucunda kayıtlandığı hakkında: Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2674; Köprülü, Bülent/Kaneti, Selim. Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul, 1982-
1983, s. 4 vd.; Nomer, Haluk N./Ergüne, M. Serkan. Eşya Hukuku, İstanbul, 2020, N. 945; Ertaş, Şeref. Eşya Hukuku, İzmir, 2015, N. 2285; Steinauer, 
Paul-Henri. Les droits réels, Bern, 2012, N. 2142. 
12 Argul Grossrieder, Maria Consuelo. Les causes d'extinction des servitudes foncières, Zürih Basel Cenevre, 2005, N. 157; Galland, Cyril. Le contenu 
des servitudes foncières, Cenevre Zürih Basel, 2013, N. 143; Yarg. 14. HD., 21.5.2019, 2793/4607 (Lexpera) “Diğer kişisel irtifakların içeriği, eşyaya 
bağlı irtifakların içeriğinin aynısı olup, hak sahibine taşınmazdan sınırlı yararlanma yetkisi sağlar. Bunların eşyaya bağlı irtifaktan farkı kapsam 
bakımından değil, belirli bir kişi veya topluluk lehine kurulmuş olmaları bakımındandır.”. 
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olmak kaydıyla farklı irtifak hakları tesis etmek mümkündür (MK m. 787)13. Esas itibarıyla bütün irtifak 

hakları için geçerli olan14 MK m. 779 hükmü uyarınca irtifak hakkı, sahibine eşyadan yararlanma imkânı 

verir ve bu yararlanma, malikin eşyanın belirli tarzda kullanılmasına katlanması veya mülkiyetin bazı 

yetkilerini kullanmaktan kaçınması şeklinde tezahür eder15. Kişiye bağlı irtifaklarda ise Medeni Kanun, 

intifa, oturma, üst, kaynak haklarını açıkça düzenleme yoluna gitmiştir. Bununla birlikte, kişiye bağlı 

irtifaklarda da içerik serbestisi gereksinimi eşyaya bağlı irtifaklarla ortak olduğundan MK m. 838 ile 

aynı imkân verilmiş durumdadır16. Bu hükmün ana işlevi, kişiye bağlı irtifaklarda da içerik serbestisini 

sağlamaktan ibarettir17. Nitekim hükümdeki “belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak 

hakları” ifadesi bu olanağı göstermekte olup “atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit” örnek olarak 

sayılmıştır18.  

III. MK m. 838 Uyarınca Kurulan İrtifaklarda Hak Sahibi Sıfatı 

A. Hükmün lafzı 

MK m. 838 hükmü uyarınca “Malik, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine … 

belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurabilir”. Hükmün lafzından ilk 

bakışta irtifak hakkının sahibinin ya bir kişi ya da bir topluluk olabileceği izlenimi doğmaktadır19. Kişi, 

gerçek ve tüzel kişileri kapsayan, hukukun hak ehliyeti tanıdığı bütün varlıkları kapsayan bir terimdir20. 

Bu durumda kanun koyucu kişi lehine irtifak hakkı kurulabileceğini belirtmekle yetinebilecekken, aynı 

zamanda topluluk lehine kurulabileceğinin de hüküm altına alınması, bu düzenleme kapsamında ayrık 

bir olasılığın kabul edilip edilmediği sorusunu akla getirmektedir. Zira kanun koyucunun abesle iştigal 

etmeyeceği temel bir yorum ilkesidir21. Başka bir deyişle kişinin yanı sıra topluluğa hükümde yer 

verilmesinin bir anlamı bulunmak gerekir.  

                                                             
13 Petitpierre, Etienne. Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Basel, 2017, Art. 781 ZGB, N. 1; Spycher, Stefan. Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch) 
ZGB Kommentar, Zürih, 2016, Art. 781 ZGB, N. 4; Göksu, Tarkan. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Sachenrecht Art. 641-977 ZGB, Zürih 
Basel Cenevre, 2016, Art. 781 ZGB, N. 1 ve 6; Schmid, Jörg/Hürlimann-Kaup, Bettina. Sachenrecht, Zürih Basel Cenevre, 2017, N. 1428. 
14 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2768; Gürzumar, Osman Berat. “İrtifak Hakları ve Rekabet Hukuku”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 
90. Yılı Sempozyumu, C. I, Ankara, 2017, s. 594; Steinauer, N. 2193. 
15 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2773; Aybay/Hatemi, §36 N. 8; Köprülü/Kaneti, s. 41-43; Sirmen, s. 507; Esener/Güven, s. 367; Akipek, 
Jale/Akıntürk, Turgut. Eşya Hukuku, İstanbul, 2009, s. 687; Saymen/Elbir, s. 488; Steinauer, N. 2186; Liver, Einleitung, N. 56-58, Art. 730 ZGB, N. 4. 
16 Argul Grossrieder, N. 156; Riemer, §10 N. 9; Ertaş, N. 2487; Gürsoy, Kemal Tahir/Eren, Fikret/Cansel, Erol. Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978, s. 757. 
Kat Mülkiyeti Kanunu m. 50 ile yasaklanana dek Türk hukukunda bu hüküm uyarınca kurulan irtifak haklarıyla kat mülkiyeti sorunu çözüme 
bağlanmaktaydı. İlgili uygulama için: Saymen/Elbir, s. 340.  
17 Eşyaya bağlı irtifakların sahip olabileceği içeriğin bu hükümle kişiye bağlı irtifaklara da verilebileceği yönünde: Tuor, Peter/Schyder, 
Bernhard/Schmid, Jörg/Rumo-Jungo, Alexandra. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch begründet von Peter Tuor, Zürih Basel Cenevre, 2009, §109 N. 40; 
Tekinay, S. Sulhi. Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul, 1994, s. 63-64; Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 3125; Sirmen, s. 552; 
Gürsoy/Eren/Cansel, s. 966; Steinauer, N. 2573; Antalya, s. 89. Kuşkusuz tipe bağlılık gereği, intifa, kaynak veya oturma hakkının içeriğini kapsayacak 
şekilde bu hüküm uyarınca MK m. 838 içinde bir irtifak tesisi TBK m. 27 uyarınca kesin olarak hükümsüzdür: Tuor/Schyder/Schmid/Rumo-Jungo, §109 
N. 40; Hrubesch-Millauer, Stephanie/Graham-Siegenthaler, Barbara/Roberto, Vito. Sachenrecht, Bern, 2017, N. 8.139; Schmid/Hürlimann-Kaup, N. 
1429; Tekinay, s. 64 dn. 41; JdT 1978 I 333; Steinauer, N. 2573-2573a; Petitpierre, Art. 781 ZGB, N. 9. Karş. ATF 116 II 281, bu kararla yapının bir kısmını 
konu alan genel yararlanma hakkının İMK m. 781 (MK m. 838) uyarınca irtifak olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Benzer şekilde, üst hakkı 
konusu edilemeyecek taşınır yapılara dair bir irtifakın MK m. 838 uyarınca kurulması mümkündür (Demirsatan, Barış. Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı 
Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları, İstanbul, 2017, s. 4 dn. 2; JdT 1973 I 166). 
18 Akipek/Akıntürk, s. 719; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 966; Şahiniz, C. Salih. “Diğer İrtifaklar (MK. Md. 753) İsviçre Federal Mahkemesi Kararları 
Çerçevesinde Bir İnceleme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 1-3, 1999 (Prof. Dr. Selahattin Sulhi 
Tekinay’ın Anısına Armağan), s. 569. 
19 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun bu maddeye ilişkin gerekçesinde konuya dair açıklık yoktur. Hüküm değişikliği bulunmadığı belirtilmiştir. 1984 
yılındaki Medeni Kanun öntasarısı m. 756 hükmü de gerekçesiyle birlikte aynı içeriğe sahiptir. 1971 tarihli öntasarı m. 753 hükmünde ve gerekçesinde 
de bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu öntasarıda diğer irtifakların, taşınmaz lehine de kurulabileceği bu konuda herhangi bir gerek 
bulunmadığı halde ifade edilmiştir.  
20 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, N. 4; Dural/Öğüz, s. 5; Serozan, 2015, s. 199. 
21 Örnek olarak: Yarg. 22. HD., 28.4.2016, 3626/12732 (Lexpera) “Oysa kanun koyucunun abesle iştigal etmeyeceği prensibi gereği, anılan maddeyle 
kısmi davaya ilişkin düzenleme yapıldığı düşünülerek ve Kanundaki sınırlamalara dikkat edilerek kısmi dava açılabilecektir.”; Yarg. HGK., 9.11.1983, 
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Hükmün İsviçre Medeni Kanunundaki muadili m. 781 hükmü de MK m. 838 ile aynı içeriktedir 

(…en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité…/…zugunsten einer beliebigen Person oder 

Gemeinschaft…)22. Dolayısıyla kanun hükmünün Türk hukukuna iktibası esnasında meydana gelmiş bir 

aksaklık söz konusu değildir. MK m. 838 hükmü metnindeki bu ifade tarzı, aşağıda değinilecek farklı 

görüşlerin doğmasına yol açmıştır.  

B. Öğretideki görüşler 

“Topluluk” terimine, kanun koyucunun bilinçli şekilde yer verdiğini kabul eden görüş uyarınca MK 

m. 838 uyarınca irtifak hakkı sahibinin kişilik sahibi olmasına gerek yoktur23. Hak sahibi tüzel kişiliğe 

sahip bulunmayan topluluk olabilir. Bu görüşün getirdiği kaçınılmaz bir sonuç da irtifak hakkının sahibi 

olarak tescilde ilgili topluluğun yer almasıdır24. Bu ihtimalde, irtifaka ilişkin yargısal uyuşmazlıklarda 

davacı ve davalı sıfatının hak sahibi addedilmesi gerekçesiyle topluluğa ait olması gerekmektedir.  

Bu kapsamda ileri sürülen bir görüş uyarınca hak sahibinin gerçek ve tüzel kişi olması gibi bir 

zorunluluk söz konusu olmamakla birlikte, tüzel kişiliğe benzer nitelikleri taşıması gerekmektedir. Buna 

göre irtifakın hak sahibi olarak, adi ortalık veya başka bir elbirliği ortaklığının belirlenmesi 

mümkündür25. Ancak şunu belirtmek gerekir ki burada savunulan, kişilerin elbirliği ortaklığı 

kapsamında bir irtifak hakkı sahibi olması değil, topluluk olarak doğrudan elbirliği ortaklığının hak 

sahibi sayılmasıdır. Zira elbirliği ile hak sahipliği kurumu çerçevesinde irtifaka elbirliği ilişkisine dâhil 

kişilerin sahip olmaları genel hükümlerden kaynaklanan bir olanaktır. Özel bir düzenleme yapılmasını 

gerektirmez. 

Öğretide ileri sürülen diğer görüş ise, hak sahipliği yönünden kanunun öngördüğü genel 

sistematikten ayrılmayarak, topluluğun tüzel kişiliği ifade ettiği26, tescilin de tüzel kişilik adına 

yapılması gerektiğini kabul etmektedir27. Ancak bu durumda, irtifaktan yararlanma imkânının tüzel 

kişiyi oluşturan kişilere bırakılması mümkündür28. Bu görüş çerçevesinde irtifak hakkı tapu siciline 

                                                             
232/1152 (Lexpera) “Kanun koyucunun abesle iştigal etmeyeceği kuşkusuzdur. "Sigortalı" sözcüğü çalışmakta olanları anlattığına göre sigortalı 
sözcüğünün başına tekrar çalışmakta olan sözcüklerinin getirilmesi abesle iştigal olur. Bunun mantıki bir açıklaması yapılamaz. … Bu nedenlerle, emsal 
borçlanma yasalarındaki ifade şekilleri üzerinde durularak, kanun koyucunun abesle iştigal etmeyeceği de düşünülüp, dil bilgisi ve sosyal güvenlik 
hukukundaki yorum kuralları göz önünde bulundurulan "çalışan" sözcüğünün halen çalışmayan eski sigortalıları da kapsadığı, bundan ötürü murisin 
ölüm tarihinde çalışmasa da borçlanma hakkı bulunduğunun kabulü gerekir”; Hükümsüzlük sebebi olarak kamu düzeni açısından bu ilkeye uygun 
yorumlama örneği: Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Borçlar Hukuku Genel Bölüm I, İstanbul, 2014, §42 N. 36. 
22 İsviçre Medeni Kanunu tasarısının muadil m. 774 hükmüne ilişkin açıklamalarda bu hususa değinilmemiştir: Huber, Eugen. Erläuterungen Band II, 
Bern, 1914, s. 160. Yürürlükteki İsviçre anayasasında collectivité ile yerel yönetim kamu tüzel kişileri ifade edilmektedir (Örn. m. 43a, 123a). Almanca 
metinde ise ilgili hükümlerde Gemeinschaft sözcüğü değil farklı ifadeler kullanılmıştır. Öte yandan İsviçre Medeni Kanununun hazırlık ve kabul 
aşamalarında geçerli olan 28 Mayıs 1874 tarihli federal anayasanın Fransızca ve Almanca metinlerinde de bu sözcükler geçmemektedir.  
23 Ertaş, N. 2488; Aybay/Hatemi, §36 N. 94; Özmen, Etem S./Şengül, Mehmet. Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar 
ve Şerhler, İstanbul, 2018, s. 294; Eroğlu, Orhan/Köslüoğlu, M. Nazlı. “Sözleşmeye Dayalı Geçit İrtifakında Hak ve Yükümlülükler”, Erciyes Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2019, s. 306 dn. 6; Esener/Güven, s. 455, yazarlar belirlilik ilkesinin özünde muhafaza edilmesine karşın hak 
sahibinin kimliğinin şahsen belli olması gerekliliğinden vazgeçildiğini belirtmektedir.  
24 Oysa TST m. 30/II hükmü icabı topluluğun tapu siciline hak sahibi olarak tescil edilemeyeceği görülmektedir.  
25 Akipek/Akıntürk, s. 720. Ancak yazarlar takip eden paragrafta, irtifakın ferden belirlenmeyen ancak belirlenebilir kişiler lehine tesis edilebileceğini 
de belirtmektedir. İsviçre’de tüzel kişiliği bulunmayan kollektif ve komandit ortaklıkların hak sahibi olacağı yönündeki görüş de bu kapsamda kabul 
edilebilir: Petitpierre, Art. 781 ZGB, N. 14; Göksu, Art. 781 ZGB, N. 7, ancak yazar yerel yönetim kamu tüzel kişileri lehine de irtifak tesis edilebileceğini, 
bu durumda yararlananların farklı olacağını da belirtmektedir.  
26 Schmid/Hürlimann-Kaup, N. 1432; Köprülü/Kaneti, s. 181; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 967 dn. 10; Sirmen, s. 552; Örtülü şekilde: Spycher, Art. 781 ZGB, 
N. 4. 
27 Tekinay, s. 64; Sirmen, s. 552; Galland, N. 145; Wieland, Carl. Kanunu Medenîde Aynî Haklar, Çeviri: İ. Hakkı Karafakı, Ankara, 1946, s. 508-509. 
28 Sirmen, s. 553; Tekinay, s. 64; Köprülü/Kaneti, s. 181-182; Wieland, s. 509. Karş. Mecra irtifakı bakımından hak sahibi olarak tüzel kişi bulunduğu 
hallerde, fiilen yararlananların üyeler olduğu ancak bu durumun MK m. 838 [mMK m. 753]’ten farklı olduğu görüşünde: Özakman, s. 61. Yazar, bu 
hükümle yerinde olarak hak sahibi ile yararlananların ayrıldığını vurgulamaktadır: s. 62. İMK m. 781 [MK m. 838] bakımından aynı yönde: Steinauer, 
N. 2573a; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, §108 N. 41-42.  
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tüzel kişiye ait olarak tescil edilecek, irtifaka ilişkin yargısal uyuşmazlıklarda taraf ehliyeti tüzel kişinin 

olacaktır.  

C. Hükme Verilmesi Anlam Açısından Değerlendirme 

1. Hak Sahipliği Sıfatı 

Hak sahibinin sadece kişi sıfatına bağlı olması hukukumuzun temel ilkelerinden biridir. MK m. 

838 hükmü bakımından tartışmaya yol açan husus, kişi sözcüğünün yanında kanun koyucunun topluluk 

terimine bilinçli olarak yer vermiş olması gerektiği, kanun koyucunun abesle iştigal etmiş olmayacağı 

şeklindeki yorumlama imkândır. Bu gerekçe, tek başına hak ehliyeti ile hak sahibi olma arasındaki bağı 

yadsıyacak derecede ayrık bir sonuca varmak için yeterli değildir. Diğer yandan topluluğun değil ama 

topluluğu oluşturan kişilerin aynî hak sahibi olacağı yönündeki bir yorum da aşağıda açıklanacağı üzere 

aynî hakların bünyesine uygun değildir. Öyle ki sonuç itibarıyla Türk ve İsviçre kanun koyucusunun 

hükmü düzenleme tarzının eleştiriye açık olduğu şimdiden ifade edilmelidir. Kaldı ki topluluk olarak 

tüzel kişiliği bulunmayan belirli bir insan topluluğunun hak sahibi olarak kabul edilmesi, mevcut hukuk 

düzeni çerçevesinde halli mümkün olmayan sorunlara yol açar. Bu kapsamda en başta hakkın 

kurulması, devri, sona ermesi ve yargısal uyuşmazlıklar sayılabilir. 

MK m. 838/III hükmü gereğince, bu irtifakların kurulması eşyaya bağlı irtifaklara ilişkin 

hükümlere tâbidir29. İrtifak hakkının doğması için kural olarak hukuki sebebin varlığı ile hukuki sebebe 

dayalı olarak tasarruf yetkisini haiz kişi tarafından yapılan tescil talebine müteakiben tescilin 

gerçekleştirilmesi gerekir30. Buna göre irtifak hakkının kurulmasına sebep oluşturan sözleşmenin31 

(irtifak sözleşmesi), müstakbel irtifak hakkı sahibi tarafında kimin yer alacağı sorusu yanıtsız 

kalmaktadır. Sözleşme tarafı olarak, tüzel kişiliği bulunmayan bir varlığın yer alması mümkün değildir. 

Topluluk kapsamına girebilecek kişi çevresinin tam olarak belirlenmesi her zaman mümkün 

olamayacağından, bu sorunun, hak sahibi olabilecek herkesin sözleşmeye taraf kılınması yoluyla 

çözülmesi de olanaklı gözükmemektedir. Üstelik bu durumda tescil anına kadar söz konusu çevrenin 

değişme olasılığı da güçlüdür. Kaldı ki, bu olasılıkta dahi bu kişiler sözleşmede yine topluluk olarak değil 

kendi adlarına taraf olmaktadır. Bu durumda ilgili kişiler paylı mülkiyet hükümlerine kıyasen irtifakı 

paylı olarak kendi adlarına kazanacaklardır. Diğer yandan, irtifak hakkının hak sahiplerinin 

malvarlığında yer alacağı göz önünde bulundurulduğunda, irtifak hakkının tescili için talebin 

yapılmasıyla birlikte bu hakkın gerçek anlamda belirli olmayan ve sürekli değişkenlik taşıyan bir kişi 

grubunun malvarlığında ayrı ayrı nasıl doğabileceği ve bölüneceği ile topluluğun içeriğinin değişmesiyle 

nasıl aktarılabileceği sorusunun da yanıtlanması mümkün olmamaktadır.  

MK m. 838/II uyarınca irtifakın devredilebilir nitelikte kurulması da mümkündür. Bu olasılıkta, 

hakkın sahibi olan kişinin, irtifakı topluluğu devretmesi; topluluğun kişiye devretmesi yahut bir 

topluluğun diğer bir topluluğa devretmesi halinde yukarıda belirtildiği gibi hem devir sözleşmesi hem 

de tasarruf işlemi bakımından söz konusu olan sorunlar geçerliliğini koruyacaktır. Bu hakkın başka aynî 

haklarla kayıtlanması ve terkin yoluyla feragat edilmesi ihtimalinde de hukuki durum farksız olacaktır.  

Öte yandan, usul hukuku açısından da irtifakın hak sahibinin topluluk olduğu yönündeki kabulün 

hiçbir şekilde uygulanabilirliği yoktur. Davada taraf olabilmenin temel koşulu taraf ehliyetine sahip 

                                                             
29 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 3130; Steinauer, N. 2575; Tuor/Schyder/Schmid/Rumo-Jungo, §109 N. 44; Hrubesch-Millauer/Graham-
Siegenthaler/Roberto, N. 8.140; Petitpierre, Art. 781 ZGB, N. 5; Göksu, Art. 781 ZGB, N. 3; Yarg. 14. HD., 21.5.2019, 2793/4607 (Lexpera). 
30 Steinauer, N. 2222 vd.; Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2785 vd.; Sirmen, s. 513-513. 
31 Sözleşme dışında başkaca hukuki sebepler bulunabilse de çalışma sadece sözleşme ile sınırlanmıştır. Diğer sebepler için: Riemer, §11 N. 6 vd. 
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olmaktadır. Taraf ehliyeti ise hak ehliyetine koşuttur (HMK m. 50). Bu itibarla topluluğun irtifak hakkı 

sahibi olduğu varsayımında da irtifak hakkına ilişkin herhangi bir davanın hak sahibinin ne lehine ne 

aleyhine açılması mümkün olacak32, yine mesela irtifak hakkının MK m. 785 hükmü uyarınca terkin 

ettirilmesi olanağı kullanılamaz duruma gelecektir.  

Bu nedenlerle, MK m. 838 hükmüne göre kurulan irtifaklarda, diğer irtifaklar da söz konusu 

olduğu gibi, aynî hak sahibinin sadece kişi veya birlikte (paylı/elbirliği) hak sahipliği uyarınca kişilere 

ait olabileceği kabul edilmek gerekmektedir. Tekrar belirtmek gerekir ki elbirliği ortaklığı ile hak 

sahipliği ilişkisi içinde bulunan kişilerin elbirliği ortaklığı çerçevesinde irtifak hakkını bu sıfatla ve kişi 

olarak iktisap etmelerinde herhangi bir engel yoktur33. İrtifakı elbirliğini oluşturan kişiler “topluluk” 

olarak değil, yine kişi olarak kazanırlar. Eş söyleyişle, elbirliği ortaklığı olarak kişilerin irtifak hakkı 

kazanması bakımından bir özellik yoktur. TST m. 28/V hükmüne kıyasen, elbirliğini doğuran hukuki 

neden, irtifak hakkı sahiplerinin adlarının ortak paranteze alınmasından sonra belirtilmelidir34. 

Dolayısıyla MK m. 838 hükmünde yer alan topluluk ifadesi, elbirliği ortaklığına da işaret etmemektedir. 

Son olarak işaret etmek gerekir ki MK m. 577/II hükmü de hukuk düzeninin tüzel kişiliğe sahip olmayan 

toplulukların hak sahibi sayılmayacağını açıkça ortaya koymakta, bu kapsamda kazandırmaların ya 

topluluğu oluşturan kişilerce iktisap edileceğini ya da işlemin kanun gereği vakıf kurma tasarrufuna 

çevrileceğini ve vakıf tüzel kişisinin iktisap edeceğini düzenlemektedir35. 

2. İrtifaktan Yararlananlar (Lehdarlar) 

a. Genel Olarak  

Yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde, MK m. 838 uyarınca kurulmuş irtifakın hak sahibinin 

münhasır veya birlikte mülkiyet çerçevesinde kişi veya kişiler ait olması gerektiği görülmektedir36. 

İrtifak hakkının kurulabilmesi için kurulma anında hak sahibinin belli bir yararının bulunması 

gerekliliği karşısında, irtifak hakkının hak sahibinin menfaatine hizmet edeceği sonucuna ulaşılması 

gerekmektedir37. Ancak bu durumda, MK m. 838 kapsamında kurulmuş bir irtifakın gerek gerçek gerek 

tüzel kişi olsun salt hak sahibi yararına ve onun tarafından kullanılabileceği yönünde bir yorum yapmak 

mümkün değildir38. Zira olumlu bir irtifakın bizzat hak sahibi tarafından kullanılması zorunlu değildir39, 

hatta işin niteliği gereği, aksi irtifak sözleşmesinde kararlaştırılmamışsa, lehdar üçüncü kişilerin de 

                                                             
32 Tüzel kişiliği bulunmayan varlıkların usul hukuku ilişkilerine taraf olamayacağı: Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya. Medenî Usûl Hukuku, İstanbul, 
2017, s. 564; Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer. Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul, 2015, N. 538. Topluluğu oluşturan herkesin davaya taraf 
kılınmasıyla (Pekcanıtez/Taş Korkmaz, s. 568) bu sorunun çözülmesi akla gelse bile, hem ilgili herkesin belirlenmesinin güçlüğü hem de ilgili çevresinin 
yargılama boyunca söz konusu olabileceği değişkenliği, bunun pratik ve uygulanabilir bir çözüm olmasının önüne geçmektedir. 
33 Petitpierre, Art. 781 ZGB, N. 14; Wieland, s. 508-509. Bu noktada elbirliği ortaklığı ilişkisi içindeki kişilerin daha sonra değişmesiyle (Örn. Adi ortaklığa 
yeni ortağın girmesi veya bir ortağın çıkması, miras payını bir mirasçının diğer mirasçılara devretmesi) irtifakın hak sahipliğinin nasıl etkileneceği sorusu 
ortaya çıkar. Elbirliği ortaklığı varlığını sürdürdüğü müddetçe, ortaklığa giren ve çıkanların hak sahibi olmaları için ayrıca yeniden tescil ve sair işlemlere 
gerek kalmamalıdır: Tekinay, S. Sulhi/Akman, G. Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla. Eşya Hukuku Cilt 1, İstanbul, 1989, s. 636-637; Nomer/Ergüne, 
N. 785. 
34 Benzer yönde anlaşılabilir: Petitpierre, Art. 781 ZGB, N. 14. 
35 Hükme ilişkin ayrıntılı bilgi için: Ergüne, M. Serkan. Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011, s. 251 vd.  
36 Tuor/Schyder/Schmid/Rumo-Jungo, §109 N. 40-41; ATF 114 II 430.  
37 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 2775; Köprülü/Kaneti, s. 53; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 802; Piotet, Paul. Les Droits Réels Limités en General, Les 
Servitudes et Les Charges Foncières, Friburg, 1978, s. 36; Steinauer, N. 2213. 
38 Salt irtifak hakkı sahibinin menfaatlerini temin maksadıyla tesis edilmemiş bir irtifakın kullanımının üçüncü kişilere bırakılabileceği: Tek, G. Sinem. 
Yararı Kalmayan ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi (MK m. 785), İstanbul, 2017, s. 146.  
39 İntifa hakkına koşut biçimde (MK m. 806/I), bu irtifakın kullanımı üçüncü kişilere irtifak hakkı sahibi tarafından devredileb ilir: Piotet, s. 72. Al. MK 
§1092 I/c. 2 benzeri bir hüküm içermeyen Türk ve İsviçre hukuklarında kullanım hakkının devredilme olanağı açısından, irtifak sözleşmesinde aksine 
hüküm yoksa yüklü taşınmaz malikinin karşı koyma olanağı bulunmamaktadır. Bu olanağın eşyaya bağlı irtifaklarda, MK m. 788-779’a uygun olmadığı 
için bulunmadığı fikrinde: Kähr, Art. 730 ZGB, N. 11; ATF 131 III 346. 
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yararlanması mümkündür40. Örnek olarak bir kişi veya taşınmaz lehine kurulmuş geçit irtifak 

hakkından, hâkim taşınmazı veya hak sahibi kişiyi ziyarete gelen kişilerin de yararlanması 

gerekmektedir41. Hatta bazı hallerde hak sahibinin bizzat yararlanması olanaksız da olabilir. Mesela, köy 

tüzel kişiliği lehine kurulmuş bir harman yeri irtifakından tüzel kişi olarak köyün istifade etmesi 

tasavvur edilemez, sadece köy sakinleri açısından bu irtifak kullanılabilir. İrtifaktan hak sahibi dışında 

yararlananların (lehdar) bulunması mümkün ve çoğu zaman bu olanak irtifakın doğası icabı gereklidir 

ve mevcuttur. Fakat bu durumda dahi üçüncü kişilerin irtifakı kullanması esasen irtifak hakkı sahibinin 

yararına hizmet eder42. Bu bağlamda irtifak hakkı sözleşmesinde, hak sahibi dışında irtifaktan istifade 

edebilecek, başka bir deyişle irtifak hakkı sahibinin istifade etmelerine izin verebileceği çevrenin 

çizilmesi yine TBK m. 27 hükmü sınırları içinde mümkündür. MK m. 838/I hükmünde yer alan “herhangi 

bir kişi veya topluluk lehine” ifadesi43 de, irtifak hakkı sahibini düzenleyen ayrık bir hüküm olarak değil, 

irtifak hakkından istifade edebilecek çevreyi işaret eden bir düzenleme olarak anlaşılmak gerekir. Hak 

sahibi sıfatı ile yararlanan (lehdar) sıfatlarının ayrılması bu hükümle mümkündür44. Böylece, hükmün 

yorumlanmasında temel ilkelerden ayrılmayı gerektirebilecek bir durum söz konusu olmamakta; 

hüküm irtifak hakkı kurulurken irtifak hakkı sözleşmesinde yararlananların çevresinin 

belirlenebileceğini teyit etmektedir45. Esasen kişiye bağlı irtifaklarda, irtifaktan hak sahibi olmadan 

yararlanabilecek bir lehdar çevresi belirleyebilmek genel bir gereksinimdir46. Alman hukukunda da 

intifa haricindeki kişiye bağlı irtifaklarda, eşyaya bağlı irtifaklardan farklı olarak utilitas ilkesi47 (servitus 

praedio utilis esse debet) geçerli olmamakla birlikte hak sahibinin menfaatinin bulunması gerektiği kabul 

edilmekte olup bu yararın malvarlıksal bir değeri gerektirmediği, bireysel veya yabancı (diğerkâm) bir 

menfaate yönelik olabileceğinin kabul edilmesi suretiyle bu gereksinim karşılanmıştır48. Bu sonuca 

                                                             
40 Steinauer, N. 2282; Petitpierre, Art. 730 ZGB, N. 6; Kähr, Art. 730 ZGB, N. 11; Köprülü/Kaneti, s. 79 ve 81; ATF 131 III 346.  Eşyaya bağlı irtifaklar 
bakımından karş. Liver, Art. 730 ZGB, N. 42; Galland, N. 145: Yazar eşyaya bağlı irtifaklarda, istifade imkânının belli kişilere bırakılamayacağı, bu 
durumda tipe bağlılığın eşyaya bağlı irtifaklar ile MK m. 838 hükmündeki irtifakların birleştirilmesiyle ihlal edileceğini kabul etmektedir.  
41 Köprülü/Kaneti, s. 79. 
42 Piotet, s. 71. 
43 Bu çerçevede MK m. 779 (“…bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, …”) ve m. 826 (“…üçüncü kişi lehine …. bir irtifak 
hakkı kurabilir.”) hükümlerindeki lehine ifadeleriyle MK m. 838 hükmündeki lehine ifadesi aynı anlamda değildir. Anılan ilk iki hüküm irtifak hakkı 
sahipliğine işaret ederken MK m. 838 hükmündeki ifade, belirtildiği üzere, lehdar çevreyi gösterir. Aynı durum İsviçre Medeni Kanunundaki ilgili 
hükümler yer alan Fransızca “en faveur de” ifadesi için de söz konusudur. Bu kanunun Almanca metninde İMK m. 730 hükmünde “zum Vorteil” ifadesi 
kullanılmışken İMK m. 779’da bu yönde bir ifade bulunmamaktadır. İMK m. 781’e ilişkin olarak “zugunsten” sözcüğü yeğlenmiştir. Kanunlarda farklı 
hukuki durumlar için aynı sözcüğün kullanılması, MK m. 838 hükmüne ilişkin özel durumun kanunkoyucular tarafından yeterince dikkate alınmadığını 
göstermektedir. Diğer taraftan belirtilen sözcük seçimi MK m. 838 hükmünde hak sahibinin düzenlendiği yönünde yorum yapmak için bir dayanak da 
oluşturabilir. Ancak kanımızca diğer hususlar ve özellikle üçüncü kişilerce yararlanılabilir irtifak hakkı tesis etme gereksinimi nazara alındığında bu 
sonucu varabilmek için yeterli olmaz.  
44 Piotet, s. 71-72. Lehdar çevrenin bulunması, irtifak hakkı sahibinin irtifak hakkını bizzat kullanmasına engel oluşturmaz.  
45 Ancak belirtmek gerekir ki böyle bir ayrıma, kurulan irtifakın içeriğinin de uygun olması gerekir. Mesela, mecra geçirilmesine dair bir irtifak hakkı 
buna uygun olmayacaktır. İrtifak hakkı sahibi olmayan kişilerin yüklü taşınmaz üzerinde mecra geçirmeleri halinde mecra üzerinde bu kişilerin hak 
sahibi olmaları söz konusu değildir. Aynı tespit üst hakkı bakımından da geçerli olacaktır. Taşınmaz üzerinde yapı yapma ve muhafaza etme hakkını 
kullanmak münhasıran irtifak hakkı sahibine aittir. Üçüncü kişi lehdarın bu hakka dayanmak suretiyle yapının mülkiyetine sahip olma imkânı yoktur. 
Üçüncü kişinin yaptığı inşaatın mülkiyeti üst hakkı nedeniyle irtifak sahibine ait olur ve üçüncü kişi ile üst hakkı sahibi arasındaki hukuki ilişkin genel 
hükümlere tâbi tutulur.  
46 Fransız hukukunda Fr. MK m. 619, 625 ve 635-636 hükümlerinin esas itibarıyla bu amaçla sevk edilmemiş olmasına karşın, yargı kararlarıyla benzer 
olanak aynî yararlanma hakları (droit réel de jouissance) kapsamında uygulamada, aynî haklarda egemen olan sınırlı sayı ilkesi açısından eleştiri 
yöneltilmesine yol açmakla birlikte irade özerkliğine vurgu yapılmak suretiyle tanınmaktadır (Terré, François/Simler, Philippe. Droit Civil Les Biens, 
Paris, 2014, N. 861-1; FTM, Civ. 3, 7.7.2018, 17-17.240; FTM, Civ. 3, 31.10.2012, 11-16.304). Varılan sonuç itibarıyla Türk-İsviçre ve Alman hukuklarıyla 
örtüşmenin bulunduğu ifade edilebilir. Fransız hukukunda yararlanma hakları intifa ile aynı nitelikle ancak daha dar kapsamlı sınırlı aynî hak olarak 
kabul edilmekle birlikte irtifak terim olarak sadece eşyaya bağlı irtifaklara özgülenmiş durumdadır (Terré/Simler, N. 861 ve 891).   
47 Bu ilke hakkında: Gürzumar, s. 594 vd.; Argul Grossrieder, N. 23; Baur, Jürgen F./Stürner, Rolf. Sachenrecht, Münih, 2009, §33 II, N. 12; Wilhelm, 
Jan. Sachenrecht, Berlin, 2010, N. 1965. 
48 Baur/Stürner, §34 I N. 2 ve 6; Wilhelm, N. 1991; Herrler, Sebastian. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Münih, 2018, §1091 BGB, N. 1; AFM, 6.2.2009 
- V ZR 139/08 (MittBayNot 2009, 374); AFM, 24.6.1983 - V ZR 167/82 (NJW 1984, 924); Mohr, Jochen. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 



 
 

 
264 

ulaşırken kişiye bağlı irtifakların yorumlanmasında kural olarak hak sahibinin gereksinimlerinin 

dikkate alınacağına ilişkin Al. MK §1091 hükmünün mutlak bir kural getirmemesine de dayanılmaktadır. 

MK m. 838 hükmü çerçevesinde, Türk hukukunda Alman hukukundaki gibi bir uygulamaya olanak 

tanındığı ifade edilebilir. 

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, tüzel kişi lehine kurulmuş irtifaklarda tüzel kişinin –varsa- 

üyelerinin irtifaktan istifade etmeleri de ancak lehdar sıfatıyla söz konusu olabilir49. Her durumda tüzel 

kişiyle ilgili kişilerin, tüzel kişiye ait irtifak hakkından yararlanabileceği gibi bir genelleme yapmak 

isabetli olmaz. Mesela dernek lehine öngörülmüş spor alanı irtifakından dernek üyeleri, bu husus irtifak 

sözleşmesinde açıkça belirtilmese dahi işin niteliği gereği lehdar sıfatıyla istifade edebilir. Buna karşılık 

bir anonim ortaklık için öngörülmüş geçit irtifakını, herhangi bir pay sahibinin açıkça belirtilmiş bir 

lehdar sıfatı bulunmaksızın kullanması söz konusu olamayacaktır. 

Bu durumda, irtifaktan hak sahibi dışında lehdar olarak yararlanabilecek çevrenin belirlenmesi 

açısından topluluğa, tüzel kişi anlamı vermeye gerek ve yer olmamaktadır. Gerçekten, kişi sözcüğünden 

sonra topluluğa yer verilmesi, bu kavramın tüzel kişileri ifade etmediğini göstermeye yeterlidir. 

Topluluk, sadece yararlanan çevrenin belirlenme tarzına ilişkin bir olanağı ifade etmektedir. Bu yorumla 

kanun koyucunun topluluk ifadesine yer verirken abesle iştigal etmediği sonucuna da varılmaktadır:  

b. Yararlanan Çevrenin Belirlenmesi 

İrtifak hakkı sözleşmesinde lehdar çevrenin irtifakın içeriği ile bağdaşacak ölçüde 

somutlaştırılması yeterli ve gereklidir. Kuşkusuz bu somutlaştırma bakımından yararlanan lehdar 

kişinin veya topluluğun irtifak hakkı sahibiyle ne ölçüde bağlantılı olması gerektiği sorusu ortaya 

çıkmaktadır. Kanımızca bu soruya yanıt, irtifak hakkının kurulması anında irtifak hakkı sahibinin 

yararının bulunması gerektiği ölçütü ile verilebilir. İrtifak, hak sahibi tarafından doğrudan 

kullanılamıyorsa, lehdar çevre ile hak sahibi dolaylı bir faydalanmayı irtifakla sağlayabilmelidir50. Aksi 

takdirde, bu ölçüde dahi bir faydalanma söz konusu olmuyorsa, irtifak sözleşmesi bu sebeple kesin 

hükümsüz olup bu sözleşmeye dayalı olarak yapılan tescil de yolsuz olur51.  

Tapu sicilinde irtifak hakkının sahibi olan kişi tescil edilir52. Tescil kapsamında hak sahibinin yanı 

sıra irtifak hakkından istifade edebilecek çevrenin işlenmesine gerek yoktur53. MK m. 838/III atfıyla 

                                                             
Gesetzbuch Band 8, Münih, 2020, §1091 BGB, N. 2; Reischl, Klaus. Beck’sche Online-Kommentare BGB, 56. Bası, 2020, §1091 BGB, N. 3, irtifak 
sözleşmesinin yorumlanmasında da lehdar kişilerin dikkate alınabileceği fikrinde: Ibid, N. 4.  
49 Karş. Akipek/Akıntürk, s. 720. Yazarlar, irtifak tüzel kişiye ait olduğu takdirde üyelerin bu sıfatla irtifakı kullanabileceklerini belirtmektedir. Benzer 
yönde: Wieland, s. 509; Özakman, s. 61, yazar bu kapsamdaki faydalanmanın MK m. 838 hükmündeki faydalanmadan ayrı olduğunu belirtmektedir. 
Bu bağlamda her tüzel kişinin yapısı itibarıyla üyesinin bulunamayabileceği gözden kaçırılmamalıdır.  
50 Tek, s. 147; Galland, N. 200; Argul Grossrieder, N. 258-259; JdT 1989 I 640; JdT 1975 I 136.  Alman hukukunda da menfaatin varlığının irtifakın tesis 
edilebilmesi için gerekli olduğu: Mohr, §1091 BGB, N. 1-2; AFM, 6. 2. 2009 - V ZR 139/08 (MittBayNot 2009, 374). Bu menfaatin bireysel veya yabancı 
(diğerkâm) olabileceği: Baur/Stürner, §34 I N. 2 ve 6; Wilhelm, N. 1991; Herrler §1091 BGB, N. 1. Buna karşılık kanımızca Türk hukuku bakımından 
irtifakın kuruluşu açısından tamamen yabancı bir menfaatin bulunması yeterli sayılamaz. 
51 Ancak yararın ileride doğacak olmasına ve buna istinaden irtifakın tescil edilmesine öğreti ve uygulama cevaz vermektedir: Oğuzman/Seliçi/Oktay 
Özdemir, N. 2777; Argul Grossrieder, N. 260-261; JdT 1998 I 111. İrtifakın sözleşmenin kurulmasından belli bir süre sonra tesis edileceğine dair vade 
belirlenmişse ve sözleşme kurulduğu anda mevcut yarar vade anında kesin ve sürekli olarak ortadan kalkmışsa, irtifak tesis etme borcu sonraki objektif 
imkânsızlık (TBK m. 136/I) nedeniyle sona erer. İmkânsızlıktan sorumluluğa ilişkin olumlu zararın giderilmesine yönelik tazminat istemleri saklıdır. Söz 
konusu menfaat irtifak sözleşmesi kurulduğu anda mevcut değilse, sözleşme hukuki imkânsızlık nedeniyle kesin olarak hükümsüzdür (TBK m. 27/I). 
Birinci durumda irtifak kurma borcunun sonraki imkânsızlık nedeniyle sona ermiş olması, ikinci durumda bu borcun sözleşmenin hükümsüzlüğünden 
ötürü hiç doğmamış olması nedeniyle, irtifak hakkı tescil edilse dahi hem sebebe bağlılık ilkesi gereğince hem işlemin konusundaki hukuki 
imkânsızlıktan ötürü tasarruf işlemi kesin hükümsüz ve tescil yolsuz olur.  
52 Gürsoy/Eren/Cansel, s. 968; Esener/Güven, s. 457; Tekinay, s. 64. Yarar koşulu sağlandığı ölçüde bu kişinin gerçek veya tüzel kişi olmasının önemi 
yoktur. Topluluğa ancak tüzel kişi irtifak hakkı sahibi olduğu durumda yararlanma olanağı tanınabileceği görüşünde: Tek, s. 149. 
53 Eşyaya bağlı irtifak çerçevesinde: Petitpierre, Art. 730 ZGB, N. 6. Tescile yansıtılması gerektiği görüşünde: Tek, s. 150. 
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uygulanan m. 787/II uyarınca irtifak hakkı sözleşmesinde lehdarlara ilişkin olarak çizilen çevre hakkın 

aynî kapsamını belirleme hususunda bağlayıcı olur54. 

c. Yararlananların Hukuki Durumu 

İrtifak hakkı sahibi dışında irtifaktan ilgili topluluk kapsamında kalmaları nedeniyle lehdar olarak 

yararlanılabilecek kişilerin hukukî durumuyla, eksik üçüncü kişi yararına sözleşmede üçüncü kişinin 

durumu bir nebze benzetilebilir. Çünkü irtifak hakkına ilişkin herhangi bir hakları bulunmayıp irtifaktan 

salt yararlanan (lehdar) konumundadırlar ve irtifak hakkı üzerinde aynî veya şahsi hakka bu sıfatla 

sahip değildirler55. Bu itibarla aynî hakka dayalı olarak talepte bulunmaları mümkün değildir. 

Zilyetlikleri söz konusu olduğu ölçüde salt zilyetliğin korunmasına dair hükümlere zilyet olarak 

başvurabilirler56. İrtifak hakkı sahibine irtifak üzerinde tasarruf işleminde bulunma imkânı bulunduğu 

kararlaştırılmışsa57, hak sahibi bu olanak çerçevesinde irtifak üzerinde tasarruf işlemi yapabilir. Lehdar 

şahıslar bu durumda irtifakın kapsamı değişmediği için irtifak hakkından istifade etmeye devam 

edebilecektir58. İrtifak devredildiği takdirde, yüklü taşınmaz malikinin MK m. 785 hükmüne başvurarak 

irtifakın yeni hak sahibi bakımından yararsız kaldığı gerekçesiyle terkinini dava etme hakkı da 

doğabilir59. Bu durumda yararın, kuruluş aşamasında söz konusu olduğu gibi yeni hak sahibine lehdar 

çevre bakımından dolaylı bir faydalanmayı temin edip edemediğinin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, 

taşınmaz üzerinde sonradan sınırlı aynî hak kazananların hukuki durumu korunmak kaydıyla veya 

aleyhlerine bir durum değişikliği söz konusuysa onların da rızasıyla birlikte, irtifak lehdarlarının bu 

olanağını ortadan kaldırabilirler. Yararlanan kişilerin bu işleme karşı koyma imkânları hak sahibi 

sıfatını taşımamaları nedeniyle yoktur.  

MK m. 838 hükmünde MK m. 515/son cümle benzeri bir düzenleme bulunmadığı sürece 

lehdarların hukuki durumu ancak irtifak hakkı sözleşmesinin yorumlanmasıyla güçlendirilebilir. 

Yorumlama ile irtifa hakkı tesis etme iradesinin yanı sıra irtifaktan yararlanabilmesi imkânı verilen 

lehdarlara aynı zamanda tam üçüncü kişi yararına sözleşme kapsamında irtifaktan yararlanmaya 

yönelik alacak hakkı tanındığı sonucuna ulaşılabildiği takdirde daha farklı bir hukuki yapı söz konusu 

olur. Bu durumda irtifak sözleşmesi, aynî hakkın kurulmasına ilişkin hükümlerin yanı sıra irtifak hakkı 

kurma borcu alına giren yüklü taşınmaz malikine sözleşme tarafı olmayan lehdarların irtifaktan 

yararlanmasına katlanma borcu da yüklemiş olur. Bu ihtimalde irtifaktan yararlanmasına engel olunan 

lehdarlar, yüklü taşınmaz malikine bu sözleşmeden doğan alacaklarına dayanarak aynen ifa istemini 

ileri sürebilir ve uğradığı olumlu zararın giderilmesini talep edebilir. İrtifak hakkı tesisi bakımından 

istisnai bir durum olduğundan, irtifak sözleşmesinde üçüncü kişilere yararlanma olanağı verildiği her 

                                                             
54 İrtifakın içeriğinin belirlenmesi hususunda sözleşmenin belirleyici olduğu hususunda: Steinauer, N. 2577. Tescil açık olsa bile, irtifakın içeriğinin 
belirlenmesinde diğer unsurlar göz ardı edilemez: İFM, 12.4.2000, 5C.270/2000 (Swisslex).  
55 Steinauer, N. 2575a; Hrubesch-Millauer/Graham-Siegenthaler/Roberto, N. 8.138; Tuor/Schyder/Schmid/Rumo-Jungo, §109 N. 42; Wieland, s. 509; 
Saymen/Elbir, s. 541; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 968; JdT 2011 III 161; Eşyaya bağlı irtifaklar çerçevesinde: Petitpierre, Art. 730 ZGB, N. 6. Aksi yönde 
mülkiyet hakkı kapsamındaki bir yetkinin belirli bir kişiye veya topluluğa terk edildiği görüşünde: Aybay/Hatemi, §36 N. 91. Karş. Topluluğu oluşturan 
kişilerin irtifak hakkından doğrudan yararlandığı gerekçesiyle kendi adlarına talepte bulunabileceği görüşünde: Tek, s. 150. Kanımızca bu görüş, 
topluluğu oluşturan kişilerin aynî talep yöneltmesine olanak verdiği için kaçınılmaz olarak bu kişileri aynî hak sahibi kılmakta olup bu sebeple kabul 
edilemez. Aynî hak devri söz konusu olmadan onun unsurları parçalanarak ayrıştırılamaz. 
56 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 3129 dn. 510; Köprülü/Kaneti, s. 182; Şahiniz, s. 567; Gürsoy/Eren/Cansel, s. 968. 
57 Salt devretme imkânı değil, aynı zamanda irtifak üzerinde rehin yahut intifa haklarının kurulmasına olanak tanımak da mümkündür: 
Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 3155 dn. 519; Sirmen, s. 553. 
58 İrtifak içeriğinin aynen korunacağı hususunda: Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, N. 3134.  
59 Yararın tamamen yok olması veya getirdiği yüke nazaran azalması halinde irtifak kendiliğinden sonra ermez, gerek MK m. 785/I gerek m. 785/II 
açısından dava açılıp terkine yönelik yenilik doğuran hükmün alınması gerekir: Demirsatan, 2017, s. 75 dn. 296. Diğer taraftan hükmün koşulları 
gerçekleştiği takdirde devir söz konusu olmasa dahi MK m. 785 hükmüne başvurma olanağı saklıdır.  
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ihtimalde bu yorumun yapılması söz konusu olmamalıdır. Diğer yandan bu yorum yapıldığı takdirde 

dahi yararlananlar aynî hak sahibi olmadığı için aynî hak sahibi gibi güçlü bir konumda 

bulunmayacaklardır. İrtifak sözleşmesine taraf olan yüklü taşınmaz maliki taşınmazı üçüncü bir kişiye 

devrettikten sonra, lehdarlar sözleşme ilişkilerinin nisbiliği gereği yeni yüklü taşınmaz malikine karşı 

bir talepte bulunamayacaktır. Zira bu borçlar sözleşmenin aynî veya eşyaya bağlı borç oluşturan 

unsurlarının parçası değildir. Kaldı ki yüklü taşınmaz maliki irtifak sözleşmesinin tarafı olmayı sürdürse 

dahi bu borçlar zamansal kapsamları bakımından TBK m. 27 ve MK m. 23 hükümlerine tâbidir60. Her 

hâlükârda bu koruma eşya hukukundan kaynaklanmamış olacaktır, bütünüyle borçlar hukukuna ilişkin 

kurumlardan yararlanma söz konusudur.  

Sonuç 

MK m. 838 hükmü uyarınca kurulan irtifaklarda, aynî hak sahibi sadece kişi veya kişiler olabilir. 

Tüzel kişiliği bulunmayan bir kişi grubu, topluluk olduğu gerekçesiyle bu irtifakın sahibi addedilemez. 

Benzer şekilde, topluluğu oluşturan kişilerin aynî hak sahibi olacağı kabul edilemez. Aksi yöndeki 

yorumlar, hak sahibi olmanın hak ehliyetiyle olan ayrılmaz bağını yadsıdığı gibi irtifakın borçlandırıcı 

ve tasarruf işlem bakımından kurulması ile devrini, sair tasarruf işlemlerinin yapılmasını da 

açıklayamamaktadır. Ayrıca, aksi yöndeki kabul bu irtifakları konu alan bir davanın açılması ve 

görülmesine de Medeni Usul Hukuku ilkeleri çerçevesinde olanak vermemektedir. Nitekim Tapu Sicili 

Tüzüğü de kişisel irtifaklarda hak sahibinin ismen tescil edilmesi gerektiği yönündedir. 

MK m. 838 hükmündeki “Malik, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine … başka 

irtifak hakları da kurabilir.” ifadesiyle irtifak hakkından bu hakka ilişkin aynî veya şahsi herhangi hakka 

sahip olmadan istifade edebilecek kişilerin (lehdar) belirlenebileceği hususu vurgulanmıştır. Hak sahibi 

sıfatı ile yararlanan sıfatları, irtifakın içeriğine uygun düştüğü ölçüde, birbirinden ayrılabilir. Bu 

çerçevede, topluluk ifadesiyle irtifak hak sahibi değil, irtifaktan lehdar olarak istifade edebilecek ve 

topluluk olarak tüzel kişilik teşkil etmeyen belli kişilerin tespit edileceği düzenlenmiştir. Topluluk 

sıfatıyla lehdar çerçeve belirtilirken, irtifakların kurulduğu anda hak sahibine yarar sağlaması gerektiği 

dikkate alınarak, hak sahibinin lehdarlar aracılığı ile dolaylı bir faydalanmasının bulunması gerektiği 

gözden kaçırılmamak gerekir. Lehdarların irtifak üzerinde aynî veya şahsi hakları bulunmadığı için, 

irtifak hakkı sahibi, yüklü taşınmaz maliki veya sair şahıslara bir talepte bulunamazlar. Sadece 

zilyetliğin korunmasına ilişkin hükümlere, zilyet oldukları ölçüde başvurabilirler. İrtifak sözleşmesinde 

tam üçüncü kişi lehine sözleşme kurumu kapsamında alacak hakkı tanınmış olma ihtimali saklıdır. 

Lehdarların ve lehdar çevresinin (topluluk), irtifak sözleşmesinde belirlenebilir şekilde yer alması 

yeterlidir. İrtifak hakkı sahibi ve yüklü taşınmaz maliki, anlaşarak lehdarların olanağını ortadan 

kaldırabilir. İrtifakın devir kabiliyeti bulunuyorsa, lehdarlar irtifaktan yararlanmaya aynen devam 

edebilir. 

Kısaltmalar 

AFM : Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof) 

Al. MK : Alman Medeni Kanunu 

Art. : Article, Artikel 

                                                             
60 Yüklemeler açısından: Demirsatan, Barış. “Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu Taleple İlişkili Haklar”, Prof. Dr. 
Halûk Burcuoğlu’na Armağan - Cilt I, İstanbul, 2020, s. 528 dn. 14.  
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ATF : Arrêts du Tribunal Fédéral 

c. : Cümle 

dn. : Dipnotu 

Fr. MK : Fransız Medeni Kanunu 

FTM : Fransız Temyiz Mahkemesi (Cour de cassation) 

HD. : Hukuk Dairesi 

HGK. : Hukuk Genel Kurulu 

HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

İFM : İsviçre Federal Mahkemesi (Tribunal fédéral suisse) 

İMK : İsviçre Medeni Kanunu 

JdT : Journal des Tribunaux 

Lexpera : Lexpera Çevrimiçi Hukuk Bilgi Bankası 

m. : Madde  

MittBayNot : Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der 

Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 

MK : Türk Medeni Kanunu 

mMK : 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi  

N. : Kenar/Paragraf Numarası 

NJW : Neue juristische Wochenschrift 

Örn. : Örnek 

s. : Sayfa 

Swisslex : Swisslex Çevrimiçi Hukuk Bilgi Bankası 

TBK : Türk Borçlar Kanunu  
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vd. : ve devamı  

Yarg. : Yargıtay 
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TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Caner TAŞATAN* 
 

Öz 
Ülkemizde son yıllarda, özellikle konut veya taşıt edinmek amacıyla finansman ihtiyacı duyan ancak 
kredi puanının düşük olması sebebiyle bankalardan kredi alamayan veya peşinat ödeme imkanı 
bulunmayan yahut faiz veya kar payı ödemek istemeyen kişiler arasında yaygın bir finansman modeli 
uygulaması söz konusudur. Kısaca "faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi" olarak bilinen bu uygulama 
kapsamında kişiler, ücret karşılığında dahil oldukları bir sistem çerçevesinde, organizasyon kuruluşu 
olarak faaliyet gösteren gerçek veya çoğunlukla şirket niteliğindeki tüzel kişilere tasarruf adı altında 
dönemsel bir takım ödemeler yapmakta ve bunun karşılığında da organizasyon kuruluşundan 
finansman kullanma hakkını elde etmektedirler. Bu finansman uygulaması, organizasyon kuruluşlarının 
kurumsal yapılarının düzenlenmesi ve sisteme katılan kişilerin korunması amacıyla, 4 Mart 2021 
tarihinde kabul edilen ve 7 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren 7292 sayılı 
Kanun ile yasal bir düzenlemeye kavuşmuştur. 6361 sayılı Kanun'a eklenen m. 39/A hükmü, sisteme 
katılan kişi ve organizasyon kuruluşu arasındaki sözleşmeyi "tasarruf finansman sözleşmesi" olarak 
tanımlamış ve bu sözleşmenin geçerlilik koşullarını, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ve 
sözleşmenin cayma yahut fesih ile sona ermesi durumlarını özel olarak düzenlemiştir. Tasarruf 
finansman sözleşmesi tipine ilişkin 6361 sayılı Kanun m. 39/A hükmünün, büyük oranda mevcut 
uygulamaların kanunda düzenlenmesinden ibaret olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 7292 sayılı 
Kanun ile getirilen düzenlemelerin asıl etkisinin organizasyon kuruluşlarının kurumsal yapıları 
üzerinde görüleceği, ne var ki bunun da tüketicinin korunması bakımından yeterli olmayacağı 
kanısındayız. 
Anahtar Kelimeler: Tasarruf finansman sözleşmesi, tüketici, tüketicinin korunması. 
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EVALUATION OF THE REGULATIONS RELATED TO DISPOSITIVE FINANCING 
AGREEMENT IN TERMS OF CONSUMER PROTECTION 

 

Abstract 
Recently, there is a common financing model in our country especially among people who need 
financing to buy a house or vehicle but fail to take out loans from banks due to their low credit score or 
are not able to pay a down payment or do not want to pay interest or dividends. Within the scope of this 
practise briefly known as "acquisition system of interest-free housing and vehicle", the individuals make 
periodic payments under the name of savings to natural or mostly corporate legal persons, operating as 
an organizational body under a system in which they are included in for a fee and in return, they obtain 
the right to use financing from the organizational body. This financing practice is legally regulated with 
Law No. 7292, adopted on the 4th March 2021 and published on the Official Gazette dated 7th March 
2021 to regulate the corporate structures of the organizational bodies and to protect the people 
included in the system. The provision 39/A included in Law No. 6361 define the contract between the 
person included in the system and the organizational body as “Dispositive Financing Agreement” and 
specifically regulate the validity terms of this agreement, the contractual obligations of the parties and 
the finalization of the agreement by withdrawal or termination. It appears that provision 39/A included 
in Law No. 6361 related to the Dispositive Financing Agreement mostly consists of the regulation of 
existing practices in the law. In this context, we believe that the major effect of the regulations 
introduced by the Law No. 7292 will be seen on the institutional structures of the organizational bodies 
however, this will not be sufficient for consumer protection. 
Keywords: Dispositive financing agreement, consumer, consumer protection. 

 

GİRİŞ 

Kişilerin konut, işyeri veya taşıt başta olmak üzere taşınır veya taşınmaz bir mal edinmek, yeni bir 

işletme açmak veya mevcut işletmelerini büyütmek yahut eğitim, tatil veya evlilik (çeyiz, nişan, düğün) 

gibi masraflarını karşılamak üzere finansman ihtiyacı duymaları mümkündür. Bu ihtiyaç, çoğunlukla, 

kredi açma sözleşmeleri aracılığıyla karşılanır. Kredi açma sözleşmesinde kişiler, kredi kuruluşu olan 

mevduat veya katılım bankalarından aldıkları kredilerin karşılığını, kredi kuruluşunun türüne ve 

yapılan sözleşmeye göre faiziyle veya kar payıyla birlikte geri öderler1. Son yıllarda ise ülkemizde, 

özellikle konut veya taşıt edinmek amacıyla finansman ihtiyacı duyan ancak kredi puanının düşük 

olması sebebiyle bankalardan kredi alamayan veya satıcıya herhangi bir peşinat ödeme imkanı 

bulunmayan yahut kredi kuruluşlarına faiz veya kar payı ödemek istemeyen kişiler arasında başka bir 

finansman uygulamasının yaygınlaştığı görülmektedir. Kısaca "faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi" 

olarak bilinen bu uygulama, 4 Mart 2021 tarihinde kabul edilen ve 7 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de 

yayınlarak yürürlüğe giren 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal bir düzenlemeye kavuşmuş, bu 

uygulamada kurulan sözleşmeler "tasarruf finansman sözleşmesi", finans kuruluşları "organizasyon 

kuruluşu" ve katılımcılar "müşteri" olarak adlandırılmıştır2. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu 

                                                             
1 Kredi açma sözleşmelerinde tarafların hak ve borçları için ayrıca bkz. Özen, Burak. Kredi Açma Sözleşmeleri, İstanbul, 2017, s. 181 vd.; Yener, Mehmet 
Deniz. Kredi Açma Sözleşmesi, İstanbul, 2008, s. 107 vd. 
2 Öğretide, 7292 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce, bu finansman uygulaması "özel birikim sandığı" ve uygulamada kurulan sözleşmenin 
"özel birikim sandığı sözleşmesi" olarak adlandırılmasının uygun olacağı ileri sürülmekte ve sisteme dahil olan kişiler de "katılımcı" olarak ifade 
edilmekteydi. Bkz. İnal, Emrehan. "Özel Birikim Sandığı Sözleşmesi", Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2018, İstanbul, 2018, s. 39 vd. 
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(BDDK) tarafından hazırlanan ve 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlarak (m. 22/5 haricinde) 

yürürlüğe giren Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 

(TFY) hükümleri de tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlememektedir. 

Tasarruf finansman uygulamasında müşteri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

(TKHK) kapsamında tüketici olmak zorunda değildir. Ne var ki tasarruf finansman sözleşmesi, pek çok 

durumda tüketici işlemi niteliği taşıyacaktır. Nitekim bu çalışmada 7292 sayılı Kanun ile getirilen 

düzenlemeler, tüketicinin korunması bakımından incelenecektir. 

Tasarruf finansman sözleşmesi, uygulamadaki mevcut örnekler dikkate alındığında, müşteri ve 

organizasyon kuruluşu arasında, önceden belirlenmiş olan veya müşteri grubu arasında çekiliş yapma 

gibi bir yöntemle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yaptığı, bunun karşılığında organizasyon 

kuruluşunun müşteriye finansman kullanma hakkı sağladığı sözleşmeler olarak tanımlanabilir. 

Uluslararası ekonomide "sözleşmeye dayalı tasarruf" (contractual saving), "dönüşümlü kredi tasarrufu" 

(rotating saving and credit) veya Alman hukukunda "yapı tasarruf sandığı" (Bausparkasse) olarak 

adlandırılan sistemlere benzeyen bu sözleşme uygulaması, ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı 

doğrultusunda kendine özgü bir biçim elde etmiş ve oldukça yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da yargı 

uygulamasında, organizasyon ücretinin ve finansman karşılığının ödenmesi, sözleşmeden dönme 

durumunda bu ücretin ve karşılığın müşteriye iadesi, tahsisatın vadesinde sağlanmaması veya bu 

vadenin organizasyon kuruluşunca tek taraflı olarak ileri yahut belirsiz tarihlere ertelenmesi gibi pek 

çok uyuşmazlıkla karşılaşılmaktadır. Uyuşmazlıklar hakkında yerleşik bir Bölge Adliye Mahkemesi veya 

Yargıtay içtihadının bulunduğunu söyleyebilmek ise mümkün değildir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerden hareketle kanun koyucu, 7292 sayılı Kanun ile tasarruf finansman 

sözleşme tipini ve organizasyon kuruluşlarının kurumsal yapılarını düzenleyen birtakım hükümleri, 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (FKFFŞK) bünyesine dahil 

etmiştir. Organizasyon kuruluşlarının kurumsal yapılarına ilişkin hükümler, tasarruf finansman 

şirketlerini etkili bir denetim sistemine alarak müşterileri hukuk politikası bakımından koruma amacını 

taşırlar ve bu yönüyle daha çok ticaret hukukunu ilgilendirirler. Buna karşın FKFFŞK m. 39/A hükmü, 

tasarruf finansman sözleşmesinin tipine ilişkin olup müşteriyi hukuki işlem özelinde koruyucu nitelik 

taşır. Bu hüküm, tasarruf finansman sözleşmesinin artık isimli bir sözleşme olarak nitelendirilmesi için 

yeterlidir. Ancak bu durum, sayıları yirmiyi aşan büyük organizasyon kuruluşları ile müşterileri 

arasındaki "sözleşme adaletinin"3 sağlanması bakımından yeterli değildir. Burada organizasyon 

kuruluşlarına bir standart-tip sözleşme dayatılması da isabetli olmayacaktır. Böyle durumlarda, 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun veya bu kurulun bünyesinde oluşturulacak Finansal 

Kurumlar Birliği'nin organizasyon kuruluşlarının müşterilerine sunacakları sözleşme örneklerini 

kamuya açık biçimde paylaşmalarına yönelik bir düzenleme getirmesi yerinde bir düzenleme olabilir4. 

Bununla birlikte, organizasyon kuruluşu tarafından tek taraflı olarak hazırlanan bu sözleşmelerin genel 

işlem koşulu ve tüketiciler bakımından haksız şart denetimine tabi olduğunu belirtmek gerekir. 

                                                             
Bu çalışmada, terim birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Kanun'da yer alan "tasarruf finansman faaliyeti", "tasarruf finansman sözleşmesi" ve "müşteri" 
kavramları benimsenmiştir. 
3 Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. 1, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, 7. bs., İstanbul, 2017, § 23, N. 2. 
4 Müşterinin bilgilendirilmesine ilişkin FKFFŞK m. 39/A/5 hükmü kapsamında BDDK tarafından başka bir yöntemin tercih edildiğini aşağıda 
inceleyeceğiz.   
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Tasarruf finansman sözleşmesinde tüketici niteliğindeki müşterinin hukuki işlem özelinde 

korunması bakımından FKFFŞK m. 39/A hükmünün her bir fıkrasını ayrıca ve etraflıca incelemek 

isabetli olur. 

I. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları 

FKFFŞK m. 39/A/1 hükmüne göre "Tasarruf finansman sözleşmesi, belirli bir tasarruf tutarı ve 

dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt 

edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını 

yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, 

faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir." Tasarruf finansman sözleşmesini tanımlayan 

bu hüküm kapsamında tarafların asli edim yükümlülükleri, müşterinin belirli bir tasarruf tutarını ve 

organizasyon ücretini ödemesi, organizasyon kuruluşunun da bunların karşılığında müşteriye 

finansman kullandırması olarak sıralanabilir. Sözleşmenin kurulabilmesi için taraf irade 

açıklamalarının bu unsurlar (objektif esaslı noktalar) üzerinde birbirine uygun olması gerekmektedir.  

Tasarruf finansman sözleşmesinin kurulabilmesi -kanunda özel olarak belirtildiği için- tasarruf 

tutarının taraflarca belirli (veya belirlenebilir) biçimde kararlaştırılmış olmasına bağlıdır. Böyle bir 

uygunluk sağlanmadığı takdirde sözleşme kurulmamıştır, diğer bir deyişle yok hükmündedir. 

Organizasyon ücretinin miktarı bakımından ise böyle bir belirliliğe gerek yoktur. Taraflar arasında 

organizasyon ücretinin miktarı üzerinde gerçekleşecek uyuşmazlık, hakim tarafından, işin özelliğine 

göre karara bağlanır (TBK m. 2/2). Burada, organizasyon kuruluşunun benzer müşteri grupları ve 

tasarruf tutarları için almış olduğu ücret veya oranın uygulanması yöntemine gidilebilir. 

Hükümde sözleşmenin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için ve faizsiz finansman esaslarına 

göre düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Tasarruf finansman sözleşmesinin çatılı iş yerleri için de 

uygulanması, Teklif'te yer almayıp meclisteki görüşmeler sırasında eklenmiştir. Hükmün uygulama 

alanının bu şekilde genişletilmesi, müşteri ve organizasyon kuruluşu arasındaki sözleşmelerin denetime 

alınması bakımından isabetli olarak değerlendirilebilir. Emredici nitelikteki bu hükme aykırı bir 

tasarruf finansman sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 27 hükmü kapsamında, kesin hükümsüz 

olarak nitelendirilmelidir.  

II. Sözleşmenin Şekli 

FKFFŞK m. 39/A/2 hükmüne göre "Tasarruf finansman sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim 

araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine 

geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve 

müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir." 

Hüküm, tasarruf finansman sözleşmesinin şeklini düzenlemektedir. Belirtelim ki bu hüküm, 18 Mart 

2020 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren 

7247 sayılı Kanun hükümleri ile finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinin şekline ilişkin getirilen 

düzenlemelere benzerdir. Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması, tüketici lehinedir. Bu sayede tüketici, 

yapacağı hukuki işlem bakımından düşünmeye sevk edilir ve aynı zamanda işlem bakımından açıklık 

sağlanmış olur.  

Yazılı şeklin yerine geçebilecek araçların neler olduğu hususu alt mevzuata bırakılmıştır. Buna 

ilişkin olarak BDDK tarafından hazırlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine 

ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021 tarihli Resmi 



 
 

 
274 

Gazete'de yayınlanmakla birlikte 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik 

hükümlerinden anlaşıldığı üzere, müşteri ve banka arasında resmi şekle veya özel bir merasime tabi 

olmayan her türlü sözleşme (m. 12/3), tarafların fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasının gerekli 

olmadığı bir görüntülü görüşme (m. 4 vd.) aracılığıyla kurulabilecektir. Yönetmelik m. 1 ve m. 3/1, b 

hükümleri, bu yöntemin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 3 hükmünde yer alan bankalar tarafından 

kullanılabileceğini düzenlemektedir. Benzer bir düzenlemenin, tasarruf finansman şirketleri (ve 

finansal kiralama yahut faktoring şirketleri) için de yapılması gerekir. Bu düzenleme yapılmadan 

uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşme, TBK m. 12 ve m. 27 hükümleri kapsamında, kesin 

hükümsüzdür5. Günün koşullarına ve teknolojisine uygun olduğu söylenebilecek bu yöntemin 

benimsenmesi, özellikle tüketici işlemi niteliğindeki tasarruf finansman sözleşmelerinde müşteriyi 

düşünmeye sevk etme bakımından yeterli olmayabilir.  

III. Sözleşmeden Cayma ve Buna Bağlanan Sonuçlar 

FKFFŞK m. 39/A/3 hükmüne göre "Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden on dört gün içinde 

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma 

hakkına sahiptir. Müşterinin söz konusu cayma hakkını kullanması hâlinde şirket, organizasyon ücreti 

dâhil, müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde 

iade etmekle yükümlüdür." Hüküm, müşterinin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkını 

düzenlemektedir. Burada yer alan "sözleşmenin imzalanması" ibaresini sözleşmenin kurulma anı6 olarak 

anlamak gerekir. Esasen, tasarruf finansman sözleşmesinin "yazılı şeklin yerine geçebilecek" bir usulde 

düzenlenebileceğine ilişkin FKFFŞK m. 39/A/2 hükmünün hemen sonrasında yazılı şekle özgü imza 

unsuruna işaret edilmesi, kanun yapma tekniği bakımından isabetli olmamıştır.  

Cayma açıklamasının on dört gün içerisinde organizasyon kuruluşuna ulaşmış olması aranır. 

Tüketici ile mesafeli olarak kurulacak tasarruf finansman sözleşmesi bakımından durum farklıdır. 

Gerçekten TKHK m. 49/5 hükmüne göre, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma 

açıklamasının on dört gün içerisinde gönderilmiş olması yeterlidir7. Tasarruf finansman sözleşmesi de 

bu kapsamda değerlendirilmelidir. Buna göre, tüketici işlemi niteliğindeki mesafeli tasarruf finansman 

sözleşmelerinde cayma açıklamasının on dört gün içerisinde gönderilmiş olması yeterliyken tüketici 

işlemi niteliği taşımayacak diğer sözleşmeler bakımından açıklamanın belirtilen süre içerisinde ulaşmış 

olması aranmalıdır.  

Cayma hakkı, tüketici işlemi niteliği taşısın veya taşımasın bütün tasarruf finansman 

sözleşmelerinde ceza koşuluna bağlı olmaksızın kullanılabilir. Hükmün, cayma durumunda 

organizasyon ücretinin de iade edileceğini ve bu iadenin de hakkın kullanılma süresinde olduğu gibi on 

dört gün içerisinde yapılacağını açıkça düzenlemesi isabetlidir.  

                                                             
5 Sözleşmelerde şekle aykırılığın yaptırımı hakkında ayrıca bkz. Özbilen, Barış. Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, İstanbul, 2016, s. 
177 vd. Türk öğretisinde hakim olan (bkz. Kocayusufpaşaoğlu, § 29, N. 6; Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Sermet / Burcuoğlu, Haluk / Altop, Atilla. 
Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. bs., İstanbul, 1993, s. 102) ve yazar tarafından da benimsenen (bkz. s. 198) görüş, bunun kesin hükümsüzlük 
olduğu yönündedir.  
6 "Sözleşmenin imzalanması" tarafların sözleşme ile bağlı olması, kural olarak tek taraflı irade açıklaması ile sözleşme ilişkisini sona erdirememesi, 
diğer bir deyişle sözleşmenin bağlayıcı/kurucu hüküm doğurması olarak anlaşılmalıdır. Bu durum ise Türk öğretisinde "sözleşmenin kurulması" olarak 
ifade edilmektedir. Bkz. Taşatan, Caner. Sözleşmenin Kurulması, İstanbul, 2021, s. 238-239. 
7 FKFFŞK m. 39/A/3 hükmünün süreye ilişkin bu kısmı özel nitelikte değildir. Zira özel sayılabilecek bu hüküm, genel sayılabilecek hükmün kapsamını 
aşmaktadır. Bu halde "hükümlerin kesişmesinden" bahsedilir. Hükümlerin kesişmesi hakkında bkz. Kramer, Ernst A. Juristische Methodenlehre, 6. 
Auflage, München-Bern-Wien, 2019, s. 126. 
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Cayma hakkının şekline ilişkin olarak kanunda özel bir düzenleme yoktur. Buna göre, cayma 

hakkının kullanılmasında şekil özgürlüğü ilkesi geçerli olmalıdır8. 

IV. Sözleşmenin Feshi 

FKFFŞK m. 39/A/4 hükmüne göre "Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi 

bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahiptir. Şirket, müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması 

hâlinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını, Kurulca belirlenecek süre 

içerisinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi ile tahsisat ileriki bir tarihe ertelenebilir, 

erteleme hâlinde müşterinin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalır. Tasarruf finansman 

sözleşmeleri, müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumu haricinde, 

şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilemez." Hüküm, müşterinin tasarruf finansman sözleşmesini 

feshetme imkanını düzenlemektedir. Burada müşteriye bir olağan fesih hakkı tanınmıştır. Fesih 

hakkının, cayma hakkının sona erdiği an ile tasarruf döneminin sona erme anı arasında kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır. Ancak tasarruf döneminin sona ermesinin neyi ifade ettiği belirsizdir. Bunu, tahsisatın 

yapılmış olması biçiminde anlamak gerekir. Nitekim, hükmün gerekçesinde de buna işaret edilmektedir.  

Müşteri, finansmanı kullanmakla yükümlü olmadığı için tahsisat tarihinde bunu erteleyebilir veya 

sözleşmeyi feshedebilir. Fesih hakkının kullanılmasıyla birlikte toplam birikim tutarı müşteriye iade 

edilir. Bu durum, sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin -kanun tarafından- geriye etkili olarak 

sona erdirildiğini gösterir. İade, TFY m. 17/8 hükmü kapsamında, talepte bulunulan tarihten itibaren 

azami altı ay içerisinde müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına defaten (tek seferde) 

yapılacaktır. 

Fesih hakkı, organizasyon ücretinin müşteriye iadesini sağlamamaktadır. Düzenlemenin bu kısmı 

açıkça organizasyon kuruluşunun lehinedir. Burada, organizasyon ücretinin tasarruf sürecinin 

bütünündeki faaliyeti ilişkin olması karşısında, sözleşmenin geçerli olduğu süreye oranlı bir 

organizasyon ücretinin iade edilmeyeceğini düzenlemek daha isabetli olabilirdi. Organizasyon ücretinin 

müşteriye iade edilmemesi, sözleşmenin kanun tarafından geriye etkili olarak sona erdirilmesiyle teorik 

olarak uyumlu da değildir.  

Birikmiş tasarruf tutarının yönetiminden elde edilen gelirin (nemanın) müşteriye iade edilip 

edilmeyeceği ise hükümde açık değildir. Gerekçede bunların da müşteriye iade edileceği 

belirtilmektedir. Bu yükümlülüğün kaynağı, sebepsiz zenginleşme veya vekaletsiz işgörme olarak 

nitelendirilebilir. Zira sözleşme, geriye etkili olarak ortadan kaldırılmıştır.  

FKFFŞK m. 39/A/4 hükmünün son cümlesine göre organizasyon kuruluşu, müşterinin temerrüdü 

dışında, sözleşmeyi feshedemez. Ancak olağanüstü fesih hakkının burada yine mümkün olabileceğini 

belirtmek gerekir. 

V. Sözleşmede Yer Alması Gerekli Diğer Unsurlar ve Müşterinin Bilgilendirilmesi 

FKFFŞK m. 39/A/5 hükmüne göre "Tasarruf finansman sözleşmelerinde asgari olarak tutarlara, 

vadeye, organizasyon ücretine, gelir, maliyet ve masraflara, konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimine yönelik 

tasarruf etme ve finansman kullandırma dönem ve koşullarına, iade süre ve şartlarına, temerrüde, cayma 

hakkının kullanımına, sözleşmenin sona ermesine, feshine, mirasçılara intikaline, üçüncü taraflara devrine, 

tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alır. Şirketler tasarruf finansman sözleşmeleri 

                                                             
8 Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 9/1 hükmü, tüketiciler bakımından bunu yazılı şekle bağlamaktadır.  
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kapsamında taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Sözleşme kapsamında 

müşterinin bilgilendirilmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir." 

Hükümde yer alan üç cümle de ayrı birer duruma işaret etmektedir: 

(i) FKFFŞK m. 39/A/5 hükmünün birinci cümlesi, tasarruf finansman sözleşmesinde yer alması 

gerekli unsurları düzenlemektedir. Bu unsurlar sözleşmenin kurulması için taraflarca üzerinde 

uygunluk sağlanması gerekli objektif esaslı nokta niteliği taşımazlar. Bunların ikinci derece nokta 

oldukları anlaşılmaktadır. Hüküm, müşteriyi koruma amaçlı emredici nitelikte bir düzenlemedir. 

Belirtilen hususların sözleşmenin şekli içerisinde yer alması gerekir. Aksi takdirde sözleşme, TBK m. 12 

ve m. 27 hükümleri kapsamında, geçersizdir. Bu geçersizliği, tüketici veya bu sıfatı taşımasa dahi 

müşteri tarafından ileri sürülebilecek bir esnek hükümsüzlük olarak kabul etmek gerekir. 

(ii) FKFFŞK m. 39/A/5 hükmünün organizasyon kuruluşlarının sözleşme kapsamında taahhüt 

ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduklarına ilişkin ikinci cümlesinin hiçbir hukuki 

değeri yoktur. Kanunda yer almasına gerek olmayan bu cümle -FKFFŞK m. 39/A/3 hükmünde yer alan 

"sözleşmenin imzalanması" ibaresinde olduğu gibi- kanun yapma tekniği bakımından isabetli 

olmamıştır.  

(iii) FKFFŞK m. 39/A/5 hükmünün üçüncü cümlesi müşterinin bilgilendirilmesine ilişkindir. Bu 

hükümden hareketle BDDK, tasarruf finansman sistemi uygulamasında müşterinin sözleşme hakkında 

bilgi sahibi olması bakımından, yukarıda önerdiğimiz sözleşme örneklerinin kamuya açık biçimde 

sunulması dışında bir yöntemi tercih etmiştir. Gerçekten, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurulu'nun 31 Mart 2021 tarihinde internet sitesinde yayınladığı "Sorularla Tasarruf Finansman 

Sözleşmesi" başlıklı metinde9 yer alan ve tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin ön bilgilendirme 

formunun ne olduğuna dair 24 numaralı sorunun cevabına göre "Tasarruf finansman şirketi, sözleşmenin 

kurulmasından en az bir gün önce, sözleşmede yer alması gereken asgari hususları içeren bir ön 

bilgilendirme formunu müşteriye iletmekle yükümlüdür. Ön bilgilendirme, şirketten hizmet alacak 

müşterinin imza edeceği sözleşmenin kendisi için uygunluğu hakkında yeterli kanaate ulaşabilmesi 

amacıyla yapılmaktadır." Bu duyurudan sonra yürürlüğe giren TFY m. 16/5 hükmü de ön bilgilendirme 

formunun müşteriye iletilmesi gerektiğini düzenlemektedir. BDDK tarafından öngörülen bu yöntemin, 

özellikle tüketici niteliği taşıyacak müşterileri koruyucu yönü dikkate alındığında isabetli olduğu 

düşünülebilir. Ne var ki bunun kanunda bir dayanağı yoktur10. Kanunda öngörülmemiş bir koşulun 

yerine getirilmemiş olması, nihayetinde, sözleşmenin geçerliliğine etki etmemelidir. 

VI. Organizasyon Kuruluşlarına İlişkin Diğer Düzenlemeler 

Tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin getirilmesi beklenen önemli düzenlemelerden biri olan 

organizasyon kuruluşunun sona ermesi durumu, 7292 sayılı Kanun ile beklendiği ölçüde düzenlenmiş 

değildir. Bu kanun ile eklenen FKFFŞK m. 50/A hükmü, faaliyet izni kaldırılan veya tasfiye edilen 

tasarruf finansman şirketleri bakımından müşterilere bir devlet güvencesi kazandırmamıştır. 

Şirketlerinin tasfiyesinin yetkili bir komisyon tarafından gerçekleştirilecek olması, özellikle tüketici 

niteliğindeki müşteriler bakımından, yeterli bir güvence değildir. Bankacılık Kanunu m. 63 hükmü ticari 

hesaplar dışındaki mevduatı (tasarruf mevduatını) güvence altına almaktadır. Müşterilerin 

                                                             
9 Duyurunun tam metni için bkz. www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0907_01.pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2021). 
10 Tüketicinin kurulacak sözleşme hususunda ön bilgilendirilmesi hususu, TKHK kapsamında üç sözleşme türü için özel olarak düzenlenmiştir. Bunlar, 
ön ödemeli konut satış sözleşmesi (TKHK m. 40), devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi (TKHK m. 50) ve paket tur sözleşmesidir (TKHK m. 
51). Bu sözleşmeler bakımından tüketiciye ön bilgilendirme yapılmamış olmasının sözleşmeyi geçersiz kılacağı yönünde bkz. Çabri, Sezer. Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, 2016, s. 654, s. 813, s. 839. 



 
 

 
277 

tasarruflarından oluşan fon havuzunun 5411 sayılı Kanun m. 3 ve m. 63 hükümleri kapsamında tasarruf 

mevduatı olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Nitekim, hükmün gerekçesinde buna işaret 

edilmektedir. Burada, tasarruf fon havuzunun mevduat sigortası kapsamına alınması ve böylece 

müşterilerin asgari düzeyde dahi olsa korunması isabetli bir düzenleme olurdu. 

Sonuç 

Tasarruf finansman sözleşmesi tipine ilişkin 6361 sayılı Kanun m. 39/A hükmünün, büyük oranda 

mevcut uygulamaların kanunda düzenlenmesinden ibaret olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 7292 

sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerin asıl etkisinin organizasyon kuruluşlarının kurumsal yapıları 

üzerinde görüleceği, ne var ki bunun da tüketicinin korunması bakımından yeterli olmayacağı 

kanısındayız. 
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OTURMA HAKKININ (TMK M. 823-825) BENZER KURUMLARDAN FARKLILIKLARI 

Remzi DEMİR1 
                                                                                  

Öz 
Oturma hakkı, hak sahibine binanın tamamında veya belli bir bölümünde malikle beraber ya da sadece 
tek başına oturma hakkı tanır. Oturma hakkı mutlak haklardan olduğundan, herkese karşı ileri 
sürülebilir. Oturma hakkının konusu ancak konut olabilir. Şahsa bağlı olmayan ve devredilebilir bir 
oturma hakkı oluşturulamaz. Oturma hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda intifa hakkının ardında 
düzenlenmiştir. Oturma hakkı, intifa hakkı olmadığı gibi, onun bir türü de değildir. Konuyla ilgili 
Yargıtay kararı da tartışılmıştır. 
Çalışmamızda oturma hakkının, benzer kurumlardan farklılıkları öğretideki görüşlere yer verilerek 
ortaya konulmuştur. Avantajları ve dezavantajlarıyla oturma hakkının mutlak niteliği, oldukça 
kıymetlidir. Oturma hakkı, aralarında kan ya da akrabalık bağı bulunan kişiler tarafından 
yeğlenmektedir. Sosyo ekonomik gerekçeleriyle oturma hakkının, kişisel hak tanıyan kira ve ödünç 
sözleşmelerine göre üstünlüğü aşikârdır. Ancak uygulamada, oturma hakkı kira sözleşmesi kadar yaygın 
değildir. Kira sözleşmesinin yapılış kolaylığı bir yana, genellikle birbirini tanımayan insanlar arasında 
kurulması bu durumun sebebidir. Barınma gibi temel bir gereksinimin karşılanmasındaki öncelikli hâl, 
kira sözleşmesine olan yönelişin sebeplerindendir. 
Anahtar Kelimeler: Türk Medeni Kanunu, Oturma Hakkı, Ayni Hak, Sınırlı Ayni Hak, Kira Sözleşmesi, 
Kullanım Ödüncü Sözleşmesi. 
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DIFFERENCES OF THE RIGHT OF RESIDENCE (TCC ART. 823-825) FROM SIMILAR 
INSTITUTIONS  

 

Abstract 
The right of residence entitles the holder to reside in the whole or in a certain part of the building with 
the owner or only alone. Since the right of residence is an absolute right, it can be claimed against 
everyone. The subject of the right to residence can only be housing. A non-personal and transferable 
residence right can not be established. The right of residence is regulated behind the usufruct right in 
the Turkish Civil Code. The right of residence is not a usufruct, nor is it a type of it. The decision of the 
Supreme Court on the subject was also discussed. 
In our study, the differences of the right of residence from similar institutions have been revealed by 
including the views in the doctrine. The absolute quality of the right of residence, with its advantages 
and disadvantages, is very valuable. The right of residence is preferred by people with a blood or kinship 
relationship. Due to socio-economic reasons, it is obvious that the right of residence is superior to rent 
and loan agreements granting personal rights. However, in practice, the right of residence is not as 
common as a tenancy agreement. Apart from the ease of making a lease agreement, it is usually 
established between people who do not know each other. The priority situation in meeting a basic 
requirement such as accommodation is one of the reasons for the orientation towards the lease 
agreement. 
Keywords: Turkish Civil Code, Right of Residence, Right in Kind, Limited Real Right in Kind, Lease 
Agreement, Usage Loan Agreement. 

 

GİRİŞ 

Toplum içinde yaşayan insanlar, yaşamlarını iyi şekilde sürdürebilmek için, sahip oldukları 

ekonomik ve yasal hakları kullanırlar2. Yaşamları boyunca beslenme, sağlık, eğitim, ekonomik ve sosyo 

kültürel gereksinimlerini karşılamaya çalışan insanların barınmaları da önemlidir. Malik olduğu 

taşınmazdan yararlanmak suretiyle bu gereksinimini gideren kişi, mülkiyeti haiz olmaması halde bu 

ihtiyacını başkalarına ait taşınmazlardan gidermeye çalışır. Taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı 

bulunmayan kişi, taşınmazı kira, taşınmaz ödüncü gibi şahsi bir borç ilişkisi doğuran sözleşmelerle ya 

da intifa, oturma hakkı gibi ayni haklarla da karşılayabilir3. 

Mutlak haklardan olan ayni hak, eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet kurma yetkisi 

sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır4. Sınırlı sayı ilkesi gereğince, ayni haklar mülkiyet 

hakkı, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin olmak üzere dört adettir5. Bunlardan başka herhangi bir 

ayni hak bulunmamaktadır. Kişiler yasada belirtilenlerin dışında başka türde ayni hak kuramayacakları 

gibi, ayni hak türlerinin içeriklerini de değiştiremezler. Ayni hakların türlerini ya da içeriklerini 

                                                             
2 Öztan, Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 43. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019, s. 3. 
3 Güleç, Hasan Güney, Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Oturma Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020, s. 17. 
4 Sirmen, A. Lâle, Eşya Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2018, s. 1; Ertaş, Şeref, Eşya Hukuku, 14. Baskı, Barış Yayınları, İzmir, 2018, s. 
3; Esener, Turhan/ Güven, Kudret, Eşya Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 55; Aybay, Aydın/ Hatemi, Hüseyin, Eşya Hukuku, 4. Bası, 
Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014, s. 1; Ünal, Mehmet/ Başpınar, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, 8. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2016, s. 11; Oğuzman, M. 
Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 2; Serozan, Rona, Eşya Hukuku I, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
2014, s. 16. 
5Doğu, Hakkı Mert, “Oturma (Sükna) Hakkı”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İbrahim Dülger’in Anısına Armağan, Cilt: 8, 
Sayı: 16, 2020, s. 1034; Akipek, Jale/ Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya, Eşya Hukuku, Beta, İstanbul, 2018, s. 19; Ayan, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Ayni 
Haklar, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017. s. 23;  
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belirlemede sözleşme özgürlüğü bulunmaz6. Birincisine sınırlı sayıda olma (numerus clausus) ilkesi, 

ikincisine tipe bağlılık (Typengebundenheit) ilkesi denilir7.  

Sınırlı ayni hak sahibi, hakkın türüne göre eşyayı kullanma veya eşyayı kullanma ile eşyadan 

yararlanma ya da belli sınırlar dâhilinde eşya üzerinde tasarruf edebilme yetkisini haizdir8. Roma 

Hukuku’nda başkasının malı üzerindeki haklar (Iura in re aliena) olarak adlandırılan9 sınırlı ayni haklar, 

hukuk dünyasına gözünü açtığı andan itibaren mülkiyet hakkından bağımsız hale gelir. Bu nedenle 

mülkiyet hakkı sona erse bile bunlar mevcudiyetini sürdürür10. İrtifak haklarından olan oturma hakkı, 

TMK m. 823- 825 arasında yer almaktadır11. Oturma hakkının daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmamızda 

önce oturma hakkının tanımına ve özelliklerine yer verilecektir. Böylelikle oturma hakkının, benzer 

kurumlardan farklılıkları daha iyi anlaşılacaktır. 

I. OTURMA HAKKININ TANIMI, ÖZELLİKLERİ 

A. TANIMI 

Oturma hakkı, hak sahibine üçüncü bir kişiye ait binanın tamamında veya belli bir bölümünde 

malikle beraber ya da sadece tek başına oturma hakkı tanır12. Sınırlı ayni haklardan olan oturma hakkını 

Kanun koyucu TMK m. 823/ 1’de, ‘’bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma 

yetkisi’’ olarak tanımlamaktadır13.  

Oturma hakkının kapsamlı bir tanımı, “hak sahibine bir binayı veya onun bir bölümünü konut 

olarak kullanma yetkisini, yalnız şahsına bağlı olmak ve devredilememek şartıyla veren bir sınırlı aynî hak” 

şeklinde yapılabilir14. 

B. ÖZELLİKLERİ 

Oturma hakkının özelliklerini şu şekilde saptamak mümkündür. Bu özellikler; oturma hakkının 

bir aynî hak olması, yalnızca konut olarak kullanma yetkisi vermesi, şahsa bağlı olması, kullanımının 

devredilememesidir.      

1. Ayni Hak Olması 

Mülkiyet hakkı sahibi, taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 

yetkilerinin tamamını verir. Sınırlı aynî haklar ise, bu yetkilerden birinin veya ikisinin başkasına 

verilmesi olanağının sağlar. Oturma hakkı sahibine sadece oturma yetkisini verdiğinden, bu hak sınırlı 

ayni haktır15. TMK’nın dördüncü kitabı olan eşya hukukunun ikinci kısmında sınırlı aynî haklar başlığı 

altında bir irtifak hakkı olarak düzenlenmiştir.  

                                                             
6 Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 18; Tek, Gülen Sinem, Yararı Kalmayan Ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi (MK m. 785), Onikilevha, İstanbul, 2017, 
s. 95; Serozan, s. 63. 
7 Sirmen, s. 35; Tek, s. 97; Ünal/ Başpınar, s. 77; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 23; Serozan, s. 63. 
8 Ayan, s. 23; Sirmen, s. 35; Tek, s. 27; Ertaş, s. 509; Ünal/ Başpınar, s. 63; Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, s. 611. 
9 Aybay/ Hatemi, s. 1. 
10 Ertaş, s. 509. 
11 Gökalp, Özge Tuğçe, “Türk Hukukunda Oturma Hakkı”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık 2012, s. 176, (E.T. 29.03.2021); Doğu, s. 1034; 
Güleç, s. 17; Ayan, s. 94; Ertaş, s. 529; Esener/ Güven, s. 475. 
12 Mehmetoğlu, Hayreddin Fırat, Kiralananın El Değiştirmesi Ve Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Fesih Hakkı, Onikilevha, İstanbul, 2019, s. 149; 
Ertaş, s. 529; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 689. 
13 Doğu, s. 1035; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 696; Ayan, s. 94; Sirmen, s. 558; Mehmetoğlu, s. 149; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 689. 
14 Güleç, s. 33; Ayan, s. 94; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 696; Sirmen, s. 558; Ertaş, s. 529.  
15 Güleç, s. 34; Sirmen, s. 559; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 690. 



 
 

 
281 

Binasında oturma hakkı tanıyan malik, binanın mülkiyet hakkını korur. Malik binasında, oturma 

hakkı sahibinin tek başına ya da kendisiyle beraber oturmasına katlanmak zorundadır16. Bu nedenle, 

düzenlendiği yer itibariyle oturma hakkı ayni niteliktedir. Oturma hakkı mutlak haklardan olduğundan, 

herkese karşı ileri sürülebilir. Malik de dâhildir.  Bir başka deyişle, başkalarına karşı mülkiyet hakkı gibi 

etki eder17. Oturma hakkının ihbarı üzerine taşınmaz maliki, taşınmazın gerekli ve esaslı tamiratını 

yapmak zorundadır18. 

Taşınmazın maliki, oturma hakkı sahibinden taşınmazı sözleşme ve kanun çerçevesinde 

kullanılmasını talep edebilir. Taşınmazın varlığında ya da değerinde oturmadan kaynaklanan olumsuz 

bir değer yitimi tehlikesinin oluşması durumunda güvence verilmesini de talep edebilir. Malik 

taşınmazın mülkiyetini başkasına devredebilir veya üzerinde rehin tesis edebilir19.  

2. Yalnızca Konut Olarak Kullanma Yetkisi Vermesi 

Oturma hakkının konusu, içinde oturulmaya uygun bir konut olabilir. Taşınırlar ile oturmaya 

uygun olmayan taşınmazlar üzerinde bu hak tesis olunamaz. Bir arsada, paylı mülkiyete konu 

taşınmazda ya da bir binanın işyerinde oturma hakkı kurulamaz20. Tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli 

hak olarak kaydedilmiş üst hakkı ya da kat mülkiyetine konu bağımsız bölüm üzerine kurulabilir21. 

Konut, oturma hakkı sahibinin içinde oturulabileceği, yani konut gereksinimini karşılayabileceği bir 

bina olmalıdır. Konut olarak oturmaya elverişli olmayan taşınmazlarda, oturma hakkı kurulamaz22. 

Ancak gelecekte üzerine konut olarak inşa edileceği kesin olan taşınmazlar üzerinde şimdiden oturma 

hakkı kurulabilir23. 

Sözel yorumla, Kanun koyucu konut olarak ifadesini kullandığı için, işyeri niteliğindeki 

taşınmazlar oturma hakkına konu edilemez. Fakat bir ressamın ya da yazarın konutunun bir odasını 

büro olarak kullanması mümkündür. Zira burada oturma kastı ağırlıktadır24. 

Oturma hakkından, hak sahibinin ailesi ve ev halkı da yararlanır. Bu kişiler oturma hakkı sahibi 

olmasa da, oturma hakkı sahibinin evin mesken olarak kullanılması yetkisinden yararlanabileceği 

belirtilmelidir25. Burada ölçüt, oturma hakkı sahibi ile birlikte yaşamanın hayatın olağan akışıyla 

bağdaşıp bağdaşmadığıdır. Aksi takdirde malik, mülkiyet hakkından kaynaklanan bir taleple hakkın 

uygun olmayan kullanımını sonlandırabilir. Kaldı ki sözleşmeye aykırılık da malikin talebini haklı 

kılacaktır26. 

TMK m. 825’e göre, oturma hakkı sahibi; oturduğu yerleri gereği gibi yönetecek, binanın veya 

bölümün tahsis amacını değiştirmeyecek, olağanüstü ve esaslı bakım yapılması gereken hâllerde bunu 

malike bildirecek ve onarımın yapılmasına müsaade edecek, kullanmayla ilgili vergileri ödeyecektir. 

                                                             
16 Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 697; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 690. 
17 Güleç, s. 35; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 697; Eren, s. 314. 
18 Ayan, s. 99; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 23. 
19 Ayan, s. 98. 
20 Ayan, s. 95; Esener/ Güven, s. 477.. 
21 Sirmen, s. 558; Ertaş, s. 530. 
22 Güleç, s. 36; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 698. 
23 Gökalp, s.178; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 696. 
24 Güleç, s. 37. 
25 Aybay/ Hatemi, s. 263; Öztan, 908. 
26 Tek, s. 152; Ertaş, s. 530.  
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Özellikle oturma hakkının sona ermesinde olduğu gibi, diğer hususlarda; TMK m. 823/3 gereğince, intifa 

hakkına ilişkin hükümler uygulanacaktır27.  

3. Şahsa Bağlı Olması ve Kullanımının Devredilememesi 

Oturma hakkı, belirli bir ya da birden fazla kişi lehine kurulabilir. Tüzel kişilere de oturma hakkı 

tanınabilir28. Oturma hakkının, şahsa bağlı olarak kurulması ve üçüncü kişilere devredilememesi 

eşyanın tabiatı gereğidir. Taşınmaz malikinin bu hak sahibine duyduğu güven sebebiyle tanıdığı hakkın 

bilmediği sair kişilerce kullanılması, malikin menfaatlerini azaltabilir ya da yok edebilir29.  

TMK m. 823/II düzenlemesine göre, oturma hakkı sahibinin ölümü halinde mirasçılar külli veya 

cüzî halef olarak oturma hakkını iktisap edemez. Bu emredici hükümle, şahsa bağlı olmayan ve 

devredilebilir bir oturma hakkı oluşturulamaz30. İsviçre Federal Mahkemesi, oturma hakkının 

kullanılması bakımından çocukların ana basına halef olmasının, oturma hakkının miras yoluyla intikal 

etmeyeceği ilkesine aykırılık oluşturmayacağına hükmetmiştir31. Zira somut olayda, oturma hakkına 

sahip olan çocuklara bu hak oturma hakkını kuran hukuksal işlem sebebiyle intikal edecektir. Miras 

yoluyla intikal söz konusu değildir32. 

II. BENZER KURUMLARDAN FARKLILIKLARI 

Türk hukuk düzeninde, bir evde oturma yetkisi türlü hukuksal kurumlarda tanınabilir. TBK m. 

339 vd. hükümlerine göre konut kirası veya ödünç sözleşmesi ile şahsi nitelikte oturma yetkisi doğabilir. 

Başta intifa hakkı olmak üzere, oturma yetkisini de içeren bir çeşit taşınmaz lehine irtifak veya TMK m. 

838’e göre bir diğer irtifak hakkının kurulması da mümkündür33. 

A. İNTİFA HAKKINDAN FARKI 

Kişi lehine taşınmaz ve taşınır eşyalar ile haklar ve bir malvarlığı üzerinde kurulan, sahibine tüm 

yararları elde etme yetkisi sağlamasına karşın, başkasına devir ve intikal edilebilme özelliği 

bulunmayan irtifak hakkına, intifa hakkı denir34. İntifa hakkı, TMK m. 794 vd. maddelerinde ayrıntılı 

biçimde düzenlenmiştir. TMK m. 794’egöre, “İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir 

malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam 

yararlanma yetkisi sağlar.”  

İntifa hakkı, taşınmazlar, taşınırlar, haklar ya da bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Oturma 

hakkıysa, binanın tamamı veya bir bölümünden konut olarak yararlanma olanağı verir. Görüldüğü 

üzere, oturma hakkı intifa hakkına nispeten daha dar kapsamlıdır35. TMK m. 823/ 3’e göre, kanunda 

                                                             
27 Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 699; Ayan, s. 98; Sirmen, s. 562; Esener/ Güven, s. 480; Aybay/ Hatemi, s. 263. 
28 Esener/ Güven, s. 475. 
29 Güleç, s. 39; Doğu, s. 1038; Öztan, 907. 
30 Güleç, s. 42; Doğu, s. 1038; Esener/ Güven, s. 477; Serozan, s. 45; Öztan, 907. 
31 “ BGE 123 III 461. Sayılı karara konu olayda anne baba, üçüncü kişiye devrettikleri taşınmazda, kendi lehlerine bir ‘oturma hakkı’ tesis etmişler, bu 
oturma hakkının kendi ölümlerinden sonra (taşınmazın üçüncü kişiye devri sırasında hayatta ve kim oldukları belli olan) çocukları tarafından 
kullanılacağını belirtmişlerdir. Böylelikle üçüncü kişiye yapılan devir sırasında, hayatta iken anne-babanın, ölümlerinde çocuklarının hak sahibi olacağı 
bir oturma hakkı kurulmuştur. İsviçre Federal Mahkemesine göre, oturma hakkının kullanılması bakımından çocukların anne babaya halef olması, 
oturma hakkının miras yoluyla intikal etmeyeceği ilkesine bir ayrılık oluşturmaz. Çocukların oturma hakkına sahip olması miras yoluyla değil, oturma 
hakkını kuran hukuki işlem sayesinde gerçekleşecektir.” Özen, Burak, Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 
2008, s. 21. 
32 Özen, s. 22. 
33 Güleç, s. 50; Esener/ Güven, s. 454. 
34 Özen, s. 20; Aybay/ Hatemi, s. 258. 
35 Doğu, s. 1044; Sirmen, s. 559; Ertaş, s. 529; Esener/ Güven, s. 477; Ünal/ Başpınar, s. 63; Öztan, 907. 
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aksine bir düzenleme olmadığı sürece intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. İntifa 

hakkı sahibine kullanma ve yararlanma yetkisi verir. İntifa hakkıyla, taşınmaz üzerinde tam bir 

yararlanma hakkı tanınmakta olup, malikte sadece çıplak mülkiyet kalır. Oturma hakkında ise, sahibine 

taşınmazda sadece konut gereksinimini gidermek için kullanma ve onu zilyetliğinde bulundurma yetkisi 

tanınır36. Yargıtay, oturma hakkını intifa hakkının bir türü olarak37 görse de her iki kurumun arasındaki 

farklar sebebiyle aksi kanaatteyiz. Her iki kurumun konusu farklıdır. 

İntifa hakkının devir kabiliyeti bulunmaz38. Yargıtay da, intifa hakkının başkasına 

devredilemeyeceğini belirtmiştir39. Ancak TMK m. 806/ 1 düzenlemesi, intifa hakkının kullanımının bir 

başkasına devrini mümkün kılar. Bu maddeye göre, sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve 

koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması 

başkasına devredilebilir. Bu takdirde malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. 

 İntifa hakkının devir kabiliyeti olmamasına rağmen, intifa hakkının kullanılmasının başkasına 

devredilmesini Kanun koyucu caiz kılmıştır40. İntifa hakkının aksine oturma hakkında ise, sahibine 

kişisel gereksinimini karşılaması için bir binada oturabilme olanağı tanıdığı için, bu hakkın kullanımının 

bir başkasına devri olanaklı değildir41. Kanun koyucu hakkın kullanımını bir başkasına devrine olanak 

tanımadığından, oturma hakkı sahibi tarafından binanın kullanılmayan bölümlerinin kiraya verilmesi 

de caiz değildir42. 

İntifa hakkı sahibinin ölümüyle malikin çıplak mülkiyeti, tam mülkiyete dönüşür. Malik, eşyası 

üzerindeki intifa hakkına ilişkin tüm sınırlamalardan kurtulur43. Mal rejimi ne olursa olsun, sağ kalan 

eşe tereke malları arasında bulunan aile konutu ve ev eşyaları üzerinde yasal miras payına mahsuben 

mülkiyet hakkı, eğer haklı nedenler varsa mülkiyet yerine oturma veya intifa hakkını isteme olanağı 

getirmiştir44. Yargıtay böyle bir olasılıkta, intifa hakkı ile oturma hakkının farkına işaret etmiştir45. 

                                                             
36 Güleç, s. 52; Doğu, s. 1044; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 696; Sirmen, s. 558; Mehmetoğlu, s. 150; Esener/ Güven, s. 476. 
37 “Oturma hakkı, intifa hakkının özel bir türü olup,  hak sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Bu hak 
başkasına devredilemez ve hak sahibinin mirasçılarına da geçmez (TMK m. 823/1-2). Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin 
hükümler oturma hakkına da uygulanır (TMK m. 823/3). İntifa hakkı gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü ile sona erer (TMK m. 797/1).” (Y14HD, 
10.09.2015T, 2015/ 9635E, 2015/ 8116K) 
38 Özen, s. 293; Mehmetoğlu, s. 150; Ertaş, s. 529; Esener/ Güven, s. 477; Aybay/ Hatemi, s. 261. 
39 “Kişiye bağlı irtifaklar, bir kişi lehine kurulan ve lehine kuruldukları kişiyle kaim olan irtifaklardır. Başkasına devredilemezler ve mirasçıya geçmezler. 
Bunlar, intifa hakkı ve oturma (sükna) hakkıdır.(Oğuzman, K., Seliçi, Ö., Oktay-Özdemir, S.: Eşya Hukuku, İstanbul 2006, s.638). TMK'nın 794. 
maddesindeki tanıma göre intifa hakkı taşınırlar, taşınmazlar hatta haklar veya bir mal varlığı üzerinde tesisi mümkün olan ve hak sahibine konusu 
olan şeyden yararlanma hakkı veren bir irtifak türüdür. Taşınmaz mallar üzerindeki intifa hakkı, resmi senedin düzenlenerek tapuya tescili ile kurulur. 
İntifa hakkı, bir süreyle sınırlı olarak kurulmuşsa sürenin dolması veya bu süreden önce intifa hakkı sahibinin hakkından vazgeçmesi, intifa hakkı 
sahibinin ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğin sona ermesi, konusu olan şeyin bütünüyle harap olması sebebiyle artık ondan yararlanma olanağının 
kalmaması durumlarında sona erer. (TMK m.796) İntifa hakkı devren kazanılamaz, zira bu hakkın devri mümkün değildir.(Oğuzman, K., Seliçi, Ö., Oktay-
Özdemir, S.: Eşya Hukuku, İstanbul 2006, s.642). 

Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya gelince; mahkemece, davayı kabul eden davalılar adına kayıtlı hisselerin ½ sinin davacı adına tesciline 
karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktaysa da intifa hakkı şahsa sıkısıkıya bağlı haklardan olup devri mümkün olmadığından, arsa niteliğindeki 
dava konusu taşınmazın ½ hissesinde davalı F…. T….. adına kayıtlı olan intifa hakkının ½ sinin davacı adına tesciline karar verilmesi doğru görülmemiş, 
hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.” (Y14HD, 21.01.2019T, 2016/5340E, 2019/604K) 
40 Özen, s. 295; Esener, Esener/ Güven, s. 476; Aybay/ Hatemi, s. 261. 
41 Güleç, s. 52; Doğu, s. 1045; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 696; Ertaş, s. 529; Esener/ Güven, s. 476; Aybay/ Hatemi, s. 263; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-
Özdemir, s. 690. 
42 Gökalp, s. 177; Sirmen, s. 558; Mehmetoğlu, s. 150. 
43 Canarslan, Gökçe, İntifa Hakkının Sona Ermesi, Seçkin, Ankara, 2016, s. 50; Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı, 
XIILevha, İstanbul, 2014, s. 214; Aybay/ Hatemi, s. 258. 
44 Ertaş, s. 531. 
45 “Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya 
oturma hakkı tanınmasına karar verilir. 
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B. KONUT KİRASI SÖZLEŞMESİNDEN FARKI 

TBK m. 299’a göre, kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte 

ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini 

ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu genel tanım, kira sözleşmesinin konusunun taşınmaz ve taşınır 

olabileceğini belirtmekle kalmayıp, ürün kirasını da kapsamaktadır46. Kullandırma amacı güden 

sözleşmelerin başında gelen kira, ivazlı sözleşmelerdendir47. Kira sözleşmesinden kaynaklanan şahsi 

hakkın konusu, ayni hak niteliğindeki oturma hakkının konusuna göre daha geniştir. 

Kira sözleşmesinde kiraya veren bir bedel karşılığında kira konusu malını, kullanmak üzere bir 

başkasına devretmektedir. Ancak başkasına ait malda oturarak faydalanmak, sınırlı bir hak ile kurulursa 

bu durumda oturma hakkı söz konusu olur48. Kira sözleşmesinin konusunu, taşınır veya taşınmaz mal 

oluşturabilir. Oturma hakkının konusu ise, sadece oturmaya elverişli konuttur, işyeri ya da ticarethane 

bu hakka dâhil değildir49.  

Oturma hakkı, sağlar arasındaki işlemlerle kurulacağından, oturma sözleşmesi veya ölüme bağlı 

tasarruflarla tesis olunur. Oturma sözleşmesinin resmi şekilde yani tapu memuru huzurunda yapılması 

gerekir. Oturma hakkı, bu sözleşmeye dayanarak malikin yönelteceği yazılı tescil isteminin tapu 

kütüğüne tescil edildiği anda kurulur50.  

TBK sözleşme serbestisi ilkesini benimsediği için, yasalarda aksi açıkça belirtilmiş olmadıkça, 

sözleşmenin geçerliliği için şekil şartı gerekmez. Karşılıklı edimleri içeren kira sözleşmesinin kurulması 

da herhangi bir şekle bağlı değildir. Resmi şekil belirtilmediği için sözlü ya da yazılı şekil mümkündür. 

Oturma sözleşmesinin aksine, kira sözleşmesi sözlü ya da yazılı biçimde yapılabilir51. Ancak kira 

sözleşmesinin varlığını ispat bakımından yazılı şekil şart değilse de, ispat yönünden çoğu zaman 

                                                             
Medeni Kanunumuz bu düzenleme ile eşlerin birlikte yaşadıkları konut ve kullandıkları bu eşyalar ile ilgili olarak sağ kalan eşe mal rejimi hükümleri 
dışında mirastan bir takım haklar tanımıştır. Mal rejimi ne olursa olsun, sağ kalan eşe tereke malları arasında bulunan aile konutu ve ev eşyaları 
üzerinde yasal miras payına mahsuben mülkiyet hakkı, eğer haklı nedenler varsa mülkiyet yerine oturma veya intifa hakkını isteme olanağı getirmiştir. 
Ancak bu özgüleme ve alım hakkı bedelsiz değildir. Eğer eşin mirastan payına düşen miktar aile konutunun değerini karşılamıyorsa, eş miras payı 
dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek onun mülkiyet hakkını talep edebilecek,  bakiye değeri ödeyecek gücü yok ise aile konutu üzerinde 
intifa veya oturma hakkı talep edebilecektir.  

Bu madde gereğince, eşin miras hakkına mahsuben aile konutunun kendisine özgülenmesini talep etmesinde, öncelikle mülkiyet hakkı talebinin 
değerlendirilmesi gereklidir. İntifa hakkı tanınmak suretiyle özgüleme için haklı sebeplerin varlığını aramak gerekmektedir. 

Somut olayda, öncelikle davacıya dava konusu konutun mirasbırakan ile birlikte kullanılan aile konutu olduğuna dair tespit hükmü almak üzere süre 
verilerek açılan davanın sonucunun beklenmelidir. Dava konusu yerin aile konutu olduğunun tespiti halinde terekeye dâhil tüm malvarlığının parasal 
değeri bulunarak davacının miras payına düşen miktarın hesaplanması gerekir. Davacının miras payına mahsuben aile konutunun özgülenmesine karar 
verilecek ise davacının ödemesi gereken tutarın belirlenerek bu miktarın depo ettirilmesi sağlanmalıdır. Şartların bulunması halinde intifa hakkı 
tanınmak üzere intifa bedeli uzman bilirkişiye tespit ettirilerek intifa bedeli olarak hesaplanan miktarın depo ettirilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde 
yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle 
bozulması gerekmiştir.” (Y14HD, 08.02.2021T, 2017/1210E, 2021/673K) 
46Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018, s. 309; Aydoğdu, Murat/ Kahveci, Nalan, Türk Borçlar Hukuku 
Özel Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 345; Ruhi, Canan/ Ruhi, Ahmet Cemal, Türk Borçlar Kanunu’na Göre 
Kira Hukuku, Seçkin, Ankara, 2016, s. 15; Yavuz, Nihat, Kira Hukuku, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, s. 1; Akyiğit, Ercan, Kira Sözleşmesi, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 68. 
47 Aydoğdu/ Kahveci, s. 346; Eren, s. 313; Akyiğit, s. 68. 
48 Gökalp, s. 177. 
49 Doğu, s. 1045; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 696. 
50 Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 698; Ayan, s. 96; Sirmen, s. 559; Aybay/ Hatemi, s. 263; Öztan, 908. 
51 Aydemir, Efrail, Türk Borçlar Yasasına Göre Kira Hukuku, 4. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016, s. 66; Ruhi/ Ruhi, s. 19; Yavuz, s. 5; Aydoğdu/ Kahveci, s. 
364; Eren, s. 323; Akyiğit, s. 72. 
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gereklidir52. Uygulamada daha çok matbu halde hazırlanmış “Kira Kontrat Formu” nüshalarının 

taraflarca ilgili yerlerinin doldurularak imzalandığı görülmektedir53. 

Oturma hakkı bir ayni haktır. Kira sözleşmesinden ise, şahsi hak doğar. Kiralanan taşınmaz, tapu 

siciline şerh edilse bile, kiracının sahip olduğu hak, yine şahsi nitelikte bir alacak hakkıdır54. Bu nedenle 

oturma hakkının aksine sadece kira sözleşmesinin tarafları arasında hüküm doğurur55. Kira 

sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi dışında, taşınmazın mülkiyetini devralan yeni malik TBK m. 351’e 

dayanarak ihtiyaç sebebiyle kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilir. Oturma hakkından ise tek taraflı 

feragat mümkündür56. Gerçekten de, oturma hakkının sahibi tek taraflı tasarruf işlemi niteliğindeki 

feragat beyanıyla hakkından feragat edebilir57. Ancak kira sözleşmesinde kural olarak sözleşmeye 

bağlılık söz konusudur58. 

Kira sözleşmesi, belirli ya da belirsiz süreli olarak kurulabileceğinden59 ömür boyu süremez. Bu 

yönüyle ömür boyu yürürlükte kalan oturma hakkı, sahibine dana fazla güvence sağlar. Zira şartları 

oluştuğunda kiraya veren kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir60. Oturma hakkının alt kiraya 

ya da alt oturma hakkının kurulmasına olanak tanıması mümkün olmadığı gibi, belli bir ivaz içermesi de 

gerekmez61.  

C. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI 

Kullanım ödüncü sözleşmesini düzenleyen TBK m. 379’a göre, kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç 

verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi 

kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir. Mülga Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak, Kanun 

koyucu tarafların borçlarından ziyade sözleşmenin tanımını daha yerinde biçimde vermiştir62. Kullanım 

ödüncü sözleşmesi, ivazsız, iki tarafa eksik borç yükleyen, rızai ve sürekli bir sözleşmedir. Günlük 

yaşamda çok sık rastlanmaktadır63. Oysa oturma hakkının tesisi resmi şekli gerektirdiğinden, aynı 

sıklıkta rastlanmaz. 

Kullanım ödüncü alanın kullanım ödüncü konusu şeyi, sözleşmeye ya da kullanım amacına aykırı 

olarak kullanırsa, kullanma ödüncü veren sözleşmeyi feshedebilir64. Bu nedenle, kullanım ödünü 

sözleşmesi, ödünç alan için diken üstünde bir sözleşme olarak nitelendirilmiştir65. Yargıtay, ödünç veren 

murisleri ile davalı arasındaki protokolün imza tarihinden itibaren, yapılması gerekenin binanın makul 

                                                             
52 Yavuz, s. 7. 
53 Ruhi/ Ruhi, s. 22; Eren, s. 323. 
54Eren, s. 314; Aybay/ Hatemi, s. 263. 
55 Doğu, s. 1045; Ruhi/ Ruhi, s. 19; Eren, s. 314. 
56 Güleç, s. 56; Ruhi/ Ruhi, s. 26. 
57 Vardar Hamamcıoğlu, s. 215. 
58 Güleç, s. 56; Ruhi/ Ruhi, s. 26. 
59 Ruhi/ Ruhi, s. 23; Aydemir, s. 73; Yavuz, s. 30; Aydoğdu/ Kahveci, s. 65. 
60 Güleç, s. 54; Ruhi/ Ruhi, s. 26; Akyiğit, s. 172. 
61 Doğu, s. 1045; Esener/ Güven, s. 477. 
62 Aydoğdu/ Kahveci, s. 690. 
63 Eren, s. 484. 
64 Aydoğdu/ Kahveci, s. 698. 
65 Güleç, s. 57. 
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sürenin de geçtiğini gözeterek, buna göre ihtar çekilip dava açılmakla muvafakatin geri alındığı ve 6098 

sayılı TBK'nun 384. maddesi gereğince de akdin feshedildiğini kabul etmiştir66. 

İvazsız olması67 bakımından oturma hakkına benzese de, ödünç veren taşınmazı TBK m. 383’te 

sayılan durumlarda geri alabilir. Özellikle tapuya şerhi de mümkün olmayan ödünç sözleşmesi, kira 

sözleşmesinden dezavantajlıdır. Ayni olamamaktan kaynaklanan bu sözleşmeyle ödünç alan yalnızca 

şahsi etkiye sahip bir oturma hakkı elde eder68.  

D. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKLARINDAN VE DİĞER DÜZENSİZ ŞAHSİ İRTİFAKLARDAN 

FARKI 

Diğer düzensiz kişisel irtifaklar, bir taşınmazı sınırlı ve belirli şekilde kullanma ya da yararlanma 

veya hem kullanma hem de yararlanma yetkilerini veren irtifak haklarıdır69. Bunlar, karışık kişiye bağlı 

irtifak hakları olarak da adlandırılır70. TMK m. 838’e göre, “Malik, taşınmaz üzerinde herhangi bir kişi 

veya topluluk lehine atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit olarak kullanılmak gibi belirli bir 

yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurulabilir” Görüldüğü üzere, bu tür irtifak 

hakları ile belirli bir konuda rekabete girmeme, manzara kapatmama, hayvan otlatma, yüzme gibi spor 

çalışmaları için alan oluşturulabilir. Ancak sadece bir binada oturmayı konu olan oturma hakkı bu yolla 

kurulmaz71.  

Oturma hakkı, şahsi irtifak haklarındandır. Şahsi irtifak sadece kişi lehine kurulabilir. Eşya lehine 

kurulması mümkün değildir72. TMK m. 838’e tâbi sair irtifak hakları, eşyaya bağlı olarak da 

kurulabileceği gibi, tarafların anlaşmasıyla devredilebilir73. Oturma hakkının benimseniş sebebine 

aykırı bu durum, oturma hakkıyla amaçlanan ekonomik ve sosyal gayeye aykırıdır. Bu kabul, taşınmaz 

lehine irtifak hakları için de geçerlidir74.  

TMK m. 839/1’e göre, taşınmaz yükü; hak sahibine bir taşınmaza sahip bulunması sebebiyle, bu 

taşınmazın malikinden kendisine bazı edimlerde bulunmasını isteme ve bu edimler yerine getirilmezse, 

onları elde edebilmek için taşınmazın değerine el atma yetkilerini veren sınırlı bir ayni haktır. Taşınmaz 

yükü, sırtladığı yük itibarıyla çift karakterlidir. Edim borcu ile ayni teminat hakkı, aynı yük içinde bir 

tamlık oluşturur. Her ikisinin de birbirinden bağımsız hukuki varlıkları söz konusu olmaz75.  

  

                                                             
66 “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 379. maddesinde düzenlenen "Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak 
kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.",  aynı Kanunun C. Sona ermesi, 
Amacı belirlenmiş kullanma başlıklı 383. maddesinde de "Kullanma için belirli bir süre öngörülmemişse, ödünç alanın, ödünç konusunu sözleşme 
uyarınca kullanmış olmasıyla veya kullanabilecek kadar bir zaman geçmesiyle sözleşme sona erer. " hususları düzenlenmiştir. Tüm dosya kapsamı 
birlikte değerlendirildiğinde, davacıların murisi ile davalı arasındaki protokolün, davalıyı koruma amaçlı imzalandığı, imza tarihinden itibaren, bir PTT 
binası yapılması yönünden makul sürenin de geçtiği gözetilerek;  buna göre ihtar çekilip dava açılmakla muvafakatin geri alındığı ve 6098 sayılı TBK'nun 
384. maddesi gereğince de akdin feshedildiği kabul edilmelidir. Mahkemece, bu yönde bir değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” (Y3HD, 22.01.2020T, 2019/3110E, 2020/534K) 
67 Eren, s. 315. 
68 Güleç, s. 57; Doğu, s. 1047; Eren, s. 486. 
69 Ayan, s. 100; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 719; Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 701; Öztan, 908. 
70 Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 719. 
71 Ayan, s. 101. 
72 Gökalp, s. 177. 
73 Ertaş, s. 532. 
74 Güleç, s. 58; Akipek/ Akıntürk/ Ateş, s. 726; Ertaş, s. 531. 
75 Oğuzman/ Seliçi, Oktay-Özdemir, s. 705; Serozan, s. 46.  
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SONUÇ 

Taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan kişi, barınma gereksinimini karşılayabileceği 

taşınmazı kira, taşınmaz ödüncü gibi şahsi bir borç ilişkisi doğuran sözleşmelerle ya da intifa, oturma 

hakkı gibi ayni haklarla karşılayabilir. Oturma hakkının konusu, içinde oturulmaya uygun bir konuttur. 

Taşınırlar ile oturmaya uygun olmayan taşınmazlar üzerinde bu hak tesis olunamaz. Bir arsada, paylı 

mülkiyete konu taşınmazda ya da bir binanın işyerinde oturma hakkı kurulamaz.  

Kullanma ödüncü sözleşmesi, ivazsız olması bakımından oturma hakkına benzese de, ödünç veren 

taşınmazı TBK m. 383’te sayılan durumlarda geri alabilir. Özellikle tapuya şerhi de mümkün olmayan 

ödünç sözleşmesi, kira sözleşmesinden bile dezavantajlıdır. Ayni olamamaktan kaynaklanan bu 

sözleşmeyle ödünç alan yalnızca şahsi etkiye sahip bir oturma hakkı elde eder. 

Oturma hakkı, sağlar arasındaki işlemlerle kurulacağından, oturma sözleşmesi veya ölüme bağlı 

tasarruflarla tesis olunur. Oturma sözleşmesinin aksine, kira sözleşmesi sözlü ya da yazılı biçimde 

yapılabilir. Oturma hakkı, sahibine ayni hak tanıdığı için üçüncü kişilere hatta malike karşı da ileri 

sürülebilir. Şahsi hak doğuran kira sözleşmeleri ile kullanma ödüncü sözleşmelerinde şahsi hak 

tanınmasına rağmen, oturma sözleşmesi gibi resmi şekil şartı aranmaz. Kişinin barınma gereksinimini, 

şekle bağlı olmadığı için, kolay kurulabilen kira sözleşmesiyle karşıladığı sıklıkla rastlanan vakıadır.  
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KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİ VE ALT 
YÜKLENİCİLERİN KESİN KABULDEN SONRAKİ SORUMLULUĞU 

        Sabure PAKET* 
 

Öz 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin konusunu oluşturan 
yapım işine ilişkin kabul işlemleri, geçici kabul ve kesin kabul olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. 
Kesin kabul için gerekli denetimin yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir işlem olan geçici kabul, 
tamamlanan inşaatın iş sahibi idare tarafından teslim alınması anlamına gelir. Kesin kabul ise, ihale 
konusu yapım işinin idare tarafından sözleşmeye ve sözleşme ile elde edilmek istenen amaca uygun 
görüldüğünü gösterir. Kamu ihale sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü ile yüklenici ve alt 
yüklenicilerin açık ayıplardan dolayı sorumluluğu sona erer. Buna karşılık gizli ayıplar ile kasten 
gizlenen ayıplar bakımından ise yüklenici ve alt yükleniciler kesin kabulden sonra da sorumlu olmaya 
devam eder. Yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 uyarınca 
kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıldır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin ağır kusurlu olmaları 
durumunda ise TBK m. 478’de öngörülen yirmi yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. 
Anahtar Kelimeler: Geçici Kabul, Kesin Kabul, Müteselsil Sorumluluk, Sorumluluktan Kurtulma. 
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LIABILITY OF CONTRACTORS AND SUBCONTRACTORS AFTER FINAL APPROVAL 
IN CONSTRUCTION CONTRACTS SUBJECT TO PUBLIC PROCUREMENT 

LEGISLATION 

 

Abstract 
In construction contracts subject to the Public Procurement Contracts Law, the approval procedures 
regarding the construction work, which is the subject of the contract, take place in two stages as 
temporary approval and final approval. Temporary approval, which is a process to ensure that the 
necessary audit can be made for final approval, means the receipt of the completed construction by the 
administration. The final approval indicates that the construction work subject to the tender has been 
deemed suitable by the employer for the contract and the purpose desired to be obtained by the 
contract. With the final approval of the construction work in public procurement contracts, the 
responsibility of the contractor and subcontractors due to obvious defects ends. On the other hand, the 
contractors and the subcontractors continue to be responsible for hidden defects and deliberately 
hidden defects after final approval. The responsibility of the contractors and the subcontractors after 
final approval continues for fifteen years from the date of final approval in accordance with Article 30 
of the Public Procurement Contracts Law. If the contractor or the subcontractors are seriously at fault, 
the twenty-year statute of limitations stipulated in Article 478 of the Turkish Code of Obligations must 
be applied. 
Keywords: Temporary Approval, Final Approval, Solidary Liability, Release from Liability. 

 

GİRİŞ 

İnşaat sözleşmesi, yüklenicinin iş sahibi tarafından ödenecek bedel karşılığında taşınmaz bir yapı 

eseri meydana getirerek teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir1. İnşaat sözleşmesi hukuki niteliği 

itibariyle bir eser sözleşmesidir2. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin 

hükümleri inşaat sözleşmelerine doğrudan uygulanır3. Buna karşılık kamu kurum ve kuruluşlarının 

taraf olduğu inşaat sözleşmelerinde ise, öncelikle ilgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinin dikkate 

alınması gerekir. Zira kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat sözleşmeleri bakımından kamu 

ihale mevzuatı hükümleri özel hüküm niteliğindedir. 

Kamu ihale mevzuatında, inşaat sözleşmelerine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır. Bu 

alandaki düzenlemelerin başlıcaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

                                                             
1 GAUCH, Peter, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, N. 32, 205, 209; SELİÇİ, Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978, 
s. 4, 5; AYAN, Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008, s. 23; KOCAAĞA, Köksal, İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 23. 
2 GAUCH, N. 204, 205; ZINDEL, Gaudenz/ PULVER, Urs/ SCHOTT, Betrand, Der Werkvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR 
(Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.)), 6. Aufl., Basel 2015, Art. 363, N. 12; SELİÇİ, s. 5; EREN, Fikret, “Borçlar Hukuku Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat 
Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci-Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (Ankara, 18 – 19 Mart 1996), BTHAE., Ankara 2001, s. 49; AYAN, Serkan, 
İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008, s. 24; GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009, s. 44; 
KOCAAĞA, s. 27. Ayrıca inşaat sözleşmesi doktrinde, eser sözleşmesinin bir görünüm şekli olarak da ifade edilmektedir. Bkz. GAUCH, N. 204, 205; 
ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 12; SCHUMACHER, Rainer/ KÖNIG, Roger, Die Vergütung im Werkvertrag, Grundvergütung – Mehrvergütung, 
BR – Beiträge aus dem Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht, Universität Freiburg Band/ Nr. 34, 2. Aufl., Freiburg 2017, N. 1; 
TRÜMPY-JAGER, Eveline, “Vorzeitige Beendigung von Bauwerkvertragen”, Das Private Baurecht des Schweiz, Beitrage für die Schweiz, 
(Herausgegeber: Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy), Zürich 1994, s. 137. Diğer taraftan doktrinde inşaat sözleşmesi için zorunlu nitelemenin 
eser sözleşmesi olmadığı, eser sözleşmesi dışında farklı nitelemelerin de gündeme gelebileceği ve eser sözleşmesinin inşaat sözleşmesinin görünüm 
türlerinden sadece bir tanesini oluşturduğu ifade edilmektedir. Bkz. KURŞAT, Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2017, s. 4. 
3 GÖKYAYLA, s. 44; AYAN, s. 24; KOCAAĞA, s. 27. 
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4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’dur4. Uygulama alanına giren inşaat sözleşmelerinin 

ayrılmaz birer parçası olan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi5 (BİGŞ) ve Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi6 (YİGŞ) ise söz konusu kanunların ayrılmaz birer parçasıdır ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının taraf olduğu inşaat sözleşmelerine ilişkin standart sözleşme koşulu niteliğindedir7. Bu 

nedenle gerek Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gerek Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Devlet İhale 

Kanunu veya Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi inşaat sözleşmelerinde kanundan 

dolayı uygulanmaktadır. 

Çalışmamızın konusunu kamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmelerinde yüklenici ve alt 

yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında yüklenici 

ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi inşaat 

sözleşmeleri bakımından incelenmektedir. 

I. GENEL OLARAK 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin konusunu oluşturan 

yapım işine ilişkin kabul işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kontrol 

Yönetmeliğinde8 geçici kabul ve kesin kabul adı altında düzenlenmiştir. Kesin kabul için gerekli 

denetimin yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir işlem olan geçici kabul9, tamamlanan inşaatın iş sahibi 

idare tarafından teslim alınması anlamına gelir10. Gerek Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda gerek 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi alt mevzuatta geçici kabule yükleniciyi ayıp sebebiyle 

sorumluluktan kurtarıcı bir etki tanınmamıştır11. Bu itibarla yapım işinin geçici kabulü, yüklenicinin 

ayıp sebebiyle sorumluluğunu ortadan kaldırmaz12. Yüklenicinin sorumluluğu yapım işinin geçici 

kabulünden sonra da devam eder. Bu husus Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. maddesi ile Yapım 

İşleri Genel Şartnamesinin 26. maddesinden de açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu 

düzenlemelerde yapım işinin kesin kabulüne kadar her türlü sorumluluğun yüklenicide olduğu hükme 

bağlanmıştır.  

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde kesin kabul, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 45. maddesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğinin 11 ile 14. maddeleri 

                                                             
4 Bkz. RG. T. 22.01.2002, S. 24648. 
5 Bkz. RG. T. 09.10.1984, S. 18450. 
6 Bkz. RG. T. 26.02.2006, S. 26092. 
7 GÖK, Yaşar, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun Kapsamında Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları, Ankara 2007, s. 23, 25; GÖK, Yaşar, Yapı 
İşleri ve Hakediş Uygulaması, 2. Baskı, Ankara 2002, s. 29; BİLİR, Dilek, Kamu İhale Mevzuatına Tabi inşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara 2011, s. 6; KARACA, Mehmet, Kamu İhalelerinde İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeple Sona 
Ermesi, Ankara 2009, s. 31; Y. 15. HD. 6.4.2016, E. 2015/3148, K. 2016/2129: “…Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin sözleşme eki olduğu kamu ihale 
sözleşmelerinde…” (Kazancı – İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 6.2.2020, E. 2019/3485, K. 2020/322: “Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan 
sözleşmenin 9. maddesinde sözleşme ekleri sayılmış olup sayılan ekler arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi de bulunmaktadır. Bu şartname 6100 
Sayılı HMK'nın 193. maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemelerce görevi gereği kendiliğinden gözetilmesi gerekir.” (Kazancı – İçtihat 
Bilgi Bankası). 
8 Bkz. RG. T. 04.03.2009, S. 27159. 
9  SELİÇİ, s. 39; ŞİMŞEK, Edip, “Devlet İhale Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci-Mühendis ve Hukukçular 
İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18 – 19 Mart 1996), BTHAE., Ankara 2001, s. 209; UÇAR, Ayhan, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül 
Borcu, Ankara 2003, s. 98; ŞAHİN, Turan, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012, s. 58. KURŞAT, s. 188. 
10  SELİÇİ, s. 38; ÖZ, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi : Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri ile Birlikte, İstanbul 1989, s. 
184, 185; UÇAR, s. 96, 97; GÖK, Yapı İşleri, s. 518; GÖK, Yapım Sözleşmeleri, Ankara 2007, s. 545; BİLİR, s. 53; ŞAHİN, s. 55; DUMAN, İlker Hasan, İnşaat 
Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara 2016, s. 918. 
11  BİLİR, s. 53; KIRMIZI, Mustafa, Açıklamalı - İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 285. Y. 11. HD., 
09.07.2013, E. 2013/9640, K. 2013/14540: “…müteahhidin faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder.” (Lexpera – Hukuk Bilgi 
Sistemi). 
12 SELİÇİ, s. 38; UÇAR, s. 97; BİLİR, s. 53; KIRMIZI, s. 285. 
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arasında hükme bağlanmıştır. Kesin kabul, ihale konusu yapım işinin iş sahibi idare tarafından 

sözleşmeye ve sözleşme ile elde edilmek istenen amaca uygun görüldüğü anlamına gelir. Kesin kabul, 

yapım işinin idare tarafından ihale dokümanına uygun bir ifa olarak görüldüğünü gösterir13. Bu itibarla 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü, Türk Borçlar 

Kanunu’nun “Eserin Kabulü” kenar başlığını taşıyan 477. maddesinde hükme bağlanan kabule ilişkin 

hukuki sonuç doğurur.  

II. KESİN KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

A. Genel Olarak 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 11/III uyarınca kabul işlemlerinin yapılabilmesi için kural 

olarak sözleşme konusu yapım işinin yüklenici tarafından tamamlanarak iş sahibi idareye teslim edilmiş 

olması gerekir. Yapım işinin tamamlanmış olması gereği KİSK m. 11/I c. 2’de Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinin konusunu oluşturan yapım işinin kabul işlemleri bakımından 

hükme bağlanmış olduğundan, gerek geçici kabul gerek kesin kabul bakımından söz konusu olan bir 

koşuldur. Ancak kesin kabul için öncelikle yapım işinin geçici kabulünün gerçekleşmiş olması ve geçici 

kabul işlemlerinin yapılması için ise kural olarak yapım işinin tamamlanarak yüklenici tarafından teslim 

edilmiş olması gerektiğinden, kesin kabulün yapılması için eserin tamamlanarak iş sahibi idareye teslim 

edilmiş olması evleviyetle gerekir. Bununla birlikte taraflarca aksinin kararlaştırılması da mümkündür. 

Nitekim KİSK m. 11/III uyarınca taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış olması durumunda, sözleşmenin 

konusunu oluşturan yapım işinin tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 

yapılabilir. 

 B. Geçici Kabulün Yapılması 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde kesin kabulün söz konusu 

olabilmesi için öncelikle yapım işinin geçici kabul işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Yüklenici 

tarafından tamamlanan yapım işinin iş sahibi idare tarafından teslim alınmasını ifade eden geçici kabul, 

kamu ihale sözleşmelerinde kesin kabulün ön koşulu niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle kamu ihale 

sözleşmelerinde yapım işinin geçici kabulü, kesin kabulün ön koşulunu oluşturur ve kesin kabule 

hazırlık mahiyetindedir. 

C. Teminat Süresinin Tamamlanmış Olması 

Kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ikinci koşul, teminat süresinin tamamlanmış 

olmasıdır. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde teminat süresi 

belirlenmeksizin kesin kabul işlemleri gerçekleştirilemez. İhale konusu yapım işine ilişkin kesin kabul 

işlemlerinin zorunlu bir teminat süresi sonunda gerçekleştirilmesi gerekir. Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 43. maddesinde hükme bağlanan teminat süresi, geçici kabul ile kesin kabul arasında 

geçecek süredir. Taraflarca sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yapım işlerinde teminat süresi 

on iki aydan az olamaz14. Yapım işlerinde teminat süresi, kamu ihale sözleşmelerinde yapım işinin kesin 

kabulünün yapılacağı tarihi gösterir15. 

                                                             
13 KARACA, s. 155. 
14 Bununla birlikte sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen destek hizmetlerine ilişkin teminat veya garanti süreleri işlerin özelliğine 
göre artırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. DUMAN, s. 920. 
15 KAYA, Osman/ ÖZEK, Ali, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlarda Muayene 
ve Kabul İşlemleri, 1. Baskı, Ankara 2006, s. 30. 
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D. Kesin Kabulün Gerçekleşmesi 

1. Genel Olarak 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde geçici kabul ve kesin kabul olmak 

üzere iki aşamalı bir kabul sistemi öngören kanun koyucu, sözleşme konusu yapım işinin kabulünü sıkı 

şekil koşullarına bağlamıştır. Nitekim kamu ihale sözleşmelerinin konusunu oluşturan yapım işlerinde 

kabul işlemleri, idare tarafından kurulan ve en az üç kişiden oluşan kabul komisyonları tarafından yazılı 

olarak gerçekleştirilir (KİSK m. 11; YİGŞ m. 45). Yüklenicinin yazılı olarak yapacağı kabul başvurusu ile 

başlayan kesin kabul süreci, kabul komisyonu tarafından düzenlenen kesin kabul tutanağının yetkili 

makam tarafından onaylanması ile tamamlanmış olur. 

Kabul işlemlerinin yapılabilmesi için kural olarak sözleşme konusu yapım işinin yüklenici 

tarafından tamamlanarak idareye teslim edilmiş olması gerekir (KİSK m.11/I c. 2). Bununla birlikte 

sözleşmenin konusunu oluşturan yapım işinin tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri 

için kısmi kabul yapılabilir (KİSK m.11/III). Ancak önemle belirtilmelidir ki, kamu ihale sözleşmelerinde 

KİSK m. 11/III uyarınca yapılacak kısmi kabul, sadece sözleşmede kararlaştırılan bölümler için söz 

konusu olabilir16. Bu nedenle kısmi kabulün taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış olması gerekir. 

2. Kesin Kabul Başvurusu ve Kesin Kabul Komisyonunun Oluşturulması 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde kesin kabul sıkı şekil koşullarına 

bağlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak yüklenicinin kesin kabul için belirlenen tarihte yazılı olarak kesin 

kabul talebinde bulunması gerekir (YİGŞ m. 45/I; YİMKY m. 11/I). Sözleşmede belirlenen teminat 

süresinin dolduğu tarih, kesin kabul talebinde bulunulması gereken tarih olarak kabul edilir. Kesin 

kabul başvurusu iş sahibi idareye yapılmalıdır. İdare dışında başkaca bir makama yapılan başvuru kesin 

kabul işlemlerinin başlamasına vücut vermez. Ayrıca kesin kabul başvurusu yazılı olmalıdır. 

Kesin kabul başvurusu üzerine, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman 

tarafından sözleşmeye konu yapım işi incelenir. Yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun 

bulunması halinde, kesin kabul teklif belgesi hazırlanır. Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı 

tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makam tarafından kesin kabul komisyonu oluşturulur. 

Kesin kabule ilişkin işlemler, Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 45/I uyarınca kesin kabul komisyonu 

tarafından geçici kabule ilişkin usule uygun olarak yapılır. 

Kesin kabul komisyonu, teminat süresi içerisinde yüklenici tarafından yapılması gereken sürekli 

bakım niteliğindeki işlerin sözleşmeye uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını, yapım işinin fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun bulunup 

bulunmadığını veya yapım işinde geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir ayıp olup olmadığını inceler. 

Ayrıca komisyon gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. 

3. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 

Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme sonucunda yapım işini kesin kabule hazır bulduğu 

takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Bu bağlamda teminat süresi içinde yüklenicinin bütün 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek 

nitelikte bir ayıp veya eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Bu tutanak 

komisyon üyeleri ve yüklenici veya vekili tarafından imzalanır. Kesin kabul komisyonu tarafından 

                                                             
16 KAYA/ÖZEK, s. 98. 
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yapılan inceleme sırasında kesin kabule engel teşkil edecek nitelikte olmayan ayıp veya eksikliklerin 

tespit edilmesi halinde, söz konusu ayıp ve eksiklikler ile bunların giderilmesi için gerekli süre de kesin 

kabul tutanağında gösterilir. 

Düzenlenen kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından incelenerek onaylanması gerekir. 

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul süreci tamamlanmış olur 

(YİGŞ m. 45/IX). 

Yapım işinde kesin kabule engel teşkil edecek derecede ayıp veya eksiklikler bulunması 

durumunda ise, söz konusu ayıp veya eksiklikler kesin kabul komisyonu tarafından bir tutanak ile tespit 

edilir ve bunların giderilmesi için gerekli süre de belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare söz konusu 

ayıp veya eksikliklerin tutanakta belirtilen süre içeri-sinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ 

eder. Kesin kabul komisyonu tarafından düzenlenen tutanakta belirtilen ayıp veya eksikliklerin 

giderilmiş olduğunun idare tarafından tespit edilmesi durumunda, kesin kabul işlemleri 

sonuçlandırılır17. 

III. KESİN KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI 

A. Genel Olarak 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt 

Yüklenicilerin Sorumluluğu” başlığını taşıyan 30. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm 

uyarınca, yüklenici ve alt yükleniciler, sözleşme konusu yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararlardan kesin 

kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 30 uyarınca yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu, yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararlar dolayısıyla sorumluluğa ilişkindir. KİSK m. 

30’da yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumluluğu genel hükümlere tabi kılınmıştır. Bu husus KİSK m. 

30/I c. 2 hükmünde, “Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin 

ettirilir.” denilmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu düzenlemedeki genel hükümler ifadesi 

ile Türk Borçlar Kanunu hükümlerine atıfta bulunulmuştur. Kaldı ki böyle bir düzenleme bulunmasa 

dahi Türk Borçlar Kanunu’nun uygulanması gerekirdi. Zira kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu 

inşaat sözleşmelerine ilişkin özel kanun niteliğindeki Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda hüküm 

bulunmaması durumunda Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda 

uygulanması gereken ilk düzenleme, Türk Borçlar Kanunu’nun m. 470 ve devamında yer alan eser 

sözleşmesine ilişkin hükümlerdir. Nitekim inşaat sözleşmeleri eser sözleşmesinin bir türü olarak kabul 

edilmekte olduğundan eser sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir. Bu nedenle Türk Borçlar 

Kanunu’nda yer alan eser sözleşmesine ilişkin hükümler kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu 

inşaat sözleşmeleri bakımından da uygulanır. 

  

                                                             
17 Y. 10. HD., 7.10.2019, E. 2019/3523, K. 2019/7092: “İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık 
gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul 
işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir…” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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B. Sorumluluğun Kapsamı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 30 uyarınca yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu, yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararların tazminine yöneliktir. KİSK m. 30’da yüklenici 

ve alt yüklenicilerin sorumluluğuna temel teşkil eden durumlar, yapım işinin fen ve sanat kurallarına 

uygun olmaması, malzemenin ayıplı olması ve benzeri sebepler olarak ifade edilmiştir. Bu kapsamda 

KİSK m. 30 uyarınca yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumluluğunun sebebini teşkil eden ilk durum, 

sözleşme konusu yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamış olmasıdır. Kanunda 

“fen ve sanat kurallarına uygun olmama” şeklinde ifade edilen bu durum, yapım işinin ayıplı olmasını 

ifade etmektedir18. Nitekim ayıp, yapım işinin sözleşme ile kararlaştırılan veya dürüstlük kuralı gereği 

taşıması gereken nitelikleri haiz olmamasıdır. Yüklenici ve alt yükleniciler, sözleşme ile öngörülen 

amaca göre kullanıma elverişli, teknik ve sanat kurallarına uygun bir yapı meydana getirerek teslim 

etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde teslim edilen yapım işi ayıplıdır ve yüklenicinin ayıp sebebiyle 

sorumluluğuna gidilir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi de bir kararında, eserin fen ve sanat kurallarına uygun 

ve iş sahibinin amacını karşılar nitelikte imal edilmemiş olması durumunda teslim edilen eserin ayıplı 

olduğunu ifade etmektedir19. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 30 uyarınca yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumluluğunun 

sebebini teşkil eden diğer bir durum ise, hileli malzeme kullanılmasıdır. Söz konusu hükümde geçen 

“hileli malzeme kullanılması” ifadesi, kullanılan malzemenin ayıplı olması şeklinde anlaşılmalıdır. 

Kullanılan malzemenin sözleşme ile kararlaştırılan veya dürüstlük kuralı gereği taşıması gereken 

nitelikleri taşımamasından dolayı yüklenici veya alt yüklenicilerin sorumluluğu, ayıp sebebiyle 

sorumluluk hükümlerine göre belirlenmektedir20. 

Yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumluluğunu gerektiren durumlar, yapım işinin fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapılmaması ve malzemenin ayıplı olması ile sınırlı değildir. KİSK m. 30’da 

sadece yüklenici ve alt yüklenicilerin ayıp sebebiyle sorumluluğu kapsamında değerlendirilebilecek 

bazı durumlar örnek kabilinden sayılmıştır. Kanunda sayılan durumların yanı sıra yüklenici ve alt 

                                                             
18 KARACA, s. 73; BİLİR, s. 57. Y. 15. HD., 20.1.2004, E. 2003/3242, K. 2004/220: “…(E)serin görünürde değil, fen ve amacına uygun olarak imali halinde 
gerçek anlamda ifadan söz edilebilir. Somut olayda, yapılan filtre sisteminin fen ve sanat kurallarına uygun düşmediği, eserin reddi gerekeceği, gerek 
tespit suretiyle alınan 2.10.2000 günlü ve gerekse mahkemede yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen 5.6.2001 günlü bilirkişi raporlarıyla sabittir. İş 
sahibi olan davacı BK.nun 360. maddesi hükmünce, reddi gereken eserden kaynaklanan zarar ve ziyanını yükleniciden isteyebileceğinden, mahkemece 
yeniden yapım bedeli olan ve 2.10.2000 günlü raporda saptanan 750 milyon TL.nın hüküm altına alınması yerine somut olaya ve yasaya uygun 
düşmeyen bazı nedenlerle davanın kısmen kabulü doğru olmadığından karar bozulmalıdır.” (Kazancı – İçtihat Bilgi Bankası). 
19 Y. 15. HD., 01.07.2015, E. 2015/2801, K. 2015/3820: “İş sahibi ısmarladığı eserin belli nitelikler taşımasını, amacını karşılamasını arzu eder. Şayet 
ısmarlanan eser iş sahibinin beklentisini karşılamıyorsa sözleşmenin yararlar dengesi iş sahibi aleyhine bozulur. Bu bakımdan eser fen ve sanat 
kurallarına uygun ve iş sahibinin amacını karşılar nitelikte imâl edilmelidir. Aksi halde eser ayıplıdır ve yüklenicinin ayıba karşı zararlı sonuçtan 
sorumluluğu ortaya çıkar.” (Kazancı – İçtihat Bilgi Bankası). 
20 GAUCH, N. 85, 1477; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 365, N. 27; ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden 
Geçirilmiş ve Genişletilmiş Tıpkı 12. Baskı, Ankara 2019, s. 379. TBK m. 472/I uyarınca “Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici bu 
malzemenin ayıplı olması yüzünden iş sahibine karşı, satıcı gibi sorumludur”. Söz konusu hükümde satış sözleşmesine yapılan yollama, doktrinde çeşitli 
görüşlerin ileri sürülmesine yol açmıştır. Bir görüşe göre, TBK m. 472/I hükmünde satış sözleşmesine yapılan yollama zapttan sorumluluğuna ilişkindir. 
Yüklenicinin kendi sağladığı malzemenin ayıplı olmasından dolayı sorumluluğu, eser sözleşmesindeki ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine göre 
belirlenir. (GAUCH, N. 85, 1477; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 365, N. 27; ARAL/AYRANCI, s. 379; EREN, Borçlar Özel, s. 626). Diğer bir görüşe göre ise 
TBK m. 472/I uyarınca yüklenicinin malzemenin ayıplı olmasından dolayı sorumluluğuna satış sözleşmesinde satıcının ayıptan sorumluluğa ilişkin 
hükümler uygulanır. (OSER, H./ SCHÖNENBERGER, W., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V.: Das Obligationenrecht, Teil 2, Zürich 
1939, Art. 365, N. 2; BECKER, Hermann, Berner Kommenter zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, VI. Bd., II. Abteilung, Die 
einzelnen Vertragsverhältnisse, Art. 184 – 551, Bern 1934, Art. 365, N. 2; GAUTSCHI, Georg, Berner Kommentar Kommentar zum Schweizerischen 
Privatrecht Band VI Das Obligationenrecht : Schweizerisches Zivilgesetzbüch: Das Obligationenecht 2. Abteilung: Die Einzelnen Vertragsverhaltnisse 
3. Teilband: Der Werkvertrag Artikel 363-379 OR, Bern 1967, Art. 365, N. 8d; SELİÇİ, s. 101; TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 
Cilt II, İstanbul 2010, s. 106). 
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yüklenicilerin sorumlu olmasını gerektirecek diğer bir durumun varlığı da iş sahibi idarenin uğradığı 

zararın tazmini bakımından talepte bulunabilmesine dayanak teşkil edebilir. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki 

sorumluluğu genel hükümlere tabi kılınmıştır. Bu itibarla yüklenici ve alt yüklenicilerin 

sorumluluğunun kapsamı bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesinde ayıp sebebiyle 

sorumluluğa ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu 

inşaat sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü TBK m. 477’de hükme bağlanan eserin kabulü 

anlamına geldiğinden, yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu bakımından 

TBK m. 477 hükmünün uygulanması gerekir. TBK m. 477/I uyarınca eserin açıkça veya örtülü olarak 

kabulünden sonra yüklenici ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur; meğerki teslim ve usulüne uygun 

gözden geçirme sırasında fark edilemeyen veya yüklenici tarafından iş sahibinden kasten gizlenen bir 

ayıp bulunsun. Söz konusu hükümde kabulün yükleniciyi sorumluluktan kurtarıcı etkisini kural olarak 

sadece açık ayıplar bakımından kabul edilmiş, gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen 

ayıplar kabulün kapsamına dahil edilmemiştir. Bu durumda Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi 

inşaat sözleşmelerinde de yüklenicinin yapım işinin kesin kabulüne kadar her türlü sorumluluğu devam 

etmekle birlikte, kesin kabulün yapılması ile yüklenici açık ayıplar bakımından sorumluluktan 

kurtulur21. Buna karşılık yapım işindeki gizli ayıplar ile kasten gizlenen ayıplar bakımından ise yüklenici 

sorumlu olmaya devam eder. Dolayısıyla yüklenicinin kesin kabulden sonraki sorumluluğu da yapım 

işindeki gizli ayıplar ile kasten gizlenen ayıplar bakımındandır22. 

C. Sorumlu Olan Kişiler 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 30 uyarınca yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, kullanılan malzemenin ayıplı olması ve benzeri sebeplerle meydana gelen 

zararlardan yüklenici ve alt yükleniciler müteselsilen sorumludur. KİSK m. 30, yüklenici ile alt 

yükleniciler bakımından kanundan doğan özel bir müteselsil sorumluluk hali öngörmektedir. Bu itibarla 

kural olarak yüklenici ve alt yükleniciler iş sahibi idarenin uğradığı zararların tamamından sorumludur. 

İş sahibi idare uğradığı zararın tazminini yüklenici ve alt yüklenicilerin tamamından, bir kısmından veya 

birinden talep edebilir. 

Yüklenicinin işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye devretmesi halinde, iş sahibi esas 

itibariyle alt yüklenicilik sözleşmesinin ihlalinden asıl yüklenici lehine doğan hakları kendi adına ileri 

süremez. İş sahibi sadece koşulların gerçekleşmesi halinde haksız fiil hükümlerine dayanarak alt 

yükleniciye başvurabilir23. Bununla birlikte iş sahibinin istisnai durumlarda sözleşmeye dayanarak 

                                                             
21 DUMAN, s. 917; ŞAHİN, s. 58. Y. 15. HD., 18.9.2013, E. 2012/5382, K. 2013/4947: “Geçici ve kesin kabullerin yapılmış olması ancak açık ayıplar 
yönünden sorumluluğu sona erdirir. Eksik işler ve sonradan ortaya çıkan gizli ayıplar yönünden yüklenicinin sorumluluğu zamanaşımı süresinin sonuna 
kadar devam eder. Değinilen sözleşme ve şartname hükümlerine göre davacı idare eksik bırakılan işlerin bedeli ile geçici ve kesin kabulden sonra ortaya 
çıkan gizli ayıpların giderilme bedelini davalı yükleniciden talep edebilir.” (Lexpera – Hukuk Bilgi Sistemi); Y. 15. HD. 18.2.2004, E. 2003/5114, K. 
2004/813: “(…) Mahallinde yapılan keşiften sonra düzenlenen bilirkişi raporunda, bloklarda, kolaylıkla tesbit edilebilecek ve açık ayıp niteliğinde 
kusurların yanısıra, zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan gizli ayıp olarak nitelenebilecek kusurların ( imalat hataları ) bulunduğu 
belirtilmiştir. (…) Yapıtın açıkça veya üstü kapalı kabulünden sonra yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur. Yöntemine göre gözden geçirmekle 
farkedilemeyecek kusurlar ( gizli ayıplar ) için ise yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir ( B.K.362.md ). Bu açıklamalardan sonra somut olaya 
dönüldüğünde, inşaatların 9.6.1992 tarihinde geçici kabulünün, 20.4.1994 tarihinde kesin kabulünün yapılması nedeniyle davanın açıldığı 19.12.1997 
tarihi itibariyle yüklenici C.Ltd.Şti.nin açık ayıplardan sorumlu tutulamayacağı…” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
22 DUMAN, s. 917; KARACA, s. 157; ŞAHİN, s. 58. Yüklenicinin gizli ayıpların yanı sıra açık ayıplar bakımından da sorumlu olduğu yönünde: GÖK, Yapım 
Sözleşmeleri, s. 769. 
23 GAUCH, N. 163; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 32; TANDOĞAN, s. 85; ARAL/AYRANCI, s. 373; EREN, İnşaat, s. 66; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 
540, dn. 258; EREN, Borçlar Özel, s. 620-621; YAVUZ, Cevdet/ ACAR, Faruk/ ÖZEN, Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 15. Baskı, İstanbul 2018, s. 544. 
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doğrudan doğruya alt yükleniciye başvurabileceği ifade edilmektedir24. Alt yüklenicinin sözleşmeden 

doğan borcunu zamanında ve gereği gibi ifa edeceğini iş sahibine karşı sözleşmeyle taahhüt ettiği 

durumlar ile alt yüklenicilik sözleşmesinin iş sahibi lehine yapılmış tam üçüncü kişi yararına sözleşme 

niteliği taşıdığı durumlar bu kapsamdadır25. KİSK m. 30 hükmünde de kanun koyucu istisnai bir 

düzenlemeye yer vererek, iş sahibinin yapım işinin ayıplı olması nedeniyle uğradığı zararların tazmini 

bakımından doğrudan doğruya alt yükleniciye başvurma imkânı tanımış, iş sahibi idarenin uğradığı 

zararların tazminini yüklenicinin yanı sıra alt yükleniciden de talep edebileceğini hükme bağlamıştır.  

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yüklenici ve alt yüklenicilerin yapım işinin fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle meydana 

gelen zararlardan dolayı yapım işinin tamamı bakımından müteselsilen sorumlu oldukları hükme 

bağlanmış olmakla birlikte kesin kabulden sonraki sorumluluğun kapsamına ilişkin olarak yüklenici ve 

alt yükleniciler bakımından bir ayırım yapılması gerekir.26. Yüklenicilerin sorumluluğu yapım işinin 

tamamına ilişkin olmakla birlikte alt yüklenicilerin sorumluluğu kural olarak yapım işine ilişkin olarak 

üstlenmiş oldukları kısımla sınırlı olmalıdır. Zira yüklenici, idare ile yapılan sözleşme uyarınca yapım 

işinin tamamının meydana getirilerek teslimi ile yükümlü iken alt yükleniciler yüklenici ile akdettikleri 

sözleşme ile yapım işinin belirli bir kısmını meydana getirme yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla her 

bir alt yüklenici kural olarak yapım işine ilişkin olarak üstlenmiş olduğu kısımdaki ayıp ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan zararların tazmini bakımından yüklenici ve sorumlu olan diğer alt yükleniciler 

ile birlikte sorumludur. Bununla birlikte alt yüklenici tarafından yapılan işteki sözleşmeye aykırılık 

sözleşmenin konusunu oluşturan yapım işinin tamamını etkiliyorsa, bu durumda söz konusu alt 

yüklenici, yüklenici ve/veya diğer alt yükleniciler ile birlikte yapım işinin tamamı bakımından sorumlu 

olur.  

D. Sorumluluğun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 

Yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 uyarınca kesin 

kabul onay tarihinden itibaren on beş yıldır. İş sahibi idare kural olarak kesin kabul onay tarihinden 

itibaren on beş yıl içerisinde yapım işindeki ayıp ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zararlarının 

tazminini talep edebilir. Diğer taraftan iş sahibi idarenin kanunda öngörülen sürede uğradığı zararların 

tazmini bakımından kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl içerisinde talepte bulunması gerekir. 

Zira KİSK m. 30’da öngörülen on beş yıllık süre, hem sorumlu olunacak ayıpların ortaya çıkması 

bakımından öngörülen azami süre hem de söz konusu ayıp sebebiyle uğranılan zararların tazmini 

talebinde bulunulması gereken zamanaşımı süresi niteliğindedir27. Bununla birlikte yüklenici veya alt 

yüklenicilerin ağır kusurunun bulunması durumunda, TBK m. 478’de öngörülen yirmi yıllık zamanaşımı 

süresinin uygulanması gerekir. Nitekim Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 36. maddesinde, kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

  

                                                             
24 GAUCH, N. 163; TANDOĞAN, s. 85; ARAL/AYRANCI, s. 373; EREN, İnşaat, s. 66; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 540, dn. 258; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 544. 
25 GAUCH, N. 164, 165, 166; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 32; TANDOĞAN, s. 85; ARAL/AYRANCI, s. 373; EREN, İnşaat, s. 66; 
ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 540, dn. 258; EREN, Borçlar Özel, s. 621; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 544. 
26 GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 771. 
27 TURGUTER, Necip/ TOKMAKLI, Cafer, Gerekçeli ve Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, s. 615; GÖK, Yapım 
Sözleşmeleri, s. 771. Y. 15. HD., 29.11.2018, E. 2018/3544, K. 2018/4775: “Sözleşme taraflarının açacağı davada zaman aşımı süresi kesin kabulün 
onay tarihinden başlar.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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SONUÇ 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin konusunu oluşturan 

yapım işine ilişkin kabul işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kontrol 

Yönetmeliği’nde geçici kabul ve kesin kabul adı altında düzenlenmiştir. Söz konusu kanuni 

düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat 

sözleşmelerinde yapım işinin kabulünün kesin kabul aşamasında gerçekleştiği, geçici kabulün ise kesin 

kabulün yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı bir aşama olduğu ve sadece yapım işinin idare 

tarafından teslim alınması sonucunu doğurduğu görülmektedir. Gerçekten de Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde teknik anlamda kabul, yapım işinin kesin kabulünü ifade 

etmektedir. Bu husus Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. maddesi ile Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 26. maddesinden de açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu düzenlemelerde yapım 

işinin kesin kabulüne kadar her türlü sorumluluğun yüklenicide olduğu hükme bağlanmıştır. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde kesin kabul, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 45. maddesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğinin 11 ile 14. maddeleri 

arasında hükme bağlanmıştır. Kesin kabul, ihale konusu yapım işinin iş sahibi idare tarafından 

sözleşmeye ve sözleşme ile elde edilmek istenen amaca uygun görüldüğü anlamına gelir. Yapım işinin 

kesin kabulü ile yüklenicinin açık ayıplardan dolayı sorumluluğu sona erer. Gizli ayıplar ile tarafından 

kasten gizlenen ayıplar bakımından ise yüklenici, kesin kabulden sonra da sorumlu olmaya devam eder. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt 

Yüklenicilerin Sorumluluğu” başlığını taşıyan 30. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm 

uyarınca, yüklenici ve alt yükleniciler, sözleşme konusu yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararlardan kesin 

kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 30 uyarınca yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu, yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme 

kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararların tazminine yöneliktir. KİSK m. 30’da yüklenici 

ve alt yüklenicilerin sorumluluğuna temel teşkil eden durumlar, yapım işinin fen ve sanat kurallarına 

uygun olmaması, malzemenin ayıplı olması ve benzeri sebepler olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte 

kanunda sayılan durumların yanış ıra yüklenici ve alt yüklenicilerin sorumlu olmasını gerektirecek 

diğer bir durumun varlığı da iş sahibi idarenin uğradığı zararın tazmini bakımından talepte 

bulunabilmesine dayanak teşkil edebilir. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yüklenici ve alt yüklenicilerin yapının tamamı bakımından 

müteselsilen sorumlu oldukları hükme bağlanmış olmakla birlikte kesin kabulden sonraki 

sorumluluğun kapsamına ilişkin olarak yüklenici ve alt yükleniciler bakımından bir ayırım yapılması 

gerekmektedir. Yüklenicilerin sorumluluğu yapım işinin tamamına ilişkin olmakla birlikte alt 

yüklenicilerin sorumluluğu kural olarak yapım işine ilişkin olarak üstlenmiş oldukları kısımla sınırlı 

olmalıdır. Bununla beraber alt yüklenici tarafından yapılan işteki sözleşmeye aykırılık sözleşmenin 

konusunu oluşturan yapım işinin tamamını etkiliyorsa, bu durumda söz konusu alt yüklenici, yüklenici 

ve/veya diğer alt yükleniciler ile birlikte yapım işinin tamamı bakımından sorumlu olur.  
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Yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 uyarınca kesin 

kabul onay tarihinden itibaren on beş yıldır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin ağır kusurunun bulunması 

durumunda ise, TBK m. 478’de öngörülen yirmi yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. 
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SOSYAL MEDYADA KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
RIZASI 

Gençer ÖZDEMİR1 
 
Öz 
Günümüzde milyonlarca insan sosyal medya platformlarını kullanmakta, bu platformlarda ses, görüntü, 
resim, video gibi kişisel verilerini paylaşmaktadır. Paylaşılan bir kısım veriler kişinin ırkına, dinine, 
etnik kökenine, sağlığına, cinsel tercihlerine vb. hususlara ilişkin hassas içerikler barındırabilmektedir. 
Tüm bu veriler, korunması gereken kişisel değerler olup, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilik 
hakları ile yakın ilişki içerisindedir ve hukuki koruma altında olan hassas verilerdir.  
Böyle önemli kişisel verilerin sosyal medya platformları tarafından kaydedilmesi ve işlenmesi söz 
konusu olmakta, bunun için de veri sahibinin rızası gerekmektedir. Veri sahibinin kişisel verilerinin 
işlenmesine dair vereceği rıza, bir hukuka uygunluk sebebidir. Rıza beyanının geçerli ve hukuka uygun 
olabilmesi için belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. Bunlar, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde 
açık olma, özgür iradeye dayanma, belirli bir konuya özgülenmiş şekilde verilme ve aydınlatılmış irade 
beyanına dayanmadır.  
Çalışmamızda, sosyal medya, kişilik hakkı, kişisel veri, kişilik hakkının korunması kavramları ele 
alınmak suretiyle, sosyal medyada kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızası ve veri 
sahibinin rızasının hukuka uygunluk şartları konuları detaylı şekilde incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Kişisel Veri, Kişilik Hakkı, Kişilik Hakkının Korunması, Veri 
Sahibinin Rızası. 
  

                                                             
1 Dr. Öğr. Üyesi; 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (gozdemir@29mayis.edu.tr), ORC ID: 0000-0003-
3382-1262. 
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CONSENT OF THE USER TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA ON SOCIAL 
MEDIA 

 

Abstract 
Today, millions of people use social media platforms and share their personal data such as voice, image, 
video on these platforms. Some of the shared data are based on the person’s race, religion, ethnicity, 
health, sexual preferences etc. It can contain sensitive content on matters. All these data are personal 
values that need to be protected, they are in close relationship with personal rights, especially the 
privacy of private life and are sensitive data that are under legal protection. 
Such important personal data are recorded and processed by social media platforms and the consent of 
the data owner is required for this to occur. The consent of the data owner to the processing of his 
personal data is a reason for compliance with the law. In order for the consent declaration to be valid 
and lawful, it must have certain features. These are unquestionably openness, reliance on free will, given 
specific subject matter and an enlightened declaration of will. 
In our study, by addressing the concept of personality right, personal data, social media, protection of 
personal righst, the consent of users regarding the processing of personal data on social media and the 
legal compliance requirements of the data subject’s consent will be examined in detail. 
Keywords: Social media, Personal data, Personal right, Protection of Personal Rights, Consent of data 
owner 

 

GİRİŞ 

Çağımızın teknolojik yenilikleri ile birlikte, yakın geçmişte hayatımızda olmayan sosyal medya 

platformları da günlük hayatımızın bir parçası olmuş, insanlar sosyalleşmeyi yüz yüze iletişim yerine 

sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirir hale gelmiştir. Karşılıklı muhabbetlerin, dost 

sohbetlerinin yerini sosyal medya platformlarında yapılan yazışmalar, gönderilen iletiler, paylaşılan 

resimler ve videolar almıştır. Hal böyle olunca, insanların paylaştıkları resimler, yazdıkları yazılar, çekip 

gönderdikleri videolardaki kişisel verilerin korunması sorunu ortaya çıkmıştır.  

Öyle ki, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına üye olan 

kullanıcılar kendi resim, video gibi kişisel verileri yanında üçüncü kişilerin resim ve videolarını ve sair 

kişisel verilerini de paylaşmaya, üçüncü kişilerin resimlerini etiketlemeye başlamışlardır. Bu şekilde 

üçüncü kişilerin hassas verilerinin de paylaşıma açılması durumu söz konusu olmuştur. Bunlarla 

birlikte, sosyal medya hesabı açan kişilerin adres, telefon ve benzeri kişisel verileri de sosyal medya 

platformları tarafından profil bilgileri kapsamında depolanmaya başlanmış, depolanan bu bilgilerin 

reklam amaçlı kullanılması, kimi zaman şirketlere satılması söz konusu olmuştur. Bunların yanı sıra, 

sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve kişilik hakkına dahil olan resim, video vb. verilerin 

üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi, saklanması ya da transfer edilmesi gibi 

durumlarla da karşılaşılmaya başlanmıştır.  

Bu tür izinsiz kullanımlar sonucu kişilik haklarının ihlali nedeniyle, gerek ulusal gerekse 

uluslararası mevzuatlarda konuya ilişkin yaptırımlar artırılmış, bu kapsamda kullanıcıların rızasını 

almak önemli hale gelmiştir. Son dönemde WhatsApp uygulamasının, gizlilik ilkelerini güncellemesi ve 

güncellenen gizlilik ilkelerini onaylamayan kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağını açıklaması 

da bu yüzdendir. WhatsApp’ın 4 Ocak 2021 tarihinde güncellenen gizlilik ilkeleri kapsamında şirket, 
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hizmetlerinin yürütülmesi, sağlanması, pazarlanması vb. nedenlerle kullanıcıların yüklediği, aldığı, 

kullandığı hizmetlere ilişkin verileri grup şirketleri ile paylaşabilmek adına kullanıcıların rızasını almak 

istemiştir. Gizlilik politikası değişikliğine dair onayın (rıza açıklamasının) zorunlu tutulması 

kullanıcıların tepkisine neden olmuştur.  

WhatsApp’ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılardan topladığı bilgiler arasında; 

hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, kullanım ve kayıt bilgileri, 

cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri vb. kişisel veriler yer almaktadır. Görüldüğü üzere, sosyal 

medya platformları kullanıcılarının son derece hassas verilerini işlemekte, bu verileri işlerken hukuki 

yaptırımlardan korunmak amacıyla kullanıcıların rızasını bazen zorlama yoluyla da elde etmeye 

çalışabilmektedir.   

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sosyal medya platformlarının üyelerin kişisel verilerini elde 

etmesi ve işleyebilmesi için onların rızasını alması gereği ve rızanın alınış şekli ile içeriği önemli hale 

gelmiştir. Yine, sosyal medya kullanıcılarının kendi istekleri ile yaptıkları paylaşımların istekleri dışında 

üçüncü kişilerce ele geçirilip paylaşıldığı olgusunun tespiti de önem kazanmıştır.  

Çalışmamızda, kişilik hakkı ve kişisel veri kavramları açıklandıktan sonra, Türk hukukunda kişisel 

verilerin korunmasına dair düzenlemeler ile Avrupa Birliği müktesebatında sosyal medyada kişisel 

verilerin korunmasına dair düzenlemelere değinilecek ve veri sahibinin rızası, rızanın alınış şekli ve 

içeriği, opt-in ve opt-out yöntemleri açıklanacak, konuya ilişkin Türk hukuku ve Avrupa Birliği hukuku 

düzenlemeleri de detaylıca incelenecektir.   

I. KİŞİLİK HAKKI ve KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI 

A. Kişilik Hakkı Kavramı ve Kapsamı 

Kişisel veriler, kişilik hakkı kapsamında korunmaktadır. Kişilik hakkı, insanların insan olması 

nedeniyle ayrılmaz bir şekilde sahip oldukları, kişinin toplum içerisindeki saygınlığını ve kişiliğini 

serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki hakkıdır. Kişilik hakları, kişiliğe bağlı, 

tekelci nitelikte, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardan oluşur2.  

Kişiliği teşkil eden unsurlardan her biri kişilik hakkının sağladığı korumadan yararlanır. Kişilik 

hakkı, hak sahibine, kişiliğine tecavüz edilmemesini isteme yetkisi tanımaktadır. Gerçek kişiler gibi tüzel 

kişiler de niteliklerine uygun düştüğü ölçüde kişilik değerlerine sahiptir ve kişilik haklarını kullanırlar3. 

                                                             
2 Arpacı, Abdulkadir. Kişiler Hukuku, (Gerçek Kişiler), 2.Baskı, İstanbul 2000, s.103; Özsunay, Ergun. Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979, 
s.97; Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet. Medeni Hukuk I Şahsın Hukuku, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1945, s.113; Oğuzman, Kemal/ 
Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Filiz Kitabevi İstanbul 2020, s.170; Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan. Türk Özel 
Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2020, s.100. Birsen, Kemaleddin. Medeni Hukuk Dersleri, Umumi Esaslar- Şahsın Hukuku- Aile 
Hukuku, Tahsin Onuk Matbaası, İstanbul 1954, s.167; Zevkliler, Aydın. Medeni Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Savaş 
Yayınları, Ankara, 1992, s.373. Remzi, Mehmet/ Aydın, Sezer/ Ispartalı, Murat. Medeni Hukuk, 3.Baskı, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2013, s.131; 
Kaynar, Reşat. Medeni Hukuk Dersleri, Dilek Matbaası, İstanbul 1980, s.80; Yargıtay 4.HD.’nin 10/04/2008 tarih ve 2008/9966E., 2008/5096K. sayılı 
kararında; “…kişinin doğumla kazandığı bağımsız varlığını ve bütünlüğünü oluşturan, hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, din, düşünce ve çalışma 
özgürlüğü, onuru, ismi, resmi, sırları ile aile bütünlüğü ve duygusal değerlerinin tümü kişilik hakkını oluşturur.” şeklinde belirtilmiştir. Yargıtay 4.HD.’nin 
19/10/2020 tarih ve 2020/2851E., 2020/3480K. sayılı kararında; “Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin niteliği başlığını taşıyan 12.maddesinde 
herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu belirtildikten başka 17. maddesinde de, herkesin 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğu düzenleme altına alınmış bulunmaktadır.” şeklinde belirtilmiştir. 
(www. karararama.yargitay.gov.tr) 
3 Gönen, Doruk. Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 27; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.171; Birsen, 
s.165; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132. 
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Kişilik hakkı mutlak hak niteliği taşımaktadır. Bu nedenle bu hakka saldırıda bulunan herkese 

karşı ileri sürülebilir4. Kişilik hakları, koruduğu hukuki varlıklar para ile değerlendirilemeyen varlıklar 

olduğu için şahıs varlığı haklarına dahildir. Ancak kişilik hakkının para ile değerlendirilememesi 

bunların malvarlığına etkilerinin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Örneğin, kişilik hakkına saldırı 

kişinin maddi veya manevi bir zarara uğramasına neden olabilir5. Kişilik hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı 

haklardan olup, bu haklardan feragat mümkün olmadığı gibi bu hakların başkalarına devri de söz 

konusu olmaz. Kişilik hakkı ölümle sona erdiğinden bu hakların kural olarak mirasçıya geçmesi de söz 

konusu değildir6. Kişilik hakları zamanaşımına uğramaz ve kişilik hakları için hak düşürücü süre 

işlemez. Ancak kişilik hakkına saldırı nedeniyle elde edilen tazminat (alacak) hakkı zamanaşımına 

uğrar7. 

Kişilik hakkının kapsamını, bu hakkın üzerinde geçerli olduğu kişisel değerlerin tümü 

oluşturmaktadır. Tüm bu kişisel değerler, kişilik alanı veya kişilik çevresi olarak adlandırılır. Kişiler 

arasındaki ihtiyaçlara göre korunması gereken ve kişiyi kişi yapan maddi ve manevi bütün değerler, 

kişilik haklarının kapsamına girer. Kişilik hakları çok geniş olup, “numerus clasus” (sınırlı sayı) ilkesi 

kişilik hakkı için geçerli değildir. Bir kimsenin adı, soyadı, sağlığı, şeref ve itibarı, hayatı, vücut bütünlüğü 

kişilik hakkı kapsamında olan bazı değerlerdir8. Kişinin sesi, görüntüsü, siyasi düşüncesi ve cinsel 

eğilimleri de kişilik hakkı kapsamında korunmaktadır. Yine kişinin onuru, saygınlığı, özgürlüğü, özel 

hayatı9 gibi manevi değerleri de kişilik hakkı kapsamındaki korumadan yararlanır.  

B. Kişilik Hakkının Korunması 

1. Genel Olarak 

Hukuk düzeni kişilere sadece hak ve borçlara ehil olma ehliyeti tanımamış, aynı zamanda kişiliğini 

oluşturan değerlere yönelen saldırılara karşı kendisini koruma hakkı da vermiştir. Bu kapsamda, insanı 

insan yapan özellikler, kişinin hak ehliyeti, fiil ehliyeti, maddi ve manevi varlığı kişilik hakkı kapsamında 

korunacaktır.  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12.,15.,16. ve 17. maddelerinde kişilerin özel hayatını, 

aile hayatını ve haberleşme hürriyetini koruyan hükümlere yer verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları 

                                                             
4 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.171; Kılıçoğlu, Ahmet. Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuki Sorumluluk, 5. Bası, 
Turhan Kitabevi Ankara 2016, s.7-8; Zevkliler, s.377; Dural/Öğüz, s.103; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132. 
5 Dural/Öğüz, s.103; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.171; Zevkliler, s.377; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132. 
6 Zevkliler, s.377; Özsunay, s.99; Dural/Öğüz, s.104; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.172. Kişilik haklarının kural olarak yasal temsilci tarafından 
kullanılması da mümkün değildir. Ancak tam ehliyetsizlerin menfaatlerinin korunması amacıyla bazen kanunlar bazen de uygulamada bu hakların yasal 
temsilci aracılığıyla ya da onayıyla kullanılmasına izin vermektedir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.172; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132; Kaynar, 
s.80; Velidedeoğlu, s.115. 
7 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.173; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132. 
8 Birsen, s.167; Zevkliler, s.378; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.174-176; Dural/Öğüz, s.104-105; Remzi/Aydın/ Ispartalı, s.131-132; Kaynar, s.80; 
Velidedeoğlu, s.113. 
9 Yargıtay 12.CD.’nin 08/01/2020 tarih ve 2019/973E., 2020/218K. sayılı kararında; “Kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi, TCK'nın 134/1. 
madde ve fıkrasının 1. cümlesinde suç olarak düzenlenmiş olup, özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar 
ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere 
açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olaylarını ve bilgilerin tamamını içerir. Bu nedenle, kamuya açık alanda bulunulması, bu alandaki her görüntü 
veya sesin dinlenilmesine, izlenilmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterildiği anlamına gelmez. Kamuya 
açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibi geçerli olup, kamuya açık alandaki kişinin, 
gün içerisinde yaptıkları, gittiği yerler, kiminle niçin, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla sürekli denetim ve 
gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş bilgileri ya da onun başkalarınca görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına girdiğinde 
şüphe bulunmayan faaliyetleri özel hayat kapsamına dahildir; ancak, süreklilik içermeyen ve özel yaşam alanına dahil olmayan olay ve bilgiler ise bu 
kapsamda değerlendirilemez. Sonuç olarak, bir olay ya da bilginin, özel hayat kapsamına girip girmediği belirlenirken, kişinin toplum içindeki konumu, 
mesleği, görevi, kamuoyu tarafından tanınıp tanınmadığı, dışa yansıyan davranışları, rıza ve öngörüleri, içinde bulunduğu fiziki çevrenin özellikleri, 
sosyal ilişkileri, müdahalenin derecesi gibi ölçütler göz önüne alınmalıdır.” şeklinde belirtilmiştir. (www.karararama.yargitay.gov.tr) 
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Sözleşmesi’nin 8. maddesinde herkesin özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 

gösterilmesini isteme hakkı olduğu belirtilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 12. maddesinde herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu belirtilmektedir. Anayasanın 17. 

maddesinde herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu 

ifade edilmiştir. Anayasanın 20/1. maddesinde, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı 

belirtilmiştir. Anayasa’nın 20. maddesine 2010 tarihinde eklenen 3. fıkra, kişisel veriler ile ilgili şu 

hükmü getirmiştir; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; 

kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini 

veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Anayasanın 22. maddesinde ise herkesin 

haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu ifade edilmiştir.  

Özel hukuk alanında kişiliğin korunması hakkında TMK m.23 ve 24 bazı temel düzenlemeler 

getirmiştir. TMK m.23’ün kenar başlığı “kişiliğin korunması” ifadesini taşımakta olup, bu maddede 

kişinin hak ve fiil ehliyetinden ve özgürlüklerinden vazgeçemeyeceği ve özgürlüklerini hukuka ve ahlaka 

aykırı şekilde sınırlandıramayacağı belirtilmiştir. TMK m.24’te ise, kişilik hakkı hukuka aykırı olarak 

saldırıya uğrayan kişilerin bu saldırılara karşı korunacağı ilkesi getirilmiştir.  

Teknolojik, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimiyle birlikte Avrupa Birliği nezdinde de kişisel 

verilerin temel bir insan hakkı olarak korunması ihtiyacı doğmuştur. AB, bu konudaki ilk düzenlemesini 

“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Açısından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa 

Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi” adı altında 24 Ekim 1995’te yayınlamıştır. Kısaca 

“95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi” olarak adlandırılan bu Yönerge ile hem birlik ülkelerine kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin yüksek standartlar getirilmiş, hem de birlik ülkeleri içinde verilerin 

serbest dolaşıma ilişkin düzenlemeler yapılmıştır10. 

6-7 Aralık 2000 tarihinde imzalanan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 1 Aralık 2009’da 

imzalanan Lizbon Antlaşması ile bağlayıcılık kazanan 8. Maddesinde, kişisel verilerin korunması ayrı bir 

başlık altında temel bir insan hakkı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, herkes kendisine ilişkin kişisel 

bilgilerinin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu veriler belirli amaçlarla ve ilgili kişinin rızasına 

veya kanunda öngörülen başka bir yasal temele dayanarak dürüstlük kuralına uygun olarak 

işlenmelidir. Herkes kendisi ile ilgili olarak toplanmış verilere erişme ve bunların düzeltilmesini 

sağlama hakkına sahiptir. 

2. Türk Medeni Kanunu Hükümleri 

Kişiliğin korunmasına dair genel hükümler, TMK m.23, 24 ve 25 ile TBK m.58’de düzenlenmiştir. 

Genel hükümlerin dışında kişisel varlıkları koruyan bazı özel hükümler de vardır. Bunlara örnek olarak, 

                                                             
10 Schwartz, Paul M. European Data Protection Law and Restrictions on International Data Flows, 80 Iowa Law Review, 471, 1994-1995, s.482-483; 
Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması, 3. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara 2019, s.184; Gürses, Bekir. AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, 
s.10. 
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TMK m.26, m.121, m.158, m.174, TBK m.53, m.57 ve FSEK m.14-19, m.30-36, m.71 gösterilebilir. Kamu 

hukuku düzenlemelerinde de kişiliği koruyan hükümler vardır. 

TMK m.23’de kişiliğin hukuki işlem sonucu olan tecavüzlere karşı korunması düzenlenmektedir. 

TMK m.23 gereğince; “(1) Kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez. (2) Kimse 

özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. (3) Yazılı rıza 

üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin, aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak biyolojik madde verme 

borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddi ve manevi tazminat isteminde 

bulunulamaz.”  

TMK m.23 kişiliği hak ve fiil ehliyeti ve özgürlükler yönünden korumaktadır. Bu kapsamda, hiç 

kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez veya bunların hukuka ya da ahlaka aykırı 

şekilde sınırlandırılmasına rıza gösteremez11. TMK m.23 ile getirilen hükmün amacı, kişinin serbest 

iradesiyle düzenleyebileceği hukuki işlemlerin sınırını çizmektir. Böylece, kişinin hak ehliyetinden, fiil 

ehliyetinden ya da her ikisinden vazgeçmesi şeklinde yapacağı hukuki işlem hukuken kesin hükümsüz 

olacaktır12. Örneğin, kişinin X şirketine bundan sonra aynı konuda başka hiçbir şirketle sözleşme 

imzalamayacağı, X şirketinin uygulaması dışında başka bir şirketin uygulamasını kullanmayacağı, X 

şirketinin ürünleri dışında başka şirketlerin ürünlerini satın almayacağı yönünde taahhütte bulunması 

kesin hükümsüz olacaktır.  

Kişiliğin üçüncü kişilerin haksız fiilleriyle ihlaline karşı korunması TMK m.24 ve m.25’te 

düzenlenmiştir. TMK m.24/1 kişiliğin hukuka aykırı olarak tecavüze uğraması karşısında ilgilinin 

hakimden koruma isteyebileceğine ilişkin genel kuralı getirmiş, TMK m.24/2 müdahalenin ne zaman 

hukuka aykırı sayılmayacağını belirtmiştir. Kişiliğe tecavüz halinde açılabilecek davalar ise TMK m.25’te 

belirtilmiştir.  

TMK m.24 gereğince; “(1) Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda 

bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. (2) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte 

özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı 

kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” TMK m.24 hükmü, kişilik haklarından 

herhangi biri saldırıya uğrayan kimseye hakimden koruma isteme yetkisi vermektedir. Zira, kişilik 

                                                             
11 Dural/Öğüz, s.148-149; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.208-209; Zevkliler, s.412-413. Yakın geçmişte doktrinde hakim olan bir fikre göre, MK 
m.23’ün kişiliği kişinin bizzat kendisine karşı koruduğu diğer bir ifadeyle “iç koruma” sağladığı, MK m.24’ün ise kişiliği başkalarının tecavüzüne karşı  
koruduğu diğer bir ifadeyle “dış koruma” sağladığı, ifade edilmekteydi. Günümüzda artık bu görüş terk edilmiştir. Modern hukuk doktrini, hem MK 
m.23’ün hem de MK m.24’ün kişiliği dıştan gelen tehlikelere karşı koruduğunu, aralarındaki farkın; MK m.23’ün kişiliğin, kişinin rızasıyla ihlalini 
önlemeye yönelik olduğu, MK m.24’ün ise kişiliği kişinin rızası dışında tecavüzlere karşı koruduğu şeklinde olduğunu ifade etmektedir. Dural/Öğüz, 
s.148; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131; Kaynar, s.80; Velidedeoğlu, s.118-119. 
12 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.209; Kaynar, s.80; Velidedeoğlu, s.118-119; Dural/Öğüz, s.149. Doktrinde Zevkliler, MK m.23’e göre kişinin, kişilik 
değerlerine saldırıda bulunulmasına rıza göstererek yaptığı her sözleşme geçersiz sayılmaz Geçersiz sayılması gereken sözleşmeler, kişilik hakkını 
tümüyle ortadan kaldırmaya ve bu yönde tehlikeye düşürmeye yönelik ya da kullanılmasını olanaksızlaştıracak yahut aşırı derece güçleştirecek olan 
sözleşmelerdir. Eğer kişisel değerlerle ilgili sözleşmeler böylesine ağır sonuçlar doğurmuyorsa, onların geçersiz oldukları ileri sürülemeyecektir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Zevkliler, s.413;Remzi/Aydın/Ispartalı, s.131-132.Yargıtay HGK’nın 21/02/2018 tarih ve 2017/1673E., 2018/251K. sayılı kararında; “..Şu 
halde açılıp olumlu sonuçlanan ve kesinleşen bir boşanma kararı olmadıkça mal rejiminin tasfiyesi istenemez ve yapılamaz. Davacı açılan ilk boşanma 
davası ile birlikte aynı zamanda mal rejimi davasını da açmıştır. Daha sonra da yukarıda açıklandığı üzere her iki davadan feragat etmesiyle davanın 
feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir. Söz konusu feragatin, mal rejimi bakımından hukuki sonuç doğuracak nitelikte olmadığı açıktır. Çünkü 
doğmayan haktan feragat söz konusu olmaz. Bu genel evrensel bir hukuk kuralı olup, uygulamada gözetilmektedir. TMK’nun kişiliğin korunması başlıklı 
23. maddesinde; kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez, kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka 
aykırı olarak sınırlayamaz.” şeklinde belirtilmektedir.  Yargıtay 11. HD’nin 14/10/1997 tarih ve 1997/4264E., 1997/7002K. sayılı kararında; “Doğmamış 
haktan peşinen vazgeçilemeyeceği yolundaki evrensel hukuk ilkesi gözden kaçırılarak, davacının borç miktarına itiraz etmeyeceği ve dava 
açmayacağına dair beyanına dayanılmak suretiyle sonradan çıkarılan borca karşı dava hakkından feragat ettiğinden bahisle davanın reddine karar 
verilmesi doğru olmamıştır.” şeklinde belirtilmiştir. Yargıtay 13. HD’nin 11/10/2004 tarih ve 2004/6611E., 2004/14120K. sayılı kararında; "Taraflar 
arasındaki sözleşmede her ne kadar cezai şartın fahiş olmadığına ilişkin hüküm bulunduğu iddia edilmiş ise de doğmamış haktan feragat 
edilemeyeceğinden bu husus araştırılmalıdır. Mahkemece hükmedilen cezai şartın fahiş olup olmadığı tartışılmalı, şayet fahiş görülür ise indirilecek 
miktar belirlenip sonucuna uygun bir karar verilmelidir.” şeklinde belirtilmiştir. (www.karararama.yargitay.gov.tr) 
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hakkı, kişiği oluşturan değerlerin tümü üzerindeki hakkı ifade eden bir terimdir ve kişilik hakkına 

yapılan saldırı, kişiliğin kapsamına giren unsurlara saldırıyı ifade eder. Bu kapsamda, kişinin hayatı, 

sağlığı, vücut tamlığı, onur ve haysiyeti, resmi, sesi, görüntüsü vb. değerlerinin hukuka aykırı saldırılara 

karşı korunması söz konusudur13.  

Kişilik haklarına saldırı iddiasıyla karşılaşan hakim, tecavüze uğradığı iddia edilen değerin 

hukuken korunan kişisel değerlerden olup olmadığını belirleyecektir. Bundan sonra incelenmesi 

gereken husus, müdahalenin hukuka aykırı olup olmadığıdır. Hukuka aykırılığın tespitinde TMK m.24/2 

hakime yol göstereci niteliktedir. Kişilik hakkı zedelenen kişinin rızası varsa veya daha üstün nitelikte 

olan özel ya da kamusal bir yarar söz konusu ise ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması söz 

konusuysa, bu durumda müdahale hukuka uygun sayılacak, aksi taktirde hukuka aykırı olacaktır. 

Müdahalenin hukuka aykırı olması halinde, ihlale maruz kalan kişi TMK m.25’te belirtilen davaları 

açabilir. TMK m.24/2’de yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığını iddia eden taraf bunu 

ispatla yükümlüdür14.  

Bir kimsenin kişiliğine yönelmiş olan bir saldırı, bir mutlak hakkı ihlal etmesi sebebiyle hukuka 

aykırı olabilir. Kişiliği koruyan her türlü hukuk kuralına aykırılık, hukuka aykırılık olarak 

değerlendirilir. Ancak hukuka aykırılığı kaldıracak bir sebep varsa, failin davranışı hukuka aykırılık 

teşkil etmeyecektir15. Kişilik hakkının mutlak karakteri sebebiyle, kişilik hakkı ihlalinin oluşması için 

hukuka aykırı fiilin kusurlu olarak işlenmesi şart değildir. Fiili işleyen kişinin herhangi bir kusuru 

olmasa da kişilik hakkı ihlali oluşabilir. Burada kusur kişilik hakkı ihlalinin tazminata neden olması 

açısından dikkate alınacak bir unsurdur16.  

TMK m.25/1 gereğince; “Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya 

son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini 

isteyebilir.” Kişilik hakkı ihlal edilen bir kimse, TMK m.25 çerçevesinde, saldırı tehlikesinin önlenmesini 

talep ve dava edebilir, devam etmekte olan bir saldırıya son verilmesini talep ve dava edebilir, sona 

ermiş olan ancak etkileri devam eden bir saldırının hukuka aykırılığının tespitini talep ve dava edebilir. 

Ayrıca, kişiliği tecavüze uğrayan kimse, uğradığı zararın tazmini açısından maddi ve manevi tazminat 

                                                             
13 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.222; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.132; Velidedeoğlu, s.126-133; Kaynar, s.81; Dural/Öğüz, s.152. Dural/ Öğüz’e göre, 
kişiliğe yapılan her müdahalenin tecavüz sayılıp, özellikle TMK m.24’deki korumaya yol açması söz konusu değildir. Zira, toplum halinde yaşamanın 
gereği olarak kişinin belirli, hukuken korumaya değer varlıklarına müdahale her zaman söz konusu olacağından buna bir sınırlama getirmek zorunludur. 
Bu sınır da TMK m.24’ün ifadesi ile müdahalenin hukuka aykırı olmasıdır. Buna göre, yazılı olsun ya da olmasın kişiliği korumaya yönelik bir hukukun 
emrini ya da yasağını ihlal eden bir müdahale hukuka aykırıdır. O halde, vücut bütünlüğü, sağlık, özel hayat, şeref gibi hukuki değerlere müdahale kural 
olarak hukuka aykırı sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Dural/Öğüz, s.152. Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” ile ilgili Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli ve 2020/212 sayılı Kararında; “…sesli kamera kaydının hukuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyeti 
olarak değerlendirilebilmesi için Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olması 
gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu kayıt ile beklenen faydanın ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı ile elde edilebileceği hallerde ses kaydının da 
yapılması, gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyeti ile ulaşılmak istenen amaç arasındaki dengenin bozulmasına yol açacağından ölçülülük ilkesine 
aykırılık teşkil edecektir. Bu anlamda, gözetim sistemlerinde görüntü kaydı ile birlikte ses kayıt sisteminin de kullanılmasının sadece görüntü kaydına 
göre çok daha müdahaleci olacağı açıktır. Diğer taraftan, kameralar vasıtasıyla görüntü ile birlikte ses kaydı yapılması, bireylerde her açıdan gözetim 
altında tutuldukları endişesi yaratabilecek olup, kişilerin kamusal alanda bile özel bir kısım diyaloglarının ya da yaşantı kesitlerinin bulunabileceği de 
dikkate alındığında bu yönde bir uygulamanın hakkın özüne zarar vereceği değerlendirilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, güvenlik amacıyla kamu 
kurumunun halk girişine takılması yönünde ihtiyaç bulunduğu belirtilerek ses kaydı yapan kameraların kullanılması, benzer nitelikteki her türlü ortam 
açısından da gerekli olduğu yönünde genel bir değerlendirmeye neden olabileceğinden, kişisel verilerin korunması hakkına yönelik oldukça geniş 
nitelikte bir istisna oluşması sonucunu doğurabilecektir ki, bu hususun da hakkın özüne zarar vereceği değerlendirilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir. 
(www.kvkk.gov.tr) 
14 Dural/Öğüz, s.152; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.132. 
15 Helvacı, Serap. Gerçek Kişiler, Legal Yayıncılık, İstanbul 2017, s.145; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.223; Remzi/Aydın/Ispartalı, s.132. 
16 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.223. 
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davası da açabilir. İhlale uğrayan kişi TMK m.25/3 gereğince, ihlal sonucu bir kazanç elde edilmişse, 

vekaletsiz iş görme hükümleri çerçevesinde bu kazancın iadesini de dava konusu yapabilir.  

Sosyal medyada kişisel verilerin izinsiz paylaşılması halinde, kişilik hakkı ihlal edilen kişi 

saldırının durdurulması davası, kişisel verilerin sosyal paylaşım sitelerinde veri depolarında saklanması 

halinde ise ciddi ve yakın bir tehditin varlığı nedeniyle saldırının önlenmesi davası açabilir17. Ayrıca ihlal 

sonucu bir kazanç elde edilmişse, vekaletsiz iş görme hükümleri çerçevesinde bu kazancın iadesi için 

dava açabilir.  

3. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri 

TMK m.23’ün sadece ehliyetler ve özgürlüklere ilişkin hükümler içermesi, diğer değer ve olguların 

korunmadığı anlamına gelmemektedir. Maddede belirtilenlerin dışında kalan kişisel varlıklar da 

korunurlar. Ancak bunların korunması TBK m.27 aracılığıyla olmaktadır. TBK m.27 gereğince; 

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız 

sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Bu kapsamda, yapılmış olan bir sözleşme kişisel değerleri ihlal 

eder nitelikteyse TBK m.27 kapsamında kesin hükümsüz olacaktır18. 

Kişinin kendi rızasıyla girdiği bir hukuki işlem dahi olsa, kişilik hakkını sınırlayıcı nitelikte, karşı 

tarafa aşırı ve hakkaniyete aykırı güvenceler sağlayan hükümlerden oluşan sözleşmeler de kişilik 

haklarının ihlalini doğurabilecektir. Kendi rızası ile sözleşme akdeden kişinin sözleşme kapsamında 

ölçüsüz ve kendisini aşırı sınırlayıcı, ekonomik yönden zor duruma sokacak taahhütlerde bulunması 

TBK’nın 27. maddesi ile yasaklanmıştır.  

Kişilik hakkı ihlalinin aynı zamanda bir haksız fiil oluşturması nedeniyle, TMK m.25/3’te ihlale 

maruz kalan kişinin maddî ve manevî tazminat talebinde bulunabileceği belirtilmiştir. Maddi tazminat 

talepleri açısından, kişilik hakkına tecavüzde, maddi tazminatın özel olarak düzenlendiği hallerde 

(örneğin haksız rekabette TTK m.56 gibi) bu hükümler uygulanacak, diğer hallerde haksız fiil 

sorumluluğuna ilişkin genel hükümler (TBK m.49 vd.) uygulanacaktır. Kişilik hakkına saldırı halinde 

uğranılan maddi zararın tazmini için hukuka aykırı bir saldırı, ortaya çıkan maddi bir zarar, saldırı ile 

zarar arasında uygun illiyet bağı ve failin kusuru söz konusu olmalıdır. Kusursuz sorumluluk hallerinde 

failin kusurunun varlığının kabul edildiği unutulmamalıdır. Örneğin, şeref ve haysiyete tecavüz, özel 

hayatın açıklanması vb. kişisel hak ihlallerinde adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu (TBK m.66 vd.) 

devreye girecektir19. Maddi tazminat davası, saldırıya son verilmesi, hukuka aykırılığı tespit eden 

kararın yayınlanması, manevi tazminat talebi ve kazancın verilmesi davaları ile birlikte açılabilir. 

                                                             
17 Atasoy, Kemal. Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası, Prof.Dr.Cevdet Yavuz’a Armağan Cilt I, 
MÜHFHAD Yıl:2016, Cilt:22, Sayı:3, s.274. 
18 Dural/Öğüz, s.149. 
19 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.223. Bir gazetede, televizyonda, radyoda yer alan bir haberin bir kimsenin kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi 
halinde, gazete/televizyon/radyo sahibinin TBK m.66 kapsamında sorumluğu söz konusu olduğu gibi, Basın Kanunu m.13 kapsamında da sorumluluğu 
söz konusu olabilir. Unutulma hakkı kapsamında ilgili kişinin arama motorunda adı ve soyadı ile bağlantılı sonuçların kaldırılması talebi”ne ilişkin Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 08/12/2020 tarihli ve 2020/927 sayılı Kararında; “İlgili kişinin kamu üniversitesinde görev yapmakta olduğu, başvuru konusu 
hususlarda ilgili kişinin aile yakınının işe alınması ile ilgili usulsüzlük iddiaları sonucunda üniversite tarafından soruşturma açıldığı bilgisinin doğru 
olduğu, söz konusu bağlantılarda yer alan haberin ilgili kişinin çalışma yaşamına ilişkin olduğu ve ilgili kişinin hâlihazırda aynı işi yaptığı, bilgilerin özel 
nitelikli kişisel veri niteliği taşımadığı, yapılan haberlerin 2020 tarihli olduğu, dolayısıyla güncel olduğu, bilginin kişi açısından risk doğurmadığı ve 
içeriklerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği, öte yandan, bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep olabileceği ancak bunun 
kanıtlanabilir nitelikte olmadığı, ilgili kişiye ilişkin bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk bulunmadığı, bilginin kişinin kendisi tarafından 
yayımlanmadığı, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olmadığı hususları göz önünde bulundurularak ilgili kişi hakkında yayınlanan içeriklerin arama 
motorundan kaldırılması yönündeki talebine ilişkin olarak veri sorumlusu tarafından yapılan işlemin 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kurul Kararı 
ekinde yer alan kriterler açısından yerinde olduğuna, bu kapsamda söz konusu şikayet ile ilgili olarak Kanun kapsamında tesis  edilecek bir işlem 
bulunmadığına karar verilmiştir.” (www.kvkk.gov.tr) 
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Saldırının önlenmesi davasında henüz bir zarar doğmadığı için, bu dava ile birlikte maddi tazminat 

davası açılamaz. Kişiliğe saldırının borca aykırı davranış şeklinde ortaya çıkması halinde TBK m.112 vd. 

hükümleri kapsamında da dava açılabilir. 

TBK’nın “Kişilik hakkının zedelenmesi” başlıklı 58. maddesinde; “(1) Kişilik hakkının 

zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar 

para ödenmesini isteyebilir. (2) Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi 

kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın 

yayımlanmasına hükmedebilir.” şeklinde ifade edilmek suretiyle, kişilik hakkının ihlal edilmesi halinde 

manevi tazminat davası açılabileceği belirtilmiştir. Manevi tazminat davası, kişilik haklarına hukuka 

aykırı saldırıdan doğan acı, elem ve ızdırabın giderilmesi amacını güder20.  

TBK m.58/2’ye bakıldığında, manevi tazminat davasında hakimin, tazminatın ödenmesi yerine 

diğer bir giderim biçimi kararlaştırabileceği veya tazminat bedelinden ayrı olarak saldırıyı kınayan bir 

karar verip bu kararın basın yoluyla yayımlanmasına hükmedebileceği belirtilmiştir. Günümüzde, basın, 

yayın, radyo, televizyon, sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı düşünüldüğünde, 

kanaatimce hakimin manevi tazminatla birlikte mutlaka saldırıyı kınayan kararın da özellikle ihlalin 

yapıldığı mecrada paylaşılmasına karar vermesi önem arz etmektedir. Böylelikle, yapılan ihlal 

kamuoyunun da dikkatine sunulmuş olacak, bu durum aynı yönde ihlallerin yapılmasının önüne 

geçmeye yardımcı olacaktır.  

II. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

A. Kişisel Veri Kavramı 

KVKK m.3 gereğince “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her 

türlü kişisel bilgidir. Bir kişiyi, tek başına ya da birden fazla verinin bir araya gelmesiyle belirlenebilir 

kılan her türlü kişisel bilgi kişisel veri olarak kabul edilir21.  Kişisel verilerin sınıflandırılmasında özel 

(hassas) nitelikli kişisel veri ve genel (adi) kişisel veri olmak üzere ikili bir sınıflandırma söz 

konusudur22.  

KVKK m.6’da kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi, felsefi inancı veya diğer 

inançları, dernek, vakıf, sendika üyeliği, kılık kıyafeti, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik23 ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel verileri olarak 

sayılmıştır. Kanunda, özel nitelikli kişisel verilerin korunması konusunda, veri sorumlularının hukuki 

                                                             
20 Ertaş, Şeref. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tespiti, Prof.Dr. İlhan Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul 1990, s.67; Antalya, Gökhan. 
Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması – Türk Hukukuna Manevi Zararın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model 
Önerisi, Prof.Dr.Cevdet Yavuz’a Armağan Cilt I, MÜHFHAD Yıl:2016, Cilt:22, Sayı:3, s.222; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.268. 
21 Şen, Ersan. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu 
Dergisi, Cilt 83, Sayı 3, 2009, sayfalar 1197-1214, s.1200; Korkmaz, İbrahim (2016). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme, 
TBB Dergisi, 2016 (124), 81-152, s.94; Aksoy, Hüseyin Can. Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınevi, Ankara 2010, s.11; Akgül, Aydın. Danıştay 
Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerin Korunması, Danıştay Dergisi, Yıl:2013, (133), 21-45, s.21; Singleton, Susan. Data Protection Law For Employers, 
Thorogood Professional Insights, Londra 2003, s.9. 
22 Taştan, Furkan Güven. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Onikilevha yayınevi, İstanbul 2017, s.40; Akgül, s.133. 
23 Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 2020/167 Sayılı Kararında; “Spor kulübüne giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla getirilen avuç içi izinin taranması 
suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasının, biyometrik veri kapsamında değerlendirilmeyeceği ve bu sistemin yanı sıra dileyen üyelerin kart 
göstermek suretiyle tesisten faydalandıkları iddia edilse de avuç içi tarama sisteminin biyometrik veri tanımını karşıladığı, bu sistemin yanı sıra seçimlik 
hak sunulsa bile biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (ç) bendindeki ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılması nedeniyle Şirketin söz konusu uygulamasının Kanunun 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığından, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) 
bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında 225.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” 
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ve teknik anlamda daha sıkı önlem almaları gerekliliğine dair yükümlülükler getirilmiştir. Özel nitelikli 

kişisel verilerin TCK m.137’de belirtilen şekilde, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki 

kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle 

hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde, bu durum suçun nitelikli halini oluşturmakla ve verilecek 

ceza yarı oranında artırılmaktadır.   

Özel nitelikli kişisel veri, hassas veri olarak da adlandırılır. Bunun sebebi, özel nitelikli kişisel 

verilerin temel hak ve özgürlüklere dayanmasıdır24. Özel nitelikli kişisel veri olarak sayılan veriler, 

II.Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan insan onurunu korumayı hedefleyen ayrımcılık karşıtı 

düşüncenin bir sonucudur25. Genel nitelikli (adi) kişisel veri ise, özel kişisel veriler dışında kalan, bir 

gerçek kişinin belirlenmesini mümkün kılan her türlü bilgidir. Özel nitelikli kişisel verilerde numerus 

clausus (sınırlı sayı) prensibi geçerliyken, genel nitelikli kişisel verilerde sınırlı sayı prensibi geçerli 

değildir26. Dolayısıyla, kişiyi belirlenebilir hale getiren tüm veriler, aksine bir düzenleme getirilmediği 

sürece adi kişisel veri sayılacaktır. Özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi için mutlaka açık rıza gereklidir. 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki hassas kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Konumuz açısından bir diğer önemli kavram ise kişisel verilerin işlenmesi kavramıdır. KVKK 

m.3/1-e gereğince; “ Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya 

da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade eder. Kanunda belirtilen bu 

tanım kapsamında, gerçek kişiye ait bir verinin, otomatik olan ya da olmayan herhangi bir yolla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, iletilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve benzeri tüm 

faaliyerler kişisel verinin işlenmesi olacaktır. Kişisel verilerin muhafaza edildiği, erişildiği veya işlendiği 

ortam, otomatik (digital) veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan (analog) 

bir ortam olabilir. Yapılan bu tanımdan hareketle kişisel verilerin elde edilmesinden başlayarak 

silinmesi, değiştirilmesi, yok edilmesi, işaretlenmesi, sınıflandırılması ve anonim hale getirilmesi de 

dahil olmak üzere kişisel verilerin üzerindeki tüm işlemler veri işleme olarak kabul edilmelidir. 

                                                             
24 Aksoy, s.30. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamı geniş bir şekilde çizilmektedir. Örneğin birinin bacağının kırılmış olması, dışarıdan da görülebilir 
bir veri olsa da özel nitelikli kişisel veri olarak sınıflandırılabilecektir. Bununla birlikte özel nitelikli kişisel verilerin kendi içerisinde de 
sınıflandırılabileceği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda örneğin kişinin ruh sağlığı ile ilgili verilerinin, bacağının kırık olmasına dair verisinden daha hassas 
olduğu ifade edilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkmen, Sevgi. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl 2019, s.21-22. 
25 Küzeci, s.233; Aksoy, s.32. 
26 Lambert, Paul B. The Data Protection Officer: Profession, Rules, and Role, New York, CRC Press Taylor & Francis Group, 2017, s.32. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Kararında; “..şikâyet konusu olayda, kişinin rızası dışında kendisine ait whatsapp 
yazışmalarının, bünyesinde çalıştığı şirket sahibi tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı belirtilmiştir. Kurul, işbu 
karara konu olayda, şirket sahibinin davranışlarının (çalışanının bilgisayarı üzerinden izinsiz erişim sağlayarak whatsapp yazışmalarını okuması, ekran 
görüntüsü alması vs.) değerlendirilmesi konusunun kendi görev alanı kapsamında olmadığı, TCK kapsamında olduğundan bahisle söz konusu başvuruyu 
6698 sayılı KVKK kapsamında değerlendiremeyeceğini açıklamıştır. Karara konu olay, akıllara işverenlerin çalışanlarının bilgisayarlarını denetleyip 
denetleyemeyeceğini getirmektedir. Bu konuyla bağlantılı Anayasa Mahkemesinin bir kararı[2] mevcut olup, gerek işbu karar gerekse de KVKK uyarınca 
işverenlerin meşru menfaat çerçevesinde çalışanların bilgisayarlarını denetleyebileceğini belirtmemiz gerekecektir. Ancak öncesinde çalışanların 
detaylı bir şekilde aydınlatılması da zaruridir. Verilen kararda çalışanın yazışmalarının iş faaliyeti dışında temin edildiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle 
gerek görev yönünden gerekse de esasa ilişkin olarak verilen kararın Kanuna ve hukuka uygun olduğunu düşünmekteyiz.” şeklinde belirtilmiştir. 
(www.kvkk.gov.tr) 
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Doktrinde kişisel verilerin aktarılması işleminin de hukuki mahiyeti itibariyle işleme olduğu görüşü ileri 

sürülmüştür27. 

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin genel ilkeler KVKK m.4’te 95/46 sayılı AB 

Yönergesine paralel olarak sayılmıştır. Bunlar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve 

gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma ve öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

olarak ifade edilmiştir. Bu ilkelerin birbirinden kesin çizgilerle ayrılması mümkün değildir.  

Doktrinde kişisel verilerin korunması konusundaki genel ilkeler, dürüst toplama, asgarilik, amaca 

bağlılık, sınırlı kullanım, doğruluk, güvenlik, bireyin katılması ve sorumluluk ilkesi olarak belirtilmiştir. 

Bu ilkelerin her türlü veri işleme faaliyetinde dikkate alınması gerekir28. Kişisel verilerin işlenmesindeki 

genel ilkeler tek başına hukuka uygunluk sebebi değildir. Rıza olsa bile verilerin bu ilkelere aykırı olarak 

işlenmesi halinde, hukuka aykırı veri işleme söz konusu olur. Unutmamak gerekir ki, kişisel verilerin 

elde edilme amacına uygun ve bu amaca paralel olan işlemler için işlenmesi halinde hukuka uygun veri 

işlemeden söz edilebilir29. Sonuç olarak, hukuka aykırı işleme, kişisel verinin kanuna ve hukuka 

uygunluk sebeplerine aykırı bir şekilde işlenmesi olarak tanımlanabilir.  

B. Kişisel Verilerin Korunması 

1. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Düzenlemeler 

Türk hukukunda sosyal medya ve internet ortamında kişisel verilerin saklanması, korunması ve 

işlenmesine ilişkin hukuki düzenlemeler, Avrupa Birliği hukukuna kıyasla yeni gelişmektedir. Bu 

konuda öncelikle 2010 yılında yapılan referendum ile Anayasaya eklenen m.20/3 hükmü ile kişisel 

veriler Anayasal güvence altına alınmıştır. Bu hükme göre; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 

bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 

hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 

düzenlenir.” Anayasada yapılan bu düzenleme sonrasında 24 Mart 2016 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanun, Türk Hukukunda kişisel verilerin korunması 

anlamında önemli bir adım niteliğinde olup, AB düzenlemelerine parallel düzenlemeler içermektedir.  

KVKK m.1’de Kanun’un amacı, “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde ifade edilmiştir. Kanun’un 4. 

maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler belirtildikten sonra 5. maddede kişisel 

verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiş ve kişisel verilerin işlenme şartları 

sayılmıştır. Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerden bahsedilmiş ve özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenme şartları belirtilmiştir. Kanun’un 7. maddesinde, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 

                                                             
27 Arslan, Çetin. Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması, BAÜHF Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Mart-Nisan 2011 (79-
80), 31-61, s.41. 
28 Ünver, Yener. Kişisel Verilerin Korunması, GSÜHFD, Yıl:2008, Sayı:1, sayfalar 163-198, s.175; Çekin, Mesut Serdar. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, Onikilevha yayınevi, İstanbul 2018, s.42; Develioğlu, Hüseyin Murat. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, Oniki levha yayınevi, 
İstanbul 2017, s.44. 
29 Küzeci, s.201. 
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veya anonim hale getirilmesi belirtilmiş, 8. ve 9. maddelerde kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına 

aktarılması düzenlenmiştir30.  

Türk Ceza Kanunu’nun 132-140.maddeleri arasında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kayda 

alınması ve dağıtılması cezai müeyyideye tabi tutulmuştur. 9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 4982 

Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller 

düzenlenmiştir.  

Türk hukukunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklerden Kişisel 

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik31 ile, tamamen 

veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik 

olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin 

usul ve esaların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik32 ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

ve Kişisel Verileri Koruma Kurul’u gözetiminde, başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan 

veri sorumluları sicilinin oluşturulması, idaresi ve Veri Sorumluları Siciline yapılacak kayıtlara ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Avrupa Birliği Düzenlemeleri 

a. 95/46/EC Sayılı Verilerin Korunmasına İlişkin Direktif  

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 1990’lı yıllarda başlayan çalışmalar sonunda, Avrupa 

Parlementosu ve Avrupa Konseyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin 

Korunmasına İlişkin Direktif”i (95/46/EC Sayılı Verilerin Korunmasına İlişkin Direktif) 1995 yılında 

kabul etmiştir33. Bu direktif, kişisel verilerin hukuka uygun ve kişilik hakkına zarar vermeyecek şekilde 

işlenmesine dair kuralları düzenlemektedir34. Direktifin temel amacı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin uyumlaştırılmasıdır. AB üyesi ülkeler, kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin kanuni düzenlemelerini bu Direktifi esas alarak yapmışlardır35. Ülkemizde 

de 6698 sayılı Kanun, temel olarak bu Direktif esas alınarak hazırlanmıştır.  

Avrupa Birliği, 95/46 sayılı bu Direktifi esas alarak sektörel bazlı düzenlemeler de yapmıştır. Bu 

düzenlemelerden en önemlisi, 2002/58/EC sayılı “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunmasına İlişkin Direktif” tir. 

  

                                                             
30 Kişisel verilerin 108 sayılı Sözleşme dayanak gösterilerek yurt dışına aktarılması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/07/2020 tarih ve 
2020/559 sayılı Kararında; “Veri sorumlusunun, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması ile ilgili olarak yurtdışına veri aktarımı konusunu düzenleyen 
Kanunun 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun bir veri aktarımı gerçekleştirilmediği ayrıca 108 sayılı Sözleşmeye taraf olmanın AB uygulamasında 
olduğu gibi 6698 sayılı Kanun kapsamında güvenli ülke statüsü tayini bakımından tek başına yeterli olmadığı ancak Kurul tarafından yapılacak 
değerlendirmede olumlu bir unsur teşkil edeceği, dolayısı ile gerekli şartlar sağlanmadan kişisel verilerin yurt dışına aktarılması suretiyle hukuka aykırı 
bir kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiği, bu sebeple Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde öngörülen “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünün yerine getirilmediği kanaatine varıldığından, tüzel 
kişi veri sorumlusu hakkında, Kanunun “Kabahatler” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 900.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.” (www.kvkk.gov.tr) 
31 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
32 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
33 Korkmaz, İbrahim. Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, 2.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2019, s.209. 
34 Atasoy, s.279. 
35 Başalp, Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin Yayınları 2004, s.27; Korkmaz, s.210; Şimşek, Oğuz, Anayasa Hukukunda Kişisel 
Verilerin Korunması, Beta Yayıncılık, İstanbul 2008, s.42. 
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b. 2002/58/EC Sayılı Gizlilik ve Elektronik İletişime İlişkin Direktif (E-Gizlilik Direktifi)  

2002/58/EC sayılı Gizlilik Direktifi, üye devletlerin kamusal alanda elektronik iletişim ağı yolu ile 

yapılan iletişimin gizliliğini ve elektronik iletişim sektöründe işlenen kişisel verilerin korunmasını 

sağlamak zorunda olduklarını ifade etmektedir36. Kamu güvenliği, savunma, devlet güvenliği ve ceza 

hukuku alanına giren faaliyetler Direktifin kapsamı dışında bırakılmıştır. Direktif hükümlerine göre, 

elektronik iletişim hizmeti sunucusu, gerekli olduğu durumlarda kamu elektronik iletişim ağ sunucusu 

ile birlikte, hizmetlerin güvenliğini sağlamak için uygun olan teknik ve örgütsel önlemleri almak 

durumundadır37. 

hassaE-Gizlilik Direktifinde, 95/46/EC sayılı direktife nazaran daha koruyucu hükümler vardır. 

Burada internet servis sağlayıcılarının elektronik iletişimde gizliliğin korunmasına yönelik 

yükümlülüklerine dair hükümler söz konusudur. E-Gizlilik Direktifi, 95/46/EC’nin tamamlayıcısı ve 

daha özel bir düzenlemesi olarak nitelendirilmektedir. E-Gizlilik Direktifi, genel olarak gelişen iletişim 

teknolojilerinin olumsuz bir sonucu olan kişisel verilerin işlenmeye karşı savunmasız hale gelmesi ve 

kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin korunmasının zorlaşması karşısında bu olumsuz sonuçları 

engelleme amacını taşır. E-Gizlilik Direktifi 2009 yılında 2009/136/EC sayılı Değişikliğe İlişkin Direktif 

ile değiştirilmiştir38.  

c.  29.madde Veri Koruma Grubunun Çevrimiçi Sosyal Ağlarla İlgili 5/2009 Sayılı Tavsiye 

Raporu 

Bireylerin kendilerine ve yaşam tarzlarına ilişkin birçok paylaşım yaptıkları sosyal medya siteleri, 

reklam veren şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmalarını sağlayan platformlardır. Bu sebeple, pazarlama 

amacıyla kişisel verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi, sosyal medya sitelerinde daha yaygın 

uygulamalardır. AB düzenlemelerine bakıldığında, sosyal medya siteleri açısından kişisel verilerin 

toplanması, depolanması, işlenmesi ve yok edilmesi gibi işlemlerde sorumlu tutulan veri denetçisi, 

sosyal medya sitelerinin yöneticileri ve sağlayıcılarıdır39.  

5/2009 Sayılı Tavsiye Raporunda veri denetçisi sorumluluğunun kullanıcılar için de geçerli 

olduğu belirtilmiştir. Bir kullanıcının, başka bir kullanıcıya ait verileri üçüncü kişilere ifşa etmesi 

durumunda ifşa eden kullanıcı veri denetçisinin sorumluluğuna tabi olacaktır. Burada, kişisel verilerin 

kişisel veya ailevi amaçlarla ve buna yönelik aktivitelerin yapılmasıyla bağlantılı olarak sosyal medya 

                                                             
36 Özdemir, Hayrunnisa, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2009, s.36; 
Atasoy, s.281.  
37 Korkmaz, s.226-227. 
38 Özdemir, s.36; Atasoy, s.281. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.03.2020 tarih ve 2020/213 sayılı Kararı ile; “Yazılım geliştiricilere sözlü olarak 
aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda yapılmasının, uygulamada yapılan değişikliklerin canlıya (gerçek/çalışır 
ortam) alma süreçleri ile ilgili prosedürlerin uygulanmadığının göstergesi olduğu bu durumun ise teknik ve idari tedbir eksikliği olduğu, Test süreçlerinin 
yetersizliği veri sorumlusunun kendisi tarafından belirtilmiş olup bu durumun uygulama güvenliği açısından veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almadığının göstergesi olduğu, Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin ya hiç gösterilmediğinin ya da maskelendiğinin şirket tarafından 
belirtilmiş olmasına rağmen müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda görüntülenebilmesinin teknik bir eksiklik olduğu, Veri 
sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının bulunduğu ancak bu politikanın yürürlük tarihinin veri ihlalinin gerçekleştiği tarihten sonra olduğu dikkate 
alınarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik 
gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para 
cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.” (www.kvkk.gov.tr) 
39 Atasoy, s.282. Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/02/2020 tarihli 
ve 2020/93 sayılı Kararında; “İlgili kişilerin kişisel sağlık verilerinin silinmesine ilişkin talepleri hususunda kişisel sağlık verilerinin işlenme şartlarından 
“kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması 
ve yönetimi” şartının ortadan kalkmaması sebebiyle kaydedilen sağlık verilerinin bu amaca hizmet ettiği dikkate alındığında bu verilerin Bakanlık 
tarafından Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlendiği ve söz konusu işleme şartlarının ortadan kalkmaması nedeniyle Kanun 
kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına” karar verilmiştir. (www.kvkk.gov.tr) 
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sitelerinde işlenmesi halinde, AB Direktifleri veri denetçisi sorumluluğuna ‘ailevi istisna’ getirilmiştir. 

Bu istisna şu üç durumda söz konusu olmaz ve kullanıcılar, veri denetçisi olarak sorumlu tutulabilir; 1) 

Kullanıcı, bir şirket ya da işletme adına hareket ediyorsa veya sosyal medyayı ticari, politik ya da bağış 

toplama amaçlarıyla kullanıyorsa ‘ailevi istisna’ dışında tutulur. 2) Sosyal medya kullanıcısı, kamuya mal 

olmuş bir kişi ise, hesabındaki kişisel verilerin kamuya açık olması halinde veri denetçisi olarak sorumlu 

tutulur. Ancak, site genelinde kendi seçtiği ‘arkadaş’ grubu dışında, herkesin kullanıcı hesabındaki 

verileri görüntüleyebilmesi ve bu yönde güvenlik ayarlarının sıkı olmaması halinde söz konusu istisna 

geçerli olmaz. 3) Ailevi nitelikteki paylaşımlarda dahi üçüncü bir kişinin kişisel verisini işleme söz 

konusu olabilir. Sosyal medyada özellikle üçüncü kişiye ait hassas verilerin işlenmesi durumunda ilgili 

ulusal hukukun medeni veya ceza kanunları çerçevesinde veri işleyen kullanıcının sorumlu tutulması 

gerekir40. 

d. 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 

Avrupa Birliği, kişisel verilerin korunması alanında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere 2012 

yılında yeni bir tüzük çalışması başlatmıştır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Komisyonu tarafından yapılan tüzük 2016 yılında kabul edilmiş olup, 25 Mayıs 2018 tarihinde 

95/46/EC sayılı Direktif’i ilga ederek yürürlüğe girmiştir41. 

GDPR, tüm Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan bireyler için veri koruma 

ve gizliliğine ilişkin bir yönetmeliktir. GDPR öncelikle bireylere kendi kişisel bilgilerini kontrol altına 

almalarını ve AB içerisindeki şirketlerin bu yönetmeliklerle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

Yönetmeliğe göre hiçbir kişisel veri, yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılmadığı veya kişisel veri 

sahibinden açık bir onay alınmadığı sürece işlenemez. İlgili kişi verdiği izni istediği zaman iptal etme 

hakkına sahiptir. Kişisel veri işleyicilerin, her türlü veri toplama işlemlerinde verinin işlenme amacını, 

yasal dayanaklarını, verilerin ne kadar süreyle sakladığını ve herhangi bir üçüncü tarafla veya Avrupa 

Ekonomik Alanı dışında bir yerde paylaşılıp paylaşılmayacağını açıkça belirtmeleri gerekir. Kişisel veri 

sahipleri, istediği zaman kendisine ait depolanan verilerin bir kopyasını talep etme ve bu verileri belirli 

koşullar altında silme hakkına sahiptir. İşletmeler, kullanıcı gizliliğine olumsuz etkide bulunan herhangi 

bir veri ihlalinde (örneğin bilgilerin çalınması gibi) kullanıcıları 72 saat içerisinde bilgilendirmelidir42. 

Yönetmelik hükümlerini ihlal ettiği belirlenen şirketlere 20 milyon Euro'ya kadar ya da şirketin yıllık 

gelirinin %4'üne kadar para cezası kesilebilmektedir43. 

  

                                                             
40 Atasoy, s. 283. İlgili kişiye ait Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/05/2020 
Tarihli ve 2020/355 Sayılı Kararında; “Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri 
sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunun 
hükme bağlandığı dikkate alınarak; Dilekçe sahibinin İl Sağlık Müdürlüğünü muhatap dilekçesi eki Medula Eczane çıktılarını eşinin eczanesinden temin 
ettiği dikkate alındığında Eczanenin SGK ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kullandığı Medula sistemine üçüncü kişilerin erişimini önlemek üzere gerekli 
güvenlik tedbirlerini almadığı dolayısıyla Eczane hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına muhalefet etmesi nedeniyle Kanunun 18 
inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” (www.kvkk.gov.tr) 
41 Selek, Ozan. Genel Veri Koruma Tüzüğü Işığında Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza Açıklaması, Dweokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt 21, Sayı:2, Yıl:2019, sayfalar 911-951 s.920. 
42  Korkmaz, s.240-241. Gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından, GDPR gerekliliklerinin 
karşılandığından söz edebilmek için, veri işleyenler tarafından uygun teknik ve organizasyonel ölçülerin alınması gerekir. Kişisel verilerin korunması 
için, kişisel verilerin işlenmesi için kullanılan uygulamaların tasarım yönünün de dikkate alınması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Walters, 
Robert/Trakman, Leon / Zeller, Bruno. Data Protection Law, A Comparative Analysis of Asia-Pacific and European Approaches, Springer, 2019, s.54. 
43 Genel Veri Koruma Yönetmeliği - Vikipedi (https: //tr.wikipedia.org) Erişim Tarihi: 03.03.2021. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Alan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Alan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Genel_Veri_Koruma_Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
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III. SOSYAL MEDYA KULLANICISININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR RIZASI 

A. Türk Hukukunda Veri Sahibinin Rızası 

Kişilik hakkı zedelenen kişinin diğer bir ifadeyle mağdurun rızası, rızanın geçerli olması kaydıyla, 

hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir sebeptir. Mağdurun rızasının hukuka aykırılığı ortadan 

kaldırabilmesi için, öncelikle kişinin üzerinde geçerli olarak tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olması 

ve sınırları belirlenmiş bir müdahaleye ilişkin olması gerekir. Kişilik hakkından genel olarak vazgeçmek 

veya kişilik haklarına yönelecek her türlü ihlale rıza göstermek geçerli değildir44.  

Mağdurun rızasının hukuka aykırılığı kaldırabilmesi için şu üç şartın aynı anda bulunması gerekir: 

1) Müdahalenin etkide bulunacağı haktan vazgeçme iradesi açık olarak belirtilmiş olmalıdır. 

2) Verilen rızanın vazgeçmenin sonuçlarını öngörebilecek şartlarda bilinçli ve serbest irade ile 

verilmiş olması gerekir.  

3) Verilen rızanın ahlaka aykırı olmaması gerekir. Burada TMK m.23 ile getirilen, kimsenin 

özgürlüklerinden vazgeçemeyeceği veya onları hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlandıramayacağı 

ilkesi dikkate alınmalıdır. TBK m.26 ve m.27 düzenlemeleri de aynı yöndedir. Rızanın hukuka aykırılığı 

ortadan kaldırabilmesi için tüm bu şartları aynı anda taşıması ve rızanın geçerli bir rıza olması gerekir45.  

Rızanın geçerli olabilmesi için ehliyet de önemlidir. TMK m.15 kapsamında, ayırt etme gücüne 

sahip olmayan bir kişinin rızası geçerli değildir. Yasal temsilcinin rızası da müdahaleye maruz kalacak 

kişinin rızasının yerine geçemez. Rıza hukuka uygun değilse, TBK m.26 ve m.27 kapsamında geçersiz 

olur ve ancak TBK m.52 gereğince tazminattan indirim sebebi teşkil eder.  

Rıza açık olabileceği gibi zımni de olabilir. Rızanın yazılı olması şart kılınan hallerde bu şekile 

uyulmadan verilen rıza da geçerli değildir. Rızanın yazılı olmasının şart koşulmadığı hallerde, bir 

davranışın rıza sayılıp sayılmadığı güven prensibi çerçevesinde değerlendirilecektir. Örneğin, foto 

muhabirine poz veren bir kişinin fotoğrafının yayınlanmasına izin verdiği kabul edilebilir46. 

B. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemelerinde Veri Sahibinin Rızası 

1. Genel Olarak 

Avrupa Birliğinde, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi ile teminat altına alınan ve üye devletlerin ortak anayasal teamüllerinden kaynaklanan temel 

haklara, hukukun genel ilkeleri olarak saygı göstereceği hükme bağlanmış ancak bir haklar 

manzumesine yer verilmemiştir. 3-4 Haziran 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Köln Zirvesi’nin sonuç 

bildirgesinde, Birlik ülkelerinde uygulanan temel hakların bir Şartta toplanması gerekliliği dile 

getirilmiştir. Daha sonra bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 7 Aralık 2000 tarihinde Avrupa Birliği 

                                                             
44 Ayan, Mehmet/ Ayan, Nurşen. Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s.118; Akipek, Jale G./ Akıntürk, Turgut/ Ateş Karaman, 
Derya.Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Birinci Cilt, 10. Baskı, Beta Yayınları, Eylül 2013, s.402; Dural/Öğüz, s.153; 
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.224; Atasoy, s.286; Helvacı, s.147; Zevkliler, s.297. 
45 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.224; Helvacı, s.147-148; Ayan/Ayan, s.118. 
46 Ayan/Ayan, s.118; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s.225; Helvacı, s.148; Akipek/Akıntürk/Ateş Karaman, s.401.  
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Temel Haklar Şartı kabul edilmiştir47. AB Temel Haklar Şartı, 1 Aralık 2009 tarihinde Lizbon Antlaşması 

ile yürürlüğe girmiş ve AB hukukunun bir parçası haline gelmiştir48. 

AB Temel Haklar Şartı’nın “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı 8. maddesi gereğince; “(1) Herkes, 

kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunması hakkına sahiptir. (2) Bu veriler, adil bir şekilde, belirli 

amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya yasa ile öngörülmüş diğer meşru bir temele dayanarak tutulur. 

(3) Herkes, kendisi hakkında toplanmış verilere erişme ve bunları düzelttirme hakkına sahiptir. Bu 

kurallara uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenir.”49 Bu hüküm kapsamında, veri işleme 

işlemlerinin hukuka uygun sayılabilmesi için verinin niteliği ve belirlenmiş amaç ilkesinin yanında, veri 

sahibinin, verilerinin toplanması, dağıtılması, saklanması veya yok edilmesi işlemlerine rıza göstermesi 

gerekir.  

95/46/ EC sayılı Verilerin Korunmasına İlişkin Direktif m.2/h’de “veri sahibinin rızası”, kişinin 

kendisiyle ilgili verilerin işlenmesini kabul ettiğini gösteren, belirli ve aydınlatılmış özgür iradesinin 

herhangi bir yansıması olarak tanımlanmıştır. 2002/58/EC sayılı E-Gizlilik Direktifi m.2/f’de kullanıcı 

veya üyenin rızası kavramının, Verilerin Korunmasına İlişkin Direktif uyarınca veri sahibinin rızası 

tanımıyla benzer ve ortak özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir50.  

2. Rızanın Hüküm ve Sonuçlarına İlişkin 2012 Tarihli AB Veri Korumasına İlişkin Genel 

Kanun Tasarısı md. 7 Hükmü 

2012 tarihli AB Veri Korumasına İlişkin Genel Kanun Tasarısı’nın taslak metninde veri sahibinin 

kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği rıza beyanı hakkında kapsamlı bir madde yer almıştır. Tasarının 

7. maddesinde veri sahibinin rızasının şekli, rızanın varlığını ispat yükünün kime ait olduğu, rızanın geri 

alınması hakkının nasıl kullanılacağı ve sözleşme hukukunda opt-out rızaya benzer şekilde veri 

işlenmesine verilecek iznin genel işlem şartı teşkil etmesi halinde rızanın geçerliliği gibi konulardan 

bahsedilmektedir. Veri denetçisinin, bilgilendirme yükümlülüğünü geçerli bir şekilde yerine 

getirebilmesi için verinin işlenmesine dair amacı, veri sahibine açık ve anlaşılır tarzda bildirmelidir. Bu 

nedenle, kişisel verilerin korunması kapsamında, rızanın özgülenmiş olması şartı, AB hukukunda ilk kez 

bu kadar net şekilde düzenlenmiştir. 

7. maddenin ilk fıkrası kapsamında, bir konuda kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve 

dağıtılmasına onay veren veri sahibinin rıza beyanının varlığını ispat yükü, veri denetçisine aittir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin AB düzenlemelerinde veri sahibinin yazılı rızası aranmamaktadır. Ancak 

uygulamada ispat yükü altındaki veri denetçisi, veri sahibinin rızasını daha kolay ispatlamak adına 

çoğunlukla yazılı veya elektronik bir belge ile bu rıza beyanını almaktadır51. 7. maddenin ikinci fıkrası 

kapsamında, veri sahibinin daha önce belirli bir konuya yönelik olarak verilerinin işlenmesine verdiği 

                                                             
47 Korkmaz, s.207; Dinç, Engin. Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Düzenlemeler ve Türkiye’nin Durumu, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Diyarbakır 2006, s.37. Dağ, Güray. Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Olarak Kullanılması, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2011, s.51. 
48 Korkmaz, s.207; Simitis, Spiros. From the Market to the Polis: The EU Directive on Protection of Personal Data, Iowa Law Review, C.80, 1994, s.448. 
49 Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu. 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Beta Yayınevi, İstanbul 2004, 
s.100; Korkmaz, s.208; Sevimli, K. Ahmet. İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul 2006, s.42. 
50 Atasoy, s.285. 
51 Hornung, Gerrit. A General Data Protection Regulation For Europe? Light and Shade in the Commission’s Draft of 25 January 2012, Scripted, Vol:9, 
Issue: 1, Nisan 2012, s.74; Atasoy, s.296; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.147. 
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bir rıza söz konusuysa, aynı kişinin verilerinin başka bir amaçla işlenmesi söz konusu olduğunda, veri 

sahibinin rızasının yeniden istenmesi gereği öngörülmüştür52.  

7. maddenin üçüncü fıkrasında, veri sahibinin veri işlenmesine ilişkin rıza beyanını istediği zaman 

geri alabilme hakkından bahsedilmektedir. Bu hak ile sözleşmesel ilişkilerde, genel işlem şartı nedeniyle 

özgür iradesi ile karar vermeyen veri sahibinin korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, kişisel verinin 

işlenmesine dair verilen rıza, eğer veri sahibi ile veri denetçisi arasında açık bir ekonomik dengesizlik 

varsa, hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilemez. Örneğin, somut olayda işçi-işveren ilişkisinin söz 

konusu olması halinde veya veri işlenmesinin kamu hukukundan doğan bir yükümlülüğe dayanması 

halinde veri sahibinin menfaati göz önüne alındığında verilen rızanın özgür bir irade beyanı ile 

oluşmadığı esas alınır53.  

7. maddenin dördüncü fıkrasında, veri sahibi ile veri denetçisi arasında sözleşmesel bir ilişkinin 

bulunması ve sözleşmesel ilişkiden doğan ekonomik bir güç dengesizliğinin söz konusu olması halinde, 

kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygun olabilmesi için, yalnızca veri sahibinin rızası yeterli olmaz. 
54.  

C. Opt-in ve Opt-out Rıza Kavramları 

Opt-in ve opt-out rıza kavramları, rızanın alınış şekli ile ilgilidir. Opt-in ve opt-out rıza kişisel veri 

sahibinin verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetlere verecekleri rızanın aktif bir 

davranışla mı, yoksa pasif bir davranışla mı verileceğinin gösterilmesine ilişkindir. 

Opt-in rıza açıklaması, veri sahibinin verilerinin işlenmesine dair kabulünün olumlu bir 

davranışla gerçekleştirilmesidir. “Opt-in” kavramı, aktif onay anlamındır. Örneğin, “kampanyalardan 

haberdar edilmek ister misiniz?” sorusuna, “evet” şeklinde cevap verilmesi opt-in rıza kapsamındadır. Ya 

da “kişisel verilerinizi pazarlama amaçlı olarak kayıt etmemize izin vermek için kutucuğu işaretleyiniz” 

şeklindeki bir ifadenin bulunduğu onay platformunda, veri sahibinin kutucuğu işaretlemesi durumunda 

verilen onay opt-in şeklinde verilmiş olacaktır. Dolayısıyla, opt-in rızanın arandığı durumlarda veri 

sahibinin kabule ilişkin olumlu bir davranışının söz konusu olması gerekir. Opt-in rızada, olası bir veri 

işleme durumuna veri sahibinin başlangıçta rızasının olmadığı varsayımı ile hareket edilmektedir55.  

Opt-out rıza ise, pasif rıza açıklanması yöntemidir. Kişisel verilerin özel olarak belirtilmesi halinde 

işlenmeyeceği, aksi halde ilgili kişinin aktif bir hareketi gerekmeden kişisel verilerin işlenebildiği rıza 

alma yöntemidir. Opt-out rızanın söz konusu olması halinde, veri sahibinin rızası pasif bir davranışla 

alınmaktadır. Olası bir veri işleme durumunda veri sahibinin rızasının önceden var olduğu varsayılmak 

suretiyle, veri sahibinin işleme rızası olmadığını sözlü veya yazılı bir irade beyanıyla karşı tarafa 

yöneltmek durumunda olduğu rıza alınma şekline opt-out rıza denir56. Örneğin, X bankasından gelen bir 

                                                             
52 Atasoy, s.296; Hornung, s.74; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s.147. 
53 Hornung, s.74; Atasoy, s.297; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.147. 
54 Atasoy, s.297; Hornung, s.74; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s.147. 
55 Doğan, Buse. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Bağlamında Açık Rıza, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek 
Lisans Tezi, 2019, s.127; Anı, Nevzat Ali. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açık Rıza, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, 2018, s.155-156.Atasoy, s.288; Selek, s.930; Küzeci, s.243. İlgili kişiye rızası bulunmamasına rağmen bir gayrimenkul şirketi 
tarafından SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Kararında; 
“Somut olayda işlenen kişisel verilere yönelik olarak ilgili kişinin açık rızasının alınmadığı, açık rızanın aranmadığı diğer hallerin ise bulunmadığı, bu 
kapsamda ilgili kişinin kişisel verilerinin Kanunun 5 inci maddesinde yer alan şartlar yerine getirilmeden reklam içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla 
kullanılmasının Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği hususlarından hareketle veri sorumlusu hakkında Kanunun 
18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” 
56 Küzeci, s.225. Doğan, s.127; Anı, s.156; Selek, s.931; Atasoy, s.288. 
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bilgilendirme mesajında, “bu tür iletileri almak istemiyorsanız iptal yazıp 1111’e gönderiniz”, şeklinde bir 

ifade bulunması halinde opt-out yöntemi söz konusudur ve kişi sms göndererek opt-out rızasını karşı 

tarafa beyan edecektir. Diğer bir ifadeyle, veri sahibinin kişisel verilerini kullanmak adına harekete 

geçmesi ve aktif bir davranışta bulunmak suretiyle işleme faaliyetini durdurması söz konusu olacaktır. 

Verilerinin işlenmesine rıza göstermeyen kişinin hali hazırda işaretli olan kutucuktaki işareti 

kaldırmasının beklenmesi halinde, bu durum opt-out rızanın varlığını gösterecektir. Rıza vermeyen bir 

veri sahibini aktif bir harekette bulunmaya zorlayan opt-out yöntemi kişisel verilerin korunmasını 

zayıflatan bir niteliğe sahiptir57.  

AB hukukunda, 95/46 sayılı Verilerin Korunmasına İlişkin Direktifin 14. maddesinde veri 

sahibinin kendi verisinin işlenmesini reddetme hakkı getirilmiş ve pazarlama amacıyla yapılan veri 

işleme faaliyetleri için kullanıcıların rıza beyanlarının alınmasına ilişkin olarak opt-out bir system 

getirilmiştir. Bu kapsamda, üçüncü kişilere doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında veri 

sahiplerinin öncelikli iznine ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak veri sahibinin bu işleme faaliyetini 

herhangi bir ücret ödemeksizin reddetme hakkı vardır58.  

AB Genel Veri Koruma Tüzüğünde, internet ortamında da rıza verilmesinin mümkün olduğu 

belirtilmiştir. Bu rızanın verilmesi için kutucukların tıklanmasının yeterli olduğu, ancak önceden 

tıklanmış kutucuktaki tıklanma işaretinin kaldırılmaması şeklindeki hareketsiz kalmanın rıza verme 

anlamına gelmeyeceği ifade edilmiştir.  

AB 2002/58 Sayılı E-Gizlilik Direktifi’nin 13. maddesinde yer alan istenmeyen iletişimlere ilişkin 

hükme göre, otomatik arama sistemlerinden, e-postalardan ya da fakslardan gönderilen doğrudan 

pazarlamaya yönelik iletiler, kullanıcıların önceden verilmiş rıza beyanlarının bulunması halinde 

hukuka uygun olacaktır. Böylece, spam adı verilen istenmeyen reklam, tanıtım mesajları veya e-postalar 

kullanıcıların opt-in rızasının varlığı halinde hukuka uygun kabul edilecek59, aksi takdirde hukuka aykırı 

olacaktır. 

2002/58 Sayılı E Gizlilik Direktifi’nin 2009 yılında yapılan değişiklik ile oluşturulan 5/3. maddesi 

hükmü uyarınca, kişisel verilerin saklanması veya saklanan kişisel verilere erişimin tanınması işlemleri 

için kullanıcı veya üyelerin öncelikli olarak net ve aydınlatılmış rızalarının alınması şarttır. 2002/58 

Sayılı Direktifte 2009 yılında yapılan değişiklik sonrası getirilen bir diğer düzenleme m.6/3 hükmü olup, 

bu hüküm uyarınca, doğrudan pazarlama amacıyla elektronik iletişim hizmet sağlayıcıları tarafından 

                                                             
57 Selek, s.931; Atasoy, s.288. 
58 Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.107-108. 
59 Atasoy, s.289. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/10/2019 Tarihli ve 2019/297 Sayılı Kararına konu olayda; veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye 
gönderilen reklam amaçlı kısa mesajlar hakkında olup, ilgili kişi tarafından olay ile ilgili  olarak “otomotiv sanayi sektöründe faaliyet gösteren veri 
sorumlusu tarafından ilgili kişinin cep telefon numarasına reklam içerikli kısa mesaj gönderildiği, kişinin bundan rahatsızlık duyduğu ve kişisel verilerinin 
açık rızası olmaksızın işlendiği düşüncesiyle KVKK kapsamında ilk önce veri sorumlusuna başvuruda bulunduğu, ancak veri sorumlusu tarafından verilen 
cevabı yeterli bulmadığı” gerekçeleri belirtilerek Kurul’a şikayette bulunulmuştur. Kurul tarafından başvuru kapsamında yapılan inceleme ve 
değerlendirme neticesinde, “6698 sayılı Kanunun geçiş hükümlerinde yer alan düzenlemelere atıfta bulunularak, KVKK’nın yayım tarihinden önce 
işlenmiş olan kişisel veriler ile ilgili olarak güncel KVKK’ya uyumlu hale getirilmesine yönelik geçiş sürecinde iki yıllık süre imkanı tanındığı, KVKK’ya 
aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhal silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği hususuna vurgu yaptığı, ayrıca KVKK yayım 
tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar bakımından da ek bir yıllık bir süre öngörüldüğü, bu bir yıllık süre içerisinde ilgili kişi tarafından 
aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde önceden alınmış olan rızanın işbu Kanun’a uygun kabul edileceğinin” belirtildiği; ayrıca “15.07.2015 
tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in  geçici 1/2 .maddesinde de atıf yapılmış olup madde kapsamında, Kanunun 
yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim 
adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme 
için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.” hükmünün yer aldığı ifade edilmiştir. (www.kvkk.gov.tr) 
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kişisel veri olarak kabul edilen online trafik verilerinin işlenmesi ve saklanması kullanıcıların öncelikli 

(opt-in) rızasının bulunması şartına bağlanmıştır.  

D. Veri Sahibinin Rızasının Hukuka Uygunluk Şartları 

AB’de, kişisel verilerin korunması amacıyla kabul edilen 95/46 Sayılı Direktif’in uygulanmasına 

25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle son verilmiştir. Bu tarihten sonra AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 

hükümleri uygulama alanı bulmuştur. Rızanın geçerli olabilmesi için gerekli şartlar, Direktife nazaran 

Tüzükte daha katı bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Direktif’in 2. maddesi dikkate alındığında, genel olarak 

opt-in yönteminin mi yoksa opt-out yönteminin mi benimsenmesi gerektiğine ilişkin bir hükmün yer 

almadığı görülmektedir. Ancak Direktifin 14. maddesinde bu konuda bir istisna getirilmiş olup, hükme 

göre, doğrudan pazarlamaya ilişkin olarak opt-out yöntemi standart olarak kabul edilmiştir. Direktif 

hükümleri genel olarak dikkate alındığında Direktifin opt-in yöntemini bir gereklilik olarak görmediği 

sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Veri Koruma Tüzüğüne göre, veri sahibi, rıza gösterme iradesini aktif şekilde ifade etmedikçe, 

geçerli bir rızanın varlığından söz edilemeyecektir. Susmak kural olarak talebin reddi anlamına 

gelmekle birlikte, veri sahibinin susmasının kabul anlamına geldiği durumlar da vardır. Sosyal medya 

platformlarında, varsayılan gizlilik ayarları bölümünde “arkadaşların arkadaşları” kutucuğu işaretli ise 

kişisel veriler bu kişiler tarafından da görülebilmektedir. Bu seçeneği tercih etmek istemeyen veri 

sahibinin kutucuktaki işaretlemeyi kaldırması gerekir. Böyle bir durumda, kendisinin işaretlemesi 

olmaksızın varsayılan ayar şeklinde bu işaretlemenin yapılması ve kullanıcının buna müdahale 

etmemesi, kullanıcının buna rıza gösterdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak burada aktif bir hareket 

söz konusu olmadığı için, bu durum Tüzük hükümlerine aykırıdır. Tüzük, hassas kişisel veri / hassas 

olmayan kişisel veri ayırımı yapmaksızın opt-out yöntemini kabul etmemektedir. Tüzük gereğince, veri 

öznesinin susması, belirli bir veri işleme faaliyetine rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz60.  

Veri sahibinin verdiği rızanın hukuka uygun olarak kabul edilebilmesi için bazı şartların bir arada 

bulunması gerekmektedir. Bu şartları rızanın açıkça ve şüpheye mahal vermeyecek tarzda verilmesi, 

rızanın özgür irade ile verilmiş olması, rızanın belirli bir konuya ilişkin olarak verilmiş olması, rızanın 

usulüne uygun aydınlatma sonucu verilmiş olması şeklinde sayabiliriz.   

1. Rızanın Açıkça ve Şüpheye Mahal Vermeyecek Tarzda Verilmesi 

Açık rıza ve rıza kavramları birbirinden ayrı durumları ifade eder şekilde kullanılmaktadır. 

Örneğin, hassas olmayan kişisel veriler için rıza yeterli iken, hassas veriler için açık rıza aranır. 2002/58 

Sayılı E Gizlilik Direktifi açısından bakıldığında, rıza ve açık rıza kavramları açısından farklılıklar 

bulunmaktadır. Rıza hareketsiz kalma sonucu da verilebilirken, açık rıza için aktif bir davranışın varlığı 

aranmaktadır. Örneğin, sosyal medya kullanıcısının hareketsiz kalmasına bir sonuç bağlayan opt-out 

yöntemi ile alınan rıza geçerli kabul edilirken, hassas kişisel veriler açısından opt-out yöntemi kabul 

edilmemektedir. 

6698 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde “açık rıza”; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır” şeklinde tanımlanmaktadır. Açık rıza, rıza açıklaması yapan 

veri sahibinin hangi konuda rıza verdiğinin bilincinde (aydınlatılmış) olması ve rızanın hukuki sonuçları 

                                                             
60 Selek, s.933. 
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hakkında bilgi sahibi olması sonucu rıza vermesi anlamına gelir61. Kanun’un 3. maddesinden hareketle 

açık rızanın 3 unsuru olduğu söylenebilir. Bunlar; rızanın belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın 

bilgilendirmeye dayanması ve rızanın özgür iradeyle açıklanmasıdır. Açık rızanın, rıza verenin olumlu 

irade beyanını içermesi gerekir. Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanun kapsamında, 

açık rızanın yazılı şekilde alınması zorunlu değildir. Açık rızanın elektronik ortamda ya da çağrı merkezi 

gibi iletişim vasıtaları aracılığıyla alınması da mümkündür. Açık rızanın varlığını ispat yükümlülüğü veri 

sorumlusundadır. 

29. Madde Veri Koruma Grubunun Rızanın Tanımına İlişkin 15/2011 sayılı Raporunda belirtildiği 

üzere, bir sosyal medya ağının varsayılan ayarları kapsamında (ki kullanıcıların varsayılan ayarları açıp 

düzeltmesi zorunluluğu yoktur) kişisel verilerin kişinin “arkadaşının arkadaşları” tarafından erişilebilir 

durumda olması ve paylaştığı kişisel verilerin arkadaşının arkadaşları tarafından görülmesi, sosyal 

medya kullanıcısının kişisel verilerine erişilmesine açık rıza gösterdiği anlamına gelmez. Her ne kadar 

sosyal medya sitesi içerisinde ayarlar kısmına gidilerek arkadaşın arkadaşları kategorisindeki 

kullanıcıların erişimi kısıtlanabilecek olsa da veri sahibinin bu işlemi yapmaması ya da pasif kalması, 

sosyal medya kullanıcısı açısından verilerinin paylaşılmasına izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Zira, 

eylem eksikliğinin kasıtlı olup olmadığındaki belirsizlik nedeniyle, ayarların değiştirilmesi için ilgili 

kutucuğa tıklamamak açık rıza olarak kabul edilmeyebilecektir62. 

6698 Sayılı Kanun m.5 gereğince, kişisel veriler veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Ancak bazı şartların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmadan da kişisel verilerin işlenmesi 

mümkündür. Bunlar; a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 

açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, 

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması, halleridir.  

2. Rızanın Özgür İradeyle Verilmiş Olması 

6698 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde belirtildiği üzere, rızanın özgür iradeyle verilmesi gerekir. 

Rızanın özgür iradeyle verilmesi, rızanın herhangi bir yanılma, yanıltma ya da baskı olmaksızın 

verilmesi demektir. Ancak, veri sahibine gerçek manada seçim hakkının tanındığı hallerde özgür 

                                                             
61 Hornung, s.73; Atasoy, s.290. 29.Madde Veri Koruma Grubunun Rızanın Tanımına İlişkin 15/2011 sayılı Raporunda “açık rıza”dan bahsedebilmek 
için, veri sahibinin rıza vermeye yönelen iradesinin hiçbir şüpheye mahal vermeyecek derecede açık olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, veri sahibinin 
rızasını ilettiğine dair göstergelerin belirsizliğe yer bırakmayacak derecede açık olması gerekir. Veri sahibinin niyetiyle ilgili makul bir şüphe varsa, 
belirsizlik var demektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/justice/article 29, s. 21. (Erişim tarihi: 10/03/2021)  
62 https://ec.europa.eu/justice/article 29, s.24. (Erişim tarihi: 10/03/2021). Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 2020/34 Sayılı, 
İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu telefon numarasının anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin 
reklamının yapılması amacıyla aranması ile ilgili kararında;  İlgili kişi tarafından, 2013-2014-2015 yıllarındaki bir dergi aboneliği kapsamında verilmiş 
olan telefon numarası, spor kulübünün kendisine verdiği yetki uyarınca dergi abonesi olan kişilerin abonelik süresini uzatma işlerini yürüten çağrı 
merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması amacıyla aranması neticesinde, kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından nasıl elde 
edildiği hususunun öğrenilmesine yönelik başvuru yapıldığı belirtilmiştir. Bu bağlamda Kurul tarafından, KVKK kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti 
sırasında veri sorumlularınca uyulması ve yerine getirilmesi gereken zorunlu ilkelere/yükümlülüklere ilişkin düzenlemeler ile geçiş hükümlerine 
değinilerek somut olay bazında bir değerlendirme yapılmış olup, şikayet konusu olay kapsamında ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesinde her ne 
kadar KVKK’nın yürürlük tarihinden önce başlanmış ise de işlenme amacının dergi aboneliğine yönelik işlemler olduğu, söz konusu aramanın ise gıda 
şirketinin reklamı amacı ile yapıldığı tespit edilerek bu  bağlamda bahse konu veri işleme faaliyetinin KVKK’nın 4. maddesi uyarınca amaç ile bağlantılı 
ve sınırlı olma ilkesine aykırı davranıldığı yönünde karar tesis etmiştir. (www.kvkk.gov.tr) 

https://ec.europa.eu/justice/article%2029
https://ec.europa.eu/justice/article%2029


 
 

 
321 

iradenin varlığından bahsedilebilir. Veri sahibinin rıza göstermemesi halinde olumsuz sonuçlara 

katlanması gerekecekse ya da verilen rıza baskı sonucu verilmişse, veri sahibine gerçek manada seçim 

imkanı tanınmamıştır. Bu tür durumlarda özgür iradeyle verilen bir rızadan söz edilemez. Ancak veri 

sahibinin herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiği bir rıza özgür iradeyle verilmiş sayılacaktır63.  

29. madde Veri Koruma Grubunun Rızanın Tanımına İlişkin 15/2011 sayılı Raporunda, rızanın 

özgür iradeyle verildiğinden bahsedebilmek için, veri sahibinin gerçek seçimini yapabilmesi ve aldatma, 

sindirme, korkutma, zorlama gibi herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmaması gerekir, 

şeklinde belirtilmektedir64. AB Veri Koruma Tüzüğüne göre, rıza verildikten sonra bir zarara uğramadan 

rıza göstermeyi reddetmek ya da rızayı geri almak mümkün değilse, rıza baştan itibaren geçerli değildir. 

Rıza göstermeyen veri sahibine yaptırım uygulanacak ise, zorlama, göz dağı verme, yıldırma ya da 

aldatma gibi bir durum söz konusu ise, özgür bir irade söz konusu değildir65. 

Rızanın yol açtığı sonuçların ciddi derecede ve bağlayıcı olması halinde, irade beyanının özgürce 

yapılmadığı ve veri işlenmesinin hukuka aykırı olduğu sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin, 

süper marketler tarafından çıkarılan ve indirim sağlayan müşteri kartlarını alabilmek için müşterilerin 

verilerinin işlenmesine dair verdikleri rıza, ekonomik açıdan ciddi ve bağlayıcı sonuçlar ortaya 

çıkarmadığı için iradenin sakatlığından bahsedilemeyecektir. Fakat sunulan kart hizmetinin müşteri 

açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurması halinde kişisel verilerin işlenmesine dair müşteri rızası 

özgür bir iradeyle verilmiştir denilemeyecektir66. Uygulamada, veri sahibinin rızasının özgür iradeye 

dayanıp dayanmadığına dair anlatımlarda haksız şart teriminin de kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. Bu gibi durumlarda haksız şart kavramı, sözleşmesel bir ilişki kapsamında veri sahibinin 

veri denetçisi karşısında güçsüz ve eşit olmayan konumunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Veri 

sahibinin özgür iradeyle hareket ettiğinden bahsedebilmek için sözleşme içerisinde genel işlem şartı 

niteliğinde bir hüküm bulunmamalıdır. Burada veri sahibinin güçsüz konumda olduğu ve korunması 

gerektiği da unutulmamalıdır.    

3. Rızanın Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak Verilmiş Olması 

Konuya özel bir rızadan bahsedebilmek için, veri elde edilmesini gerektiren her bir amaç için veri 

sahibinden ayrıca rıza alınması gerekir. Verilen rızanın veri işleme faaliyetini ve amacını tamamen 

kapsaması, rızanın amaçların tamamına nüfuz etmesi gerekir. Farklı faaliyetler ve amaçlar farklı 

değerlendirilmeli ve veri sahibi bunlardan bir kısmına rıza gösterip bir kısmına rıza göstermekten 

kaçınabilmelidir. Bununla birlikte, rıza gösterilmesi talep edilen husus, somut bir şekilde tanımlanmış 

                                                             
63 Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s.149; Selek, s.922-923. 
64 https://ec.europa.eu/justice/article 29, s.12. (Erişim tarihi: 10/03/2021) 
65 Misek, Jakub. Consent to Personal Data Processing- The Panacea or The Dead End, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol:8, I.1, 
Yıl:2014, s.72; Selek, s.923. Doktrinde, rızanın gösterilmemesi halinde uygulanacak yaptırımın çok hafif olması halinde, rızanın özgür iradeye dayandığı 
savunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s.149; Küzeci, s.241. 
66 Atasoy, s.292.  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/407 sayılı Kararına konu olayda ilgilinin şikayetinde; şikayete konu 
hastanenin Tüp Bebek bölümüne tahlil için başvurduğu, tahlil sonuçlarının e-posta yoluyla kendisine iletildiği, ancak aynı e-postanın başka bir e-posta 
adresine ve tanımadığı bir kişiye daha gönderildiğini fark ettiği, veri sorumlusu Hastanenin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşletilmesi Politikası” 
kapsamında kişisel verilerinin muhafazasında gerekli tedbirleri almadığı, kişisel verilerinin işlenme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere 
aktarılmasında ilgili mevzuata ve alt düzenlemelere uygun davranmadığı, bu sebeple veri sorumlusundan ihtarname ile bilgi talebinde bulunduğu, söz 
konusu talebine ilişkin veri sorumlusu tarafından hatanın kabul edildiğini içeren bir cevap verildiği belirtilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (Kanun) kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.  Veri sorumlusu Hastane tarafından, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisinin 6698 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızası ya da 6 ncı maddede düzenlenen işleme şartlarından biri olmadığı halde üçüncü 
kişilere aktarılmak suretiyle hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle, Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasına yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) 
bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. (www.kvkk.gov.tr) 
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olmalıdır. Bir kişinin, kişisel verilerinin tamamının işlenmesine sınırsız şekilde rıza göstermesi geçerli 

değildir67.  

AB Veri Koruma Direktifi m.6/1 gereğince, kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar 

için işlenebilir ve bu amaçların dışına çıkacak şekilde veri işlenemez. Bu kapsamda, verinin işlenme 

amacı göz önüne alındığında, rızanın belirlenmiş bir konuyla ilgili verilmiş olması gerekir. Veri sahibinin 

rızasının ucu açık bir veri işleme sürecine ilişkin olarak verilmesi durumunda, rıza beyanı geçersiz 

olacaktır. Rızanın belirli bir amaca özgülenmesi ve veri denetçisinin veri işleme amacının daha sonra 

değişmesi halinde, veri sahibinin bilgilendirilmesi ve verilerinin yeni amaç kapsamında işlenmesi için 

kendisinden hukuka uygun yeni bir rıza alınması gerekir68.  

Rızanın konuya özel şekilde verilmesi ve özgür iradeye dayanıyor olması, birbirini tamamlar 

niteliktedir. İkisinin de aynı anda mevcut olması gerekir. Bazen veri sorumlusu, veri öznesinden birden 

fazla faaliyet ve amaç için toptan bir rıza alabilmektedir. AB Veri Koruma Tüzüğüne göre, farklı veri 

işleme faaliyetlerine ayrı ayrı rıza gösterme imkanının tanınmamış olması, rızanın özgür iradeye 

dayanmadığını gösterir. Bu tür bir durumda, rıza açıklamasının konuya özel olduğundan bahsedilemez. 

Örneğin, veri sorumlusunun, ticari ortaklarıyla paylaşmak amacıyla edindiğini belirtmeksizin toptan 

veri talebinde bulunması halinde aldığı rıza geçersizdir. Böyle bir durumda, her bir ticari ortağın 

kimliğine ilişkin bilgiler, veriler toplanmadan önce veri sahibi ile paylaşılmalıdır69.  

Uygulamada, belirli bir konu ve işlemle sınırlandırılmayan genel nitelikteki açık rızalar “battaniye 

rızalar” olarak kabul edilmekte ve hukuken geçerlilik kazanmamaktadır70. Örneğin, her türlü bankacılık 

işlemi veya her türlü veri işleme faaliyeti veya her türlü ticari işlem gibi belirli bir konuyu işaret etmeden 

alınan rıza beyanları battaniye rıza kapsamındadır ve hukuken geçerli değildir. 

                                                             
67 Küzeci, s.223; Selek, s.927; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.150. 
68 Atasoy, s.292-293; Küzeci, s.223; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s.150. 
69 Selek, s.928. AB Veri Koruma Tüzüğüne göre, veri sahibinin istediği zaman rızasını geri çekme hakkı vardır. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilme 
işleminin öncesinde rızaya dayalı olan işleme faaliyetini hukuka aykırı hale getirmez. İlgili kişi rıza vermeden önce rızasını geri alabileceği konusunda 
bilgilendirilir. Ayrıca, rızanın geri alınması da rıza vermek kadar kolay olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.147. 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 08/07/2019 tarih ve 2019/206 sayılı Kararında;“Kurulun 08.07.2019 Tarihli ve 2019/206 sayılı kararı, bir web 
sitesinde, ilgili kişiden istenilen kişisel veriler verilmeden ana sayfaya geçiş imkânının bulunmadığı, bu açıdan ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesinin 
hizmet şartına bağlandığı ve bu kapsamda veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü de usulüne uygun yerine getirmediği iddiasına dayanmakta 
olup, kurul tarafından somut olay bakımından açık rızaya yönelik yapılan değerlendirmede “bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya 
hizmetten yararlandırılmasının açık rıza şartına dayandırılmasının, açık rızanın özgür iradeyle açıklanmış olması kuralına aykırılık teşkil edeceği…Yine 
somut olay nezdinde kurul tarafından aydınlatma yükümlülüğü bağlamında yapılan değerlendirmede “bahse konu web sitesi üzerinden erişim 
sağlanan “Gizlilik ve KVK Politikamız” başlıklı metin ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde incelendiğinde veri sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı davrandığı; web 
sitesinin ilgili kişiler hakkında işlediği verilerin, işlenme şartlarının ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde mi yoksa ilgili kişilerin 
açık rızalarına istinaden mi işlendiğinin ya da söz konusu kişisel verilerin hangilerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde 
hangilerinin ise ilgili kişilerin açık rızalarına istinaden işlendiğinin açıkça belirtilmemiş olduğu, ayrıca söz konusu aydınlatma metninin devamında 
metnin kaleme alınışı bakımından kişisel veri işleme faaliyetinin asıl olarak ve yalnızca ilgili kişilerin açık rızalarına dayanılarak gerçekleştirildiği 
izlenimine neden olunduğu; oysa kişisel veri işleme faaliyetinin, Kanunda bulunan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili 
kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmadığı ve veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya 
dayandırılmasının, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağı; nitekim ilgili kişi tarafından verilen açık rızanın geri alınması halinde veri 
sorumlusunun diğer kişisel veri işleme şartlarından birine dayalı olarak veri işleme faaliyetini sürdürmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem 
yapılması anlamına geleceği” hususları belirtilerek söz konusu metnin tebliğde yer alan hükümler dikkate alınmak suretiyle güncellenmesi, ayrıca 
aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği yönünde ilgili şirketin talimat verilmesine karar 
verilmiştir. Bu Kararla da görüleceği üzere aydınlatma yükümlülüğünün Yönetmeliğe uygun bir şekilde yerine getirilmesi ne yazık ki veri sorumluları 
tarafından ihmal edilen bir husustur. Bu konuda Yönetmeliğin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve veri sorumlusu nezdinde tutulacak Kişisel Veri İşleme 
Envanterinin doğru ve düzgün bir şekilde tutulması ve buna uygun bir aydınlatma yükümlülüğünün hazırlanması gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir. 
(www.kvkk.gov.tr) 
70 Taşkaya, Merih/Talay, Ömür. Digital Gözetimin Pazarlama Amaçlı Aracıları: Çerezler ve Çerez Kullanımında Açık Rıza, Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dergisi, Yıl 2019, Sayı 31, Sayfalar 356-376, s.370. 
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Sosyal medya ağlarına kayıt yaptırılabilmesi için, çoğunlukla kullanıcıların davranışsal pazarlama 

taktikleri konusunda kişisel verilerinin işlenmesine izin vermeleri gerekir. Günümüzde sosyal medya 

kullanımının yaygınlığı ve kaçınılmazlığı düşünüldüğünde, kullanıcıların ziyaret ettikleri sayfalar veya 

profillere göre yapılan tanıtımlar için verecekleri rızanın özgür bir iradeyle verilmiş olması ve belirli bir 

konuya özgülenmiş olması gerekir71. Sonuç olarak, kişisel verilerin belirli bir amaç için toplanması ve 

bu amaçlara uygun olmayan şekillerde işlenmemesi gerekir. Örneğin, çekiliş yapmak gayesiyle toplanan 

kişisel verilerin, veri sorumlusu tarafından sadece bu amaçla kullanılması gerekir. Bu bilgileri üçüncü 

kişilerle paylaşma niyetinde olan veri sorumlusunun, bu amacına dair veri sahibinin rızasını alması 

gerekir. Zira veri sahipleri, kişisel verilerini sadece çekilişe katılmak gayesiyle vermişlerdir.  

 

4. Rızanın Usulüne Uygun Aydınlatma Sonucu Verilmiş Olması 

Geçerli bir rızadan bahsedebilmek için rızanın usulüne uygun aydınlatma sonucu elde edilmiş 

olması gerekir. Rızanın varlığı ve geçerliliği, veri sahibinin doğru şekilde bilgilendirilmesi ile yakın ilişki 

içerisindedir. Veri sahibinin veri işleme sürecini kavrayabilmesi ve sonuçları öngörebilmesi için veri 

sorumlusu tarafından eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Veri sahibi öncelikle verilerinin nasıl 

işleneceği konusunda bilgilendirilir ve verilerinin işlenmesini kabul edip etmeme konusunda kendisine 

seçim hakkı tanınır72. Daha sonra rızası alınır. Yeni bir veri işleme amacı ortaya çıkarsa, rıza talebinde 

bulunulmadan önce, tekrardan bilgilendirme yapılır.  

Sosyal medya kullanıcılarının, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak vereceği rızanın 

aydınlatılmış bir rıza beyanı olarak kabul edilebilmesi için, veri sahibinin bilgilendirilmesine uygun bir 

prosedürün bulunması gerekir.  

95/46 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Direktif m.17 gereğince, sosyal medyadaki veri 

denetçileri, veri işleme sisteminin tasarımına ve bizzat sistemin kendisine ilişkin teknik önlemleri alma, 

yetkisiz veri işlemeleri önleme ve güvenliği sağlama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, kullanıcı 

ister gerçek ismi isterse takma ismini kullanıyor olsun söz konusu olacaktır. Veri denetçisine, hangi 

güvenlik önlemlerini aldığına dair bilgilendirme yükümlülüğü getirilmemiştir73. Sosyal medya 

platformlarında gizliliğe saygı prensibi kapsamında bir takım gizlilik ayarları seçenekleri konulmalı ve 

kullanıcılara istekleri doğrultusunda, profiline erişimi kısıtlama imkanı tanınmalıdır. Örneğin, erişimi 

kısıtlanmış bir sosyal medya hesabının internetteki arama motorlarında yapılan basit bir arama sonucu 

bulunamaması gerekir. Sosyal medya kullanıcısının hesabının erişime ne ölçüde açılacağının 

belirlenmesine dair iradesinin açık bir irade beyanıyla ortaya konulması, örtülü irade beyanının söz 

konusu olmaması gerekir. Opt-out rızanın varlığı halinde, örtülü rıza söz konusu olacak bu da geçerli 

olmayacaktır74.  

Sosyal medyada veri denetçileri, Veri Koruma Direktifi m.10’a göre kullanıcının kişisel verilerine 

ulaşma ve düzeltme haklarının mevcut olduğunu kullanıcıya aktarmalıdır. Veri sahibinin haklarını 

                                                             
71 Atasoy, s.293. 
72 Selek, s.924; Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme,s.150. İnternet ortamında alınan rıza beyanları usulüne uygun aydınlatma sonucu alınmışsa 
kural olarak geçerli kabul edilmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, internet ortamında rızası alınan kişinin yeterli derecede 
bilgilendirilip bilgilendirilmediğidir. Bilgilendirme metninde yer alan ifadeler fazla uzunsa, ifadeler açık değilse, ortalama bir kişinin anlayamayacağı 
dilde yazılmışsa bu durumda ilgili kişinin yeterince bilgilendirildiği söylenemez ve bu durumda alınan rıza beyanı geçersiz sayılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Korkmaz, KVKK Hakkında Bir Değerlendirme, s. 151. 
73 Küzeci, s.225; Walters / Trakman/ Zeller, s.54; Atasoy, s.295. 
74 Atasoy, s.295. 
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kullanabilmesi açısından, veri denetçisi kendi sitesinde şeffaf ve kolay erişilebilen veri işleme kurallarını 

kullanıcıların bilgisine sunmalıdır. Bilgilendirmenin kullanıcıların anlayacağı bir dilde ve kullanıcıya 

özgü şekilde yapılması gerekir. 

Veri sahibinin bilgilendirilmesi konusunda bir takım esaslar söz konusudur. Veri işleme süreci ne 

kadar karmaşık ise veri sorumlusunun bilgilendirme yükümlülüğü de o derecede artacaktır. Burada 

değerlendirmenin veri öznesinin şahsına göre yapılması, diğer bir ifadeyle objektif değil subjektif olması 

gerekir. Veri sahibinin ne konuda rıza verdiğini tam olarak anlayabilmesi gerekir. Veri sahibinin, ne 

konuda rıza gösterildiği, kişisel verilerin nasıl kullanılacağı, verilerin hangi amaçla işleneceği, verilere 

erişim yetkisinin kimlerde olacağı gibi hususlarda bilgilendirilmesi gerekir. Veri sahibi, rızasını dilediği 

zaman geri alabileceği konusunda da aydınlatılmalıdır.  

Veri sorumlusunun bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğinden söz edebilmek için; 

bilgilendirme metninin normal zekada bir insanın kolaylıkla anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılabilir 

bir dilde olması, metnin kolay ulaşılabilir olması, hangi konuda rıza talebinde bulunulduğunun açıkça 

ifade edilmiş olması, metnin çok uzun olmaması ve belirli bir bölgeye özgü dil kullanılmamış olması 

gerekir75.   

Veri Koruma Tüzüğü m.7/2 gereğince; “ilgili kişinin rızası başka hususları da kapsayan yazılı bir 

beyan şeklinde alınacaksa, rıza talebi diğer hususlardan açıkça ayırt edilebilecek şekilde sunulmalı, 

anlaşılır ve kolayca erişilebilir bir şekilde olmalı, açık ve basit bir dil kullanılmalıdır.” Örneğin, tarafların 

yükümlülüklerine yer veren bir metinde, rıza talebi de yer alıyorsa, bu talebin ilişkili olduğu bölümün 

diğer bölümlerden açıkça ayırt edilebilecek şekilde sunulması gerekmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, günümüzde veri işlenmesinin ulaştığı boyutlar dikkate alındığında, veri elde 

edilmesi ve işlenmesine dair hususların sadece bireysel çıkarlarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda 

toplumsal yararları da içine alan bir hale geldiği yadsınamaz bir gerçektir.  

Gelinen noktada, sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların kendi resim, video gibi pek 

çok kişisel verileri yanında üçüncü kişilerin resim ve videolarını ve sair kişisel verilerini de paylaşmaya 

başlaması ve paylaşılan verilerin 3. kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilip kullanılması, 

verilerin işlenmesinde belirli kuralların öngörülmesini gerektirmiştir. Verilerin elde edilmesinde ve 

işlenmesinde belirli kuralların getirilmesi, işlemlerin sağlıklı yürütülmesini ve hukuka aykırılıkların 

önlenmesini amaçlamaktadır. Bu da tüm bireyleri ilgilendiren bir konudur.  

Verilerin elde edilmesi ve işlenmesinde hukuka uygunluğun ilk şartı veri sahibinin rızasının 

alınmasıdır. Kişilik hakkı zedelenen kişinin rızası, rızanın geçerli olması kaydıyla, hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran bir sebeptir. Ancak hukuka uygunluktan bahsedebilmek için de rızanın belirli şartları 

taşıması gerekir. Mağdurun rızasının hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için, öncelikle kişinin 

üzerinde geçerli olarak tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olması ve sınırları belirlenmiş bir 

müdahaleye ilişkin olması gerekir. Rızanın belirli bir amaç için alınması, belirsiz ve genel bir amaçla 

alınmamış olması gerekir. Rızanın özgür iradeye dayanması ve istenildiğinde geri alınabilmesi gerekir. 

Rızanın geri çekilmesi sonrasında veri sorumlusunun verileri işlemeye devam etmesi bazı istisnalar 

dışında mümkün değildir.  

                                                             
75 Selek, s.925. 
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 gereğince, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası 

olmaksızın işlenemeyecek olup, veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenecek verinin ilgilinin 

kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde bu veriler ilgilinin 

açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.  
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EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EŞLERİN KURDUKLARI GİZLİ ORTAKLIK 

Gökçe CANARSLAN1  
 

 

Öz 
Türk Medeni Kanunu md.193’de kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her birinin diğeri ve 
üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun sonucunda evlilik 
birliği içinde eşlerin, hem üçüncü kişilerle girişecekleri hukuki işlemlerde diğerinin rızasının 
gerekmeksizin, hem de birbirleriyle de herhangi bir sınırlamaya (veya 818 sayılı Medeni Kanun 
md.169/I’de kadının işlemlerinde olduğu gibi hakimin müdahalesine) tabi tutulmaksızın hukuki işlem 
yapabilecekleri ortaya çıkmaktadır. Eşlerin birbirleriyle herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın 
gerçekleştirebilecekleri hukuki işlemlerden biri de gizli ortaklık kurmaktır.  
Gizli ortaklık, Alman Ticaret Kanunu § 230 vd.da yer almakla birlikte, yürürlükteki Türk/ İsviçre 
Hukukları’nda düzenlenmemiştir. Ancak uygulamada çeşitli sebeplerle sıkça karşılaşılmaktadır. 
Örneğin eşlerden birinin devlet memuru olması sebebiyle ticari faaliyet yürütemeyeceği hallerde, 
kazanç elde etmek üzere diğer eşle birlikte sahip olunanların değerlendirilmesi amacıyla gizli ortaklık 
kurulması mümkündür. Böylece üçüncü kişilerle girişilen tüm işlemler, dışarıdan görünen ortak eş 
tarafından yürütülmekte buna karşılık diğer eş, dış ilişkide ortak sıfatıyla yer almamaktadır. 
Evlilik birliğinde eşlerin, Türk Medeni Kanunu 185/III’e göre birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak 
ve yardımcı olmak zorunluluklarının yanında birliğin devamına yönelik, maddi ve manevi 
yükümlülükleri de bulunmaktadır. Eşlerin üçüncü kişilerle giriştikleri işlemlerde bu işlemlerin 
amacının, evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülükler arasında mı olduğunun yoksa eşler arasında 
kurulan gizli ortaklığa mı ilişkin olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Bu tespitin önemi gizli ortaklığa, 
ilişkinin bünyesinin uygun düşmesi halinde adi ortaklık hükümlerinin uygulanacağında görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gizli ortaklık, gizli ortak, evlilik birliği  
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THE SILENT PARTNERSHIP SET UP BY SPOUSES WITHIN THE MARRIAGE UNION 

 

Abstract 
Article 193 of the Turkish Civil Code provides that each of the spouses is entitled to conclude a legal 
transaction either between themselves or with third parties unless otherwise stated by law. Accordingly 
it is clear that spouses may conclude a legal transaction either between themselves or with third parties 
without having the prior consent of the other spouse and without any restrictions (or the intervention 
of the judge on account of the wife’s transactions as required under Article 169 para.1 of the former Civil 
Code No.818) within the marriage union. One of the legal transactions that can be concluded by spouses 
between themselves without any restrictions is setting up a silent partnership. 
Although the silent partnership is provided under Articles § 230 et al. of the German Commercial Code, 
it is not prescribed by Turkish and Swiss laws. Nonetheless this is often experienced in practice for 
various reasons. For instance, if one of the spouses is not permitted to take part in business activities 
since he or she works as a civil servant, it is plausible to set up a silent partnership with other spouse 
for the management of common goods in order to gain profit. Thereby all transactions concluded with 
third parties are executed by the spouse who appears as a party therein and the other spouse does not 
take part in the formal transaction. 
According to Article 185 para.3 or the Turkish Civil Code the spouses are subject to some requirements 
such as living together, loyalty and assisting to each other as well as some material and moral duties for 
the maintenance of the union. It is important to establish whether the aim of transactions with third 
parties is under the requirements of the marriage union or related to the silent partnership set up 
between the spouses. This is important because if the characteristics of the relationship conforms to the 
simple partnership, then the simple partnership rules will be applied to the silent partnership within 
the marriage union. 
Keywords: Silent partnership, silent partner, marriage union 

 

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EŞLERİN KURDUKLARI GİZLİ ORTAKLIK 

GİRİŞ 

Türk Medeni Kanunu (TMK) md.193’de kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her 

birinin diğeriyle ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Böylece 818 sayılı eski Medeni Kanun md.169’da bazı hukuki işlemler için kadının Sulh Hukuk 

Mahkemesi’nden izin alma zorunluluğu ortadan kaldırılarak2, kadın ile erkek eş fiil ehliyeti yönünden 

aynı konuma getirilmiştir.  Öte yandan kanun koyucu özel düzenlemeler çerçevesinde kefalet sözleşmesi 

veya aile konutu üzerinde tasarruflar gibi eşlerin bazı işlemlerinin, evlilik birliğinin korunması amacıyla 

diğer eşin bilgisi dahilinde yapılmasını beklemektedir. Ancak günümüzde eşlerin birbirlerinden veya 

hakimden izin almalarına gerek bulunmamasıyla birlikte bazen yapacakları hukuki işlemlerde, çeşitli 

sebeplerle geri planda kalmayı ve üçüncü kişiler tarafından görünmeyi istememeleri mümkündür. 

Eşlerin aralarında ortak bir amaca ulaşmak düşüncesiyle anlaşarak, birinin üçüncü kişilerle girişilecek 

hukuki işlemleri yapması, buna karşılık diğerinin gizli kalmayı tercih etmesi halinde kurulan hukuki 

ilişki, gizli ortaklık olmaktadır. 

Gizli ortaklıkta borçlar, gizli ortak eşin getirdiği katılım payının dışarıdan görünen ortak eşin eşin 

malvarlığına geçirilmesi, dışarıdan görünen ortak eşin ise amaca ulaşmak için faaliyetler yürütmesi 

                                                             
2 818 sayılı Medeni Kanun md.169/II, Anayasa Mahkemesi tarafından 28.12.1999 tarihli, 1999/47 E., 1999/46 K. sayılı kararıyla, iptal edilmiştir. 
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temeline dayanmaktadır. Bunun yanında gizli ortaklığa, Türk Borçlar Kanunu (TBK) md.620 vd.’da yer 

alan adi ortaklığa ilişkin hükümler kıyasen ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanmaktadır. 

I. Evlilik Birliği İçinde Gizli Ortaklığın Tanımı ve Kapsamı 

A. Gizli Ortaklık  

Gizli ortaklık, ortaklardan birinin geri planda kalmayı ve görünür olmamayı tercih ettiği buna 

karşılık dış ilişkilerdeki faaliyetleri, görünür olan diğer ortağın yürüttüğü birlikteliktir. Gizli ortaklık, 

26.05.1926 tarihli, 865 sayılı Ticaret Kanunu’nda md.518-526 arasında “Hususî Şirketler” 3 başlığında 

düzenlenmiştir4. 29.06.1956 tarihli, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu 

hükümler kaldırılmış ve 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da (TTK) aynı görüş 

benimsenmiş olup gizli ortaklığa ilişkin hükümler, İsviçre/ Türk Hukuku’nun aksine, Alman Ticaret 

Kanunu (HGB) § 230 vd. gibi bazı kanunlarda yerini korumaktadır. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun genel gerekçesinde5, “hususi şirketler”in kanunda yer 

almamasının sebebi, ticari ortaklık mahiyetinde olmaması yüzünden bağımsız bir varlığı 

bulunmadığından uygulamada tereddütlere, ihtilaflara yol açtığı ve bu şekilde kurulan ticari ortaklık 

şartlarını taşımayan ortaklıklara, borçlar hukuku kurallarının uygulanacağı gösterilmektedir. O 

dönemde yürürlükte olan 22.04.1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu md.520/II’de ve yürürlükteki 

11.01.2011 tarihli, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) md.620/II’de benzer şekilde belirtildiği 

üzere bir ortaklığın, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımadığı takdirde, adi 

ortaklık sayılacağına ilişkin hükmü uyarınca, bu şekilde kurulan ortaklıklara adi ortaklık hükümlerinin 

uygulanması gerekmektedir.  

İsviçre’de de özel düzenleme bulunmaması sebebiyle, gizli ortaklığa örneğin komandit ortaklık 

gibi ticari ortaklıklara ilişkin hükümlerin uygulanması düşünülmekle birlikte, bir yandan ticari 

ortaklıklarda ortakların ticari sicile kayıt zorunluluğunun gizli ortaklığın niteliğiyle uyuşmaması, diğer 

yandan da sicile kaydedilirken üçüncü kişiler tarafından ortakların görülmesi yüzünden, adi ortaklığa 

ilişkin hükümlerin uygulanması sonucuna varılmaktadır6. Bununla birlikte İsviçre Borçlar Kanunu’na 

(CO) benzer şekilde Türk Hukuku’nda da ticaret siciline7 gizli ortaklığın kaydedilmesi mümkün 

olmayacak, aksi halin kabulü ise gizli ortaklığın amacına aykırı düşecektir. Ayrıca gizli ortaklığa, medeni 

hukuk tüzel kişiliklerinin de kuruluş amaçlarının sadece ekonomik faaliyet yürütmek olmaması 

gerekliliğiyle dernek ve vakıflara ilişkin hükümler uygulanamayacaktır. 

Buna ilaveten Türk Ticaret Kanunu md.124/(1)’de ticari ortaklıkların, kollektif, komandit, 

anonim, limited ve kooperatif ortaklıklardan ibaret olduğu sınırlı sayıda belirtilmiştir. Yürürlükteki 

mevzuatta gizli ortaklığa ilişkin özel hükümler bulunmamakta ve sayılan ortaklıklar arasında yer 

almaması sebebiyle gizli ortaklık, ticari ortaklık olarak nitelendirilemeyecek ve TBK md.620 vd.’da yer 

alan adi ortaklığa ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte kurulan gizli ortaklığa, 

                                                             
3 26.05.1926 tarihli, 865 sayılı Ticaret Kanunu md.518 “İki ve daha ziyade kimse arasında bir veya müteaddit muayyen ve muvakkat veya mütevali 
muamelâtı ticariyeyi içlerinden biri kendi isim veya unvanile icra ederek şürekâsına hesabını ita ve anlarla mukarrer şerait dairesinde kâr ve zararını 
taksim eylemek üzere akti mukavele olunmasına «şirketi hususiye» ıtlak olunur.” 
4 Arslanlı, Halil, “Hususi Ortaklığın Mahiyeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, 1946, s.238-269, s.241. 
5 29.06.1956 tarihli TBMM Zabıt Ceridesi, s.27. 
6 Patry, Robert, Précis de Droit Suisse des Sociétés, Volume I: Les Notions Fondamentales Les Sociétés Sans Personnalité Juridique, Éditions Staempfli 
& Cie S. A. Berne, 1976, s.206. 
7 27.1.2013 tarihli, 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği 
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adi ortaklığa ilişkin hükümler doğrudan değil, hukuki ilişkinin bünyesine uygun düştüğü sürece 

uygulanabilecektir.  

B. Evlilik Birliği İçinde Gizli Ortaklığa İhtiyaç Duyulması 

1. Gizli Ortaklık Kurma Amacı 

Eşlerin evlilik birliğinden bağımsız olarak, ancak birlikte hareket etmeleri mümkündür. Başka bir 

deyişle evliliğin dışında da eşler bir araya gelerek hukuki işlem yapabilirler. Söz gelimi üzerine inşaat 

yaparak para kazanmak amacıyla birlikte bir arsa almaları halinde bu faaliyetin, evlilikten bağımsız 

özellikte bir anlam ifade eden ortak bir amaca yöneldiği söylenebilir8. Böylece evlilik birliğinde eşlerin 

çeşitli ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleri ve iki kişiden oluşan ticari ortaklık veya 

adi ortaklık kurmalarına imkan tanınmakla birlikte içlerinden birinin üçüncü kişiler tarafından 

görülmek istememesi halinde gizli ortaklık kurmaları da gündeme gelebilir. Ancak eşlerin evlilik birliği 

içinde TMK md.185 vd.’da yer alan birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak, çocukların bakımına 

beraberce özen göstermek, birlikte yaşamak, yardımcı olmak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 

yükümlülüklerin yanında eşlerin, evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile 

katılmaları beklenmektedir. Eşlerin evlilik birliğinde ortak hayatı, sadece manevi, sosyal yönden değil 

ekonomik olarak da paylaşmaları gerekmektedir.  

Eşler birliğinin yönetimine ve giderlere katılma yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bazı 

faaliyetlere girişmektedirler. Girişilen faaliyetlerde eşlerin tek başlarına hareket etmeleri, incelenen 

konu kapsamında dışında kalmakla beraber bu faaliyetlere eşlerin ikisinin birlikte girişmeleri halinde, 

amacın TMK md.185 vd.’da yer alan evlilik birliğinin yükümlülüklerine katılmak mı yoksa gizli ortaklık 

kurmak mı olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken ortaklıkla hedeflenen amacın, evlilik 

birliğinin tipik çerçevesinin dışına çıkması ölçütünü kullanmak mümkündür9. Başka deyişle faaliyetle 

hedeflenen amacın evlilik birliğinin tipik faaliyetleri kapsamında kaldığı söylenebiliyorsa bu durumda 

eşlerin birlikte olarak yürüttükleri faaliyetin ortak hayatın sürdürülmesine yönelik olduğu sonucuna 

varılacaktır. Aksi halde eşlerin bir araya gelerek ortak faaliyet yürütme sebeplerinin ortak hayata 

yapmaları beklenen katkıların ötesine geçtiği, örneğin gelir elde etme amacıyla hareket edilerek üçüncü 

kişilerle hukuki ilişkiye girişilmesi halinde, eşlerin faaliyetlerinin evlilik birliğinin tipik çerçevesini 

aşarak, arasında gizli ortaklık kurulduğu sonucuna ulaşılacaktır. Gizli ortaklığın yürüttüğü işlerden elde 

edilen gelirin, ortak eşlerin evlilik birliğinin genel giderlerine veya kişisel olarak harcamaları ya da farklı 

yatırımlara girişmeleri, ortaklığın hukuki niteliğini etkilemeyecektir. Ancak bu durum evlilik birliğinin 

veya gizli ortaklığın sona ermesi halinde, eşler arasındaki malvarlığının paylaşımında etkili 

olabilecektir. 

Gizli ortaklıkta üçüncü kişilerle girişilen tüm işlemlerde gizli ortak eş (pasif ortak) görülmemekte 

ancak işlemler dışarıdan görünen ortak eş (aktif ortak) tarafından yapılmaktadır. Bu noktada gizli ortak 

ifadesiyle gizli ortağın dışarıdaki kişilere karşı tamamen saklanmış olması değil, girişilen hukuki 

işlemlerde ortak sıfatıyla yer almaması kastedilmektedir10. Böylece gizli ortaklık kuran eşlerin, üçüncü 

kişiler tarafından evli ve ortak olduklarının bilinip bilinmemesi, gizli ortaklığın hukuki niteliğinde 

değişiklik yapmayacaktır.  

                                                             
8 Hasenböhler, Franz, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, 1. 
Abteilung: Das Eherecht (Art. 90-251 ZGB), Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich, 1998, (art.168),  N.42, s.378. 
9 Hasenböhler, (art.168), N.44, s.380; Şener, Oruç Hami, Adi Ortaklık, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s.146. 
10 Barlas, Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, Vedat Kitabevi, İstanbul, 2016, s.195. 
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Gizli ortaklığa özellikle eşlerden birinin ticari faaliyetten yasaklanması örneğin devlet memuru 

olması halinde, eşlerin sahip olduklarını kazanç elde etmek üzere değerlendirmeleri amacıyla 

başvurulduğu görülmektedir. Gizli ortaklığın amacı ticari işletme işletmek olsa dahi gizli ortak, tacir 

sıfatını kazanamayacaktır, bunun sebebi tacir sıfatının kazanılmasında işletmenin kimin hesabına 

işletildiği değil, kimin adına işletildiğinde yatmaktadır11. 

Öte yandan ticaretten yasaklanmasının yanında eşlerden birinin üçüncü kişilere karşı kişisel 

sorumlu olmayı tercih etmeyerek faaliyetleri yürütmek istemesi halinde de gizli ortaklığa başvurulduğu 

görülmektedir12. Zira gizli ortaklıkta dış ilişkide sadece dışarıdan görünen ortak üçüncü kişilerle hukuki 

işlem yapmakta ve sorumlu olmaktadır13. Ancak gizli ortağın sorumlu olmaması, tüm hukuki işlemlerde 

bulunması gereken iyiniyet ve dürüstlük kurallarına (TMK md.2, 3) aykırı davranmak anlamına da 

gelmemelidir. Örneğin hukuki ilişkinin tarafı üçüncü kişinin rakibinin, gizli ortak olarak yer alması 

durumunda gizli ortaklık, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilerek sorumluluğu öne 

sürülebilir14. 

Gizli ortaklığa kıyasen uygulanacak adi ortaklığın, sadece ekonomik faaliyet yürütmek amacıyla 

kurulmasının gerektiğine ilişkin Türk Hukuku’nda baskın görüşe karşılık15, kabul ettiğimiz ve İsviçre 

Hukuku’nda öne çıkan görüşte bu zorunluluk bulunmamaktadır16. Söz gelimi mahallede yaşayan 

deneyimli annelerin yeni bebeği olmuş kadına yardımcı olmak için bir araya gelerek dernek gibi tüzel 

kişiliğe sahip olmayı düşünmeksizin ve ekonomik amaç gütmeden adi ortaklık kurmaları da 

mümkündür. Bundan yola çıkılarak gizli ortaklığın da sosyal, sportif, manevi amaçlarla kurulabileceği 

söylenebilir. Teoride bu imkanın bulunmasına rağmen pratikte aksi açıkça anlaşılmadıkça, eşlerin bu 

çeşit yardımlaşma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri faaliyetin, aralarında ortaklık kurmalarından 

çok evlilik birliğinde eşlerin birbirleriyle dayanışmaları veya üçüncü kişilere destek olmaları 

kapsamında kaldığı öne sürülebilir. Örneğin eşlerin birlikte, yeni evlenen yakınlarının düğününde geline 

altın takmaları, yeni çifti desteklemek amacı olduğu şekilde ele alınmalıdır. Altın takan eşlerin bu 

faaliyetleri, evlilik birliğinin tipik çerçevesinde değerlendirilebilir ve aralarında sadece bu amaçla 

ortaklık kurdukları şeklinde yorumlanamayacaktır. 

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, öncelikle eşlerin yürüttükleri faaliyetin, evlilik 

birliğinin tipik çerçevesini aşıp aşmadığının tespiti gerekmektedir. Bu sınırı aşan ve özellikle ekonomik 

fayda elde etmeyi amaçlayan faaliyetlerde ise faaliyetin amacının ortaklık kurmak olduğu 

                                                             
11 Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019, s.31.  
12 Şener, s.146. 
13 Walter A., Stoffel, “L'entreprise virtuelle: analyse juridique”, Schweizerische Juristen-Zeitung, C.1998, S.94, 269-275, s.269; Fellmann, Walter/ Karin 
Müller, Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/8, Vorbemerkungen zu den Art. 530-551 OR, (ed. Heinz Hausheer, Hans Peter Walter), Stämpfli Verlag AG, 
Berne, 2006, (art.530), N.320, s.195; Truniger, Christof, Präjudizienbuch OR Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, (ed. Peter Gauch, Viktor Aepli, 
Hubert Stöckli), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2016, (art.530), N.12, s.1315. 
14 Blanc, Mathieu/ Benoît Fischer, Les sociétés de personnes, Schulthess Editions romandes, Genève, 2020, s.43; Fellmann/ Müller, (art.530), N.347, 
s.204. 
15 Ayhan, Rıza/ Hayrettin Çağlar/ Mehmet Özdamar, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Yetkin Yayınları, Ankara,  2019, s.78; Karayalçın, Yaşar, Ticaret 
Hukuku II, Şirketler Hukuku, Giriş, Adi Şirket, Ticaret Şirketleri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973, s.126; Bilgili, Fatih/ Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku 
Dersleri,  Dora Yayıncılık, Bursa, 2017, s.26; Domaniç, Hayri, Şirketler Hukuku, Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1963, 
s.20. 
16 Ansay, Tuğrul, Adi Şirket, Dernek ve Ticaret Şirketleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1967, s.34; Chaix, François, Commentaire 
Romand, Code des Obligations II (ed.Pierre Tercier, Marc Amstutz), Helbing Lichtenhahn, Bale, 2008, N. 7, s.50; Engel, Pierre, Contrats de Droit Suisse, 
Traité des contrats de la partie spéciale du Code des obligations, de la vente au contrat de société simple, articles 184 à 551 CO, ainsi que quelques 
contrats innommés, Stämpfli Verlag AG, Berne,  2000, s.646; Guhl Theo/ Druey Jean Nicolas/ Koller Alfred/ Schnyder Anton K., Das Schweizerische 
Obligationenrecht mit Einschluss des Handelsund Wertpapierrechts, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2000, s.671; Tercier, Pierre, Les 
Contrats Spéciaux, Schulthess Média Juridiques SA, Zürich, 2003, s.942; Thurnherr, Christoph, Commentaire sur Swiss Droit Privé, Sachenrecht Art. 
641-977 ZGB, Schulthess Juridique Media AG, 2012, s.1311; Patry, s.22. 
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belirlendiğinde, eşlerden birinin arka planda kalmayı tercih etmesi halinde bu hukuki işlemin, gizli 

ortaklık olduğu söylenebilir.  

2. Ortaklık İradesi  

Eşler arasında gizli ortak kurulduğunun üçüncü kişilere açıklanma zorunluluğu bulunmaması 

sebebiyle, ortaklık dışında hukuki ilişkiye girişilen kişiler tarafından, söz konusu hukuki işlemin, gizli 

ortaklık tarafından yapıldığının bilinmesi de gerekmez. Böylece eşlerin, dışarıya karşı yaptıkları işlerde 

ortaklık sıfatını kullanmamaları, dış ilişki açısından fark yaratmamakla birlikte, iç ilişkide eşlerin 

aralarında gizli ortaklık ilişkisinin bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.  

Gizli ortaklık, eşler arasında yapılan şekle bağlı olmayan bir sözleşme ile kurulmakta olup eşlerin 

ortak amaca ulaşmak için birlikte çaba göstermek amacıyla birlikte hareket etmeleri olarak 

tanımlanabilecek ortaklık iradesinin (animus societatis) bulunması ortaklığı, evlilik birliğindeki diğer 

hak ve yükümlülüklerden ayırmaktadır. Ortaklık iradesi, ortakların ortak bir amacı gerçekleştirmek 

üzere birlikte çaba göstermek üzere bir araya gelme iradeleridir17.  Birlikte hareket etmek, gizli 

ortaklıkta gizli ortağın, yönetim faaliyetlerine katılmasını zorunlu kılmamaktadır ancak eşlerin üçüncü 

kişilere bu ilişkinin açıklanmaması hususunda mutabakata varmış olmaları da beklenmektedir18. 

Bununla birlikte gizli ortaklıkta da dış ilişkide eşlerin ortak olduklarını açıklama zorunluluğu 

bulunmamakta ve hukuki işlemlerin ortaklık sıfatıyla yapılmaması gerekmektedir. Başka deyişle 

ortaklığın işleri dışarıdan görünen ortak eş tarafından kendi adına, ancak iç ilişkide hem kendi hem de 

gizli ortak eş hesabına yürütülmektedir19.  Böylece eşler arasında kurulan gizli ortaklığın, zaten 

dışarıdan görünmediği ve hukuki ilişkilerin hüküm ve sonuçlarının dışarıdan görünen ortak eş üzerinde 

doğması sebebiyle, dış ilişkide eşler arasında gizli ortaklığın etkisinin bulunmadığı söylenebilir. Bu 

sebeple iç ilişkide özellikle yürütülen faaliyetlerin sonucunda elde edilenlerin, ortaklık iradesi 

bulunduğu takdirde paylaşımının, gizli ortaklık ilişkisi kapsamında yapılması gerekmektedir. 

Ortaklık iradesi bulunmadığı takdirde eşlerin gerçekleştirildikleri faaliyetler, ortaklık 

kapsamında değerlendirilemeyecektir. Eşler arasında ortaklık kurma iradesi bulunmadığı takdirde 

eşlerin ortak amaca ulaşmak üzere çabalamalarından veya katılım payı olarak ortaya koydukları 

değerin getirdiği kazanımlar, eşler arasında ödünç sözleşmesi veya kazanca katılma amaçlı bir hukuki 

işlemin kurulduğunu akla getirmektedir.  

II. Eşlerin Kurdukları Gizli Ortaklığın Temel Özellikleri  

Gizli ortaklığa, TBK md.620 vd.’da yer alan adi ortaklığa ilişkin hükümler uygulanmakla birlikte, 

bir yandan adi ortaklığın gizli ortaklığa ancak kıyasen uygulanabilecek olması diğer yandan da gizli 

ortaklığa ilişkin tüm kuralların da iki kişiden oluşan evlilik birliğindeki gizli ortaklığa uygulanamaması 

ve özellikle tasfiye aşamasında kendine has bazı özellikler göstermesi sebebiyle, eşlerin kurdukları gizli 

ortaklığın temel özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

A. Katılım Payı Getirme Borcu 

Eşlerin aralarında gizli ortaklık kurduklarından söz edebilmek için ortak amaca ve ortaklık 

iradesine sahip olarak ortaklık sözleşmesi yapmalarının yanında, katılım payı getirmeyi taahhüt 

                                                             
17 Chaix, (art.530), N.7, s.50; Engel, s.646; Tercier, N.6605, s.948; Schütz, Jürg G., Personengesellschaftsrecht (Art. 530-619 OR) (ed. Jürg G. Schütz), 
Stämpfli Verlag AG, Bern, 2015, (art.530), N. 14, s.5; Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.20; Tahiroğlu, 
Bülent, Roma Borçlar Hukuku, Der Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.238. 
18 Walter, s.275. 
19 Barlas, s.210. 
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etmeleri şartı da aranmaktadır. Eşlerin katılım payı getirmeleri, ortaklığın kurulması için zorunlu bir 

unsur olmasına rağmen, ortak amaca ulaşmak üzere ortaya koyulan değerin katılım payı getirmek 

amacıyla mı yoksa ortaklık iradesi olmaksızın başka bir sözleşme veya evlilik birliğinin devamına ilişkin 

faaliyetlerin kapsamında mı olduğu tespit edilmelidir. Eşlerin kurdukları gizli ortaklık, dışarıdan 

ortaklığın sadece tek yöneticisi olarak görünen ortak eş ile ortak amacı gerçekleştirmek için aralarında 

kararlaştırdıkları katılım payını getirmekle yükümlü olan gizli ortak eş arasındadır. Dışarıdan görünen 

ortak eşin edimi, sözleşmede belirledikleri ortak amaca ulaşmak için faaliyetler yürütmek iken, gizli 

ortak eşin asıl edimi katılım payı getirmektir. Gizli ortak eş tarafından getirilen katılım payı, dışarıdan 

görünen ortak eşin malvarlığına geçirilmektedir. Bunun sonucunda gizli ortaklığın ayrı bir 

malvarlığından söz edilemeyecektir. Katılım payının taahhüt edilmesi yeterli iken ifası zorunlu bir unsur 

değildir.  Katılım payı olarak getirilebilecek değerler, TBK md.621/I’de para, alacak veya başka bir mal 

ya da emek olarak örnekler halinde sayılmıştır. Ticari ortaklıklarda söz gelimi TTK md.342’de anonim 

ortaklığa hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların getirilemeyeceği gibi 

kanundan doğan sınırlamalar, gizli ortaklıkta görülmemektedir. Ancak katılım payı getirmek gizli ortak 

için zorunlu olmasına rağmen, getirilecek katılım payının sınırını, niteliğini, kapsamını ortaklığın amacı 

çizmektedir. Başka deyişle gizli ortaklığa getirilen katılım payı, ortaklığın amaca ulaşmasına yardımcı 

olmaya uygun herhangi bir değer olabilecektir20. Gizli ortaklığa sadece ekonomik nitelikteki malvarlığı 

değerlerinin yanında İsviçre Federal Mahkemesi, ortaklığın amacına göre evi işi yapmak gibi 

hizmetlerin de katılım payı olarak getirilebileceğine karar vermiştir21. 

Öte yandan katılım payının ibaret olacağı değerlerin, sözleşmede somut olarak belirtilmesi 

gerekmekle birlikte, katılım payı getirme borcunun ifa edildiğinden söz edebilmek için gizli ortak eş 

tarafından kararlaştırılan değerlerin, dışarıdan görünen ortak eşe devredilmesi gerekmektedir. Bunun 

sonucunda mülkiyet hakkı taahhüt edildiği takdirde eşyanın mülkiyeti dışarıdan görünen ortak eşin 

malvarlığına geçecektir. Ancak katılım payı olarak mülkiyet hakkı yerine kullanma ve yararlanma hakkı 

getirildiğinde, eşyanın mülkiyeti gizli ortak eşte kalacak olmasına karşılık ortak amaca ulaşmak üzere 

faaliyetlerde bulunurken ve üçüncü kişilerle girişilecek hukuki ilişkilerde getirilen eşyayı kullanma ve 

yararlanma hakkı, dışarıdan görünen ortak eşte olacaktır. Katılım payı olarak getirilecek eşya veya hakkı 

gizli ortak eş, diğer eşe devredecek ancak devir işlemi, ortaklık adına yapılamayacaktır zira gizli 

ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır22.  

B-Kazanç ve Zarara Katılma 

Gizli ortak eşin, katılım payı getirme borcunu ifa etmesinden sonra, gizli ortaklığa ilişkin tüm 

borçlarının sona erdiğinden bahsedilemeyecektir. Söz gelimi rekabet etmeme veya yürütülen 

faaliyetten doğan zarara katılma borçları gizli ortaklığın sona ermesine kadar devam etmektedir. Buna 

karşılık ortaklığın ekonomik faaliyette bulunarak gelir elde etmek amacıyla kurulması halinde de gizli 

ortağın elde edilen kazançtan pay alması hakkı bulunmaktadır. Sözleşmede üzerinde durulmasa dahi 

gizli ortak eş, sadece elde edilen kazanca değil, meydana gelen zarara da katılmalıdır23. Bu sonuca adi 

                                                             
20 Katılım payı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Canarslan, Gökçe, “Adi Ortaklık Sözleşmesinde Ortakların Birbirlerine Karşı (İç İlişkideki) Borçları”, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul, 2021, s.25 vd. 
21 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 12.10.2007 tarihli, 4C_195/2006 sayılı kararı. 
22 Buna karşılık gizli ortaklığa kıyas yapılacak adi ortaklıkta, ortakların katılım payı olarak mülkiyet hakkı getirmeleri halinde getirilen eşya üzerinde 
bireysel mülkiyet ilişkisi ortadan kalkarak, diğer ortaklar eşyada elbirliğiyle hak sahibi olmaktadırlar.  
23 Fellmann/ Müller, (art.530), N.322, s.196; Handschin, Lukas/ Reto Vonzun, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, 4. Teil: 
Die Personengesellschaften, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2009, (art.530), N.100, s.45. Öte yandan TBK md.623/III’e göre emeğin katılım 
payı olarak getirilmesi halinde, ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma yapılması mümkündür. 
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ortaklıkta ortakların niteliği gereği ortaklığa ait olan kazançları paylaşma yükümlülüğünden ve TBK 

md.623/I’de (CO md.533/1) sözleşmede aksinin kararlaştırılmadığı takdirde her ortağın kazanç ve 

zarardaki payının, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşit olacağı hükümlerinden 

ulaşılmaktadır24. Başka bir deyişle gizli ortak eşin katılım payı getirmesine rağmen sadece kazanca 

katılarak zarara katılmayacağının kararlaştırıldığı söz gelimi yürütülen faaliyetlerden elde edilen 

gelirden her ay belirli bir miktar kendisine verildiği hallerde bu sözleşmenin gizli ortaklık sözleşmesi 

değil, kazanca katılma sözleşmesi olduğu düşünülmelidir. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken bir 

diğer nokta da sadece kazanca ve zarara katılmaya dair yapılan sözleşmenin de, tek başına aradaki 

ilişkinin gizli ortaklık olduğunu ispatlamadığıdır. İsviçre Federal Mahkemesi de sadece kazanca ve 

zarara katılımın, sözleşmenin mahiyetini tespitte belirleyici bir kriter olamayacağını ortaya 

koymaktadır25. Öyleyse bir yandan ortaklık kurma ve ortaklık için birlikte çabalama iradesinin 

bulunması diğer yandan da gizli ortak eşin de dışarıdan görünen ortak eş gibi kazanç ve zarardan 

sorumlu olduğunun kararlaştırılması gerekmekte olup aksi halde bu birlikteliğin, gizli ortaklık olarak 

değerlendirilmemesi gerekmektedir.  

Ortakların meydana gelen zarardan sorumlu olmaları hususunda tartışmaya mahal 

bulunmamakla birlikte aralarında anlaşma yapmadıkları sürece gizli ortağın zarardan sorumluluğunun 

üst sınırı olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Adi ortaklıkta TBK md.623/I’de sözleşmede aksi 

kararlaştırılmadığı sürece ortakların kazanç ve zarardaki paylarının, katılım payının değerine ve 

niteliğine bakılmaksızın eşit olacağı belirtilmiştir. Ancak gizli ortaklıkta doktrinde bir görüşe göre gizli 

ortak, meydana gelen zarardan ancak getirdiği katılım payı kadar sorumlu olacak, eğer katılım payından 

daha fazla bir zarar meydana gelmişse bu zarara katlanması kendisinden beklenmeyecektir26. Bunun 

sebebi, ortaklık sona erdiğinde görünen ortağın malvarlığının iflas masasına girmesi halinde, gizli 

ortağın getirdiği katılım payının da görünen ortağın malvarlığı ile karışması sonucunda da iflas 

masasına girmesidir. Böylece gizli ortak hem katılım payını hem de o ana kadar elde edilmesine rağmen 

henüz kendisine verilmeyen kazanımlara ilişkin hakkını kaybedecektir ve daha önemlisi iflas masası 

tarafından borçların tahsil edilebilmesi için gizli ortağın kimliğinin açıklanması talep edilecektir. Ancak 

böyle bir talep, gizli ortaklıkla bağdaşamayacak niteliktedir. Bu sebeple gizli ortağın sadece getirdiği 

katılım payı kadar zarara katılacağı görüşüne ulaşılmaktadır. Diğer görüş ise gizli ortağın da dışarıdan 

görünen ortak gibi aksine anlaşma yapılmadığı takdirde meydana gelen tüm zarardan sorumlu olacağını 

ve getirilen katılım payının rol oynamayacağını ortaya koymaktadır. Bu görüş Alman Hukuku’nun27 

aksine, zararı katılım payı ile sınırlanmasının Türk/ İsviçre Hukuku’nda kanuni dayanağının 

olmadığından yola çıkmaktadır28. Üstün tutulması gereken ikinci görüşten göz önüne alınarak, evlilik 

birliğinde de gizli ortak eşin, dışarıdan görünen ortak eş ile aynı şekilde sorumlu olacağı belirlenebilir. 

Öte yandan eşler arasında elde edilen kazancın veya meydana gelen zararın paylaşımına ilişkin bir 

paylaşma yöntemi benimseneceği hususunda anlaşma yapılmışsa bu hükümler uygulanacak ancak 

sözleşme yapılırken bu sorunların üzerinde durulmaması, sözleşmenin objektif esaslı unsurlarından 

                                                             
24 Barlas, s.218. Buna karşılık aksine anlaşma bulunmaması halinde bazı yazarlarca İsviçre’de zarara ilişkin anlaşmazlığın hakim tarafından çözüleceği 
ve buna dayanak noktası olarak komandit ortaklıklarda (CO md.601) komanditer ortağın, zarardan sadece getirdiği katılım payı ile sorumlu olacağı 
hükmünü almaktadır. Handschin/ Vonzun, (art.530), N.101, s.45; Tercier, N.6607, s.949. TTK md.319’da komanditer ortağın sorumluluğunun koyduğu 
sermaye miktarını aşamaması sebebiyle zarara da sermaye payı ile sınırlı olarak katılacağı öngörülmektedir. 
25 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 17.09.1973 tarihli, ATF 99 II 303 sayılı kararı. 
26 Fellmann/ Müller, (art.530), N.336, s.200.  
27 Alman Ticaret Kanunu § 232/(2)’de ortaklık sözleşmesiyle gizli ortağın zarara katılmamasına ilişkin hüküm koyulabileceği ancak kazanca katılmasının 
engellenmesinin mümkün olmayacağı belirtilmektedir. 
28 Barlas, s.218; Handschin/ Vonzun, (art.530), N.101, s.45. 
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olmadığı için gizli ortaklığın kuruluşuna etki etmeyecektir29. Eşler örtülü veya açık şekilde de paylaşıma 

ilişkin kuralları belirleyebileceklerdir.  

C. Ortaklığın Malvarlığı ve Yönetimine Katılım  

Gizli ortaklıkta gizli ortağın getirdiği katılım payı, görünürdeki ortağın malvarlığına 

aktarılacaktır30. Bu sebeple gizli ortaklığa ait bir malvarlığı olduğundan söz edilemeyecektir. Eşler 

tarafından kurulan gizli ortaklığın temel özelliği, eşlerin arasında bir ortaklık ilişkisi olup olmadığının 

dışarıdan görülmemesidir. Ancak bu ayırt edici özelliğin sonucunda gizli ortak eşler arasında ortaklık 

malvarlığı bulunmadığı için, ortaklık veya evliliğin sona ermesi halinde malvarlığının paylaşımından da 

bahsetmek mümkün olmayacaktır. Gizli ortak eşin getirdiği katılım payı, dışarıdan görünen ortak eşin 

malvarlığıyla birleştiği için, üzerinde elbirliği mülkiyeti kurulamayacak eşyayı eşin tek başına satması, 

kullanması, tüketmesi mümkün olacaktır. 

Dışarıdan görünen ortak eş sadece katılım payı olarak mülkiyet hakkı getirilen eşyanın değil, 

kullanma ve yararlanma hakları getirilen eşya üzerinde de tek hak sahibi olacaktır. Söz gelimi gizli ortak 

eşin mülkiyet hakkını kendisinde tutarak bir eşyanın sadece kullanma veya yararlanma hakkını; sınırlı 

ayni hak kurarak veya kullandırma borcu doğuran kira sözleşmesi yaparak katılım payı olarak getirmesi 

halinde dışarıdan görünen ortak eş, bu haklardan doğan yetkileri diğer eşin herhangi bir sınırlamasına 

tabi olmaksızın yalnız başına kullanabilecektir. Diğer taraftan dışarıdan görünen ortak eş, gizli 

ortaklığın temsilcisi değildir31, kendi adına ve hesabına hareket etmektedir32. 

Gizli ortaklığın kurulmasıyla faaliyetlerin dışarıdan görünen ortak tarafından yapılması 

beklenmekte olup, gizli ortağın sadece dış ilişkilere değil iç ilişkilerde ortaklığın yönetimine katılması 

da zorunlu değildir. Ancak aksine anlaşma yapmak da mümkündür. Alman Hukuku’nda gizli ortaklık, 

HGB  § 230 vd’da tipik veya atipik olarak adlandırılan iki şekilde kurulmaktadır. Tipik ortaklıkta, gizli 

ortak sadece kazanca ve zarara katılmakta iken atipik ortaklıkta, gizli ortak ortaklığın yönetimine ilişkin 

kararlara da katılmaktadır. Oysa Türk/ İsviçre Hukuku’nda gizli ortak, ortaklığın yürüttüğü faaliyetlere 

fiilen katılmasa dahi kararlara ve yönetime veya en azından yönetimin denetlenmesine yönelik işlere 

katılabilmektedir33. Gizli ortaklıkta gizli ortağın dış ilişkilere katılmamakla birlikte, iç ilişkide dışarıdan 

görünen ortakla eşit haklara sahip olabileceği gibi, tamamen yönetime uzak kalması veya yönetime 

ilişkin iç işlere katılmayı tercih etmesi mümkündür34. Bunların herhangi birinin tercih edilmesi 

ortaklığın niteliğinde değişiklik yapmayacaktır. Ortaklık sözleşmesi yorumlanarak söz konusu 

ortaklıkta gizli ortağın yetkileri belirlenebilecektir. Ancak gizli ortaklığın yönetimi ile evlilik birliğinin 

korunmasına ilişkin yapılması gerekenler bazen birbirleriyle çatışabilir ve eşler arasında anlaşmazlık 

çıkabilir. Bu durumda gizli ortak olsun olmasın eşlerden biri veya her ikisi birlikte mahkemeye 

başvurarak, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin 

önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi sebepleriyle TMK md.195’e göre evlilik birliğinin 

                                                             
29 Buna karşılık sübjektif esaslı noktalarda, üzerinde görüşülmesine rağmen anlaşmaya varılmadığı takdirde sözleşmenin kurulmadığından 
bahsedilebilir. Elde edilecek kazanç ve zararın dağılımı da bu kapsamda değerlendirilebilir. Chaix, (art. 530), N. 4, s..49. 
30 Müller, Karin, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2016, (art.530), N.6, s.1326; Fellmann/ Müller, 
(art.530), N.319, s.195. 
31 Temsile ilişkin olarak TBK md.637/I’de adi ortaklıklarda kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortağın, bu kişiye karşı 
bizzat kendisinin alacaklı ve borçlu olduğu ifade edilmiştir. Bu hüküm özellikle gizli ortaklık için önemlidir. Çünkü yapılan işlemin tarafı sadece dışarıdan 
görünen ortak olması sebebiyle gizli ortak, yalnızca iç ilişkide bu faaliyetlerin sonucuna katılmaktadır. Chaix, (art.543), N.3, s.59; Tercier, N.6611, s.949. 
32 Fellmann/ Müller, (art.530), N.320, s.195; Blanc/ Fischer, s.42. 
33 Tercier, N.6608, s.949. 
34 Handschin/ Vonzun, (art. 530), N.100, s.44. 
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korunmasına yönelik tedbirler alınmasını talep edebilir. Özellikle dışarıdan görünen ortak eşin, gizli 

ortak eşin istemesine rağmen bilgi verme yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde hakim kararıyla bilgilerin 

paylaşımı sağlanabilir. Çünkü gizli ortaklığın malvarlığı, dışarıdan görünen ortak eşin malvarlığına 

aktarılması sebebiyle, gizli ortak eş sadece ortak olmak sıfatının yanında, evlilik birliğinin sona 

ermesiyle gizli ortaklıkta elde edilen kazanç da edinilmiş mal olarak değerlendirildiğinden bilgi sahibi 

olmak, kötü yönetimin engellenmesi için müdahale etmek istemesi mümkündür. 

Öte yandan gizli ortak eşin yönetim faaliyetlerine katılmasının engellenmesi mümkün olmakla 

birlikte, dışarıdan görünen ortağın haklı sebeplerin bulunması halinde TBK md.629/II kapsamında 

yönetim faaliyetlerinin engellenmesi mümkün değildir. Çünkü TBK md.629 hükmü ile adi ortaklıkta 

yönetime katılmayan ortakların korunması amaçlanmaktadır. Oysa gizli ortaklıkta zaten ortaklığın tüm 

faaliyetlerini dışarıdan görünen ortak yürütmekte olup görünen ortağın faaliyetlerde yönetici olarak 

değil gizli ortağın katılım payını dahi kendisinde bulunduran, bir anlamda ortaklığın sahibi konumunda 

olmasından kaynaklanmaktadır35. Ancak TMK md.195 vd hükümlerince evlilik birliğinin korunmasına 

yönelik yapılan başvuru neticesinde hakimin uzlaştırma, ihtar ve uzman yardımına yönlendirme gibi 

genel önlemler yanında TMK md.195/III’de belirtilen kanunda öngörülen önlemlerin alınmasına da 

karar vermesi mümkündür. Söz gelimi gizli ortaklığın tüm malvarlığı kendi hukuki ve fiili hakimiyetinde 

olan dışarıdan görünen ortak eşin, TBK md.198’e göre evlilik birliğinin giderlerine katılma 

yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde borçlularına ödemenin tamamının ya da bir kısmının diğer 

eşe yapılmasına hakim tarafından karar verildiği takdirde, borçlulara yönelik alınan bu karar, gizli 

ortaklığın yönetimini TBK md.629’a göre etkilemese de elde edilen kazanımların başvuru üzerine 

verilen hakim kararıyla, gizli ortak eşe devri sonucunu doğurabilecektir.  

III. Gizli Ortaklığın Sona Ermesi 

A. Eşler Arasındaki Gizli Ortaklığın Sona Erme Sebepleri 

Gizli ortaklığın sona erme sebepleri adi ortaklığa kıyasen TBK md.639 hükümlerine göre 

belirlenebilir. Ancak bu hükümlerin de eşlerin kurdukları gizli ortaklığa ilişkin özel durumlar dikkate 

alınarak uygulanması gerekmektedir. Örneğin TBK md.639/2’de “Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla 

sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle” ortaklığın sona ereceği 

belirtilmiştir. Oysa eşlerden birinin ölümü ortaklığın kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğuracaktır. 

Çünkü ikiden fazla ortaktan oluşan adi veya gizli ortaklıklarda, ortaklardan birinin ölümü halinde diğer 

ortaklarla ortaklığın devam etmesine ilişkin hüküm koyulması imkanı, sadece iki ortaktan oluşan adi 

veya gizli ortaklıklarda olduğu gibi, eşlerin kurdukları ortaklıklar için de geçerli olmayacaktır.  

Sona erme sebepleri, gizli ortak eş ve dışarıdan görünen ortak eş arasında farklılık da gösterebilir. 

TBK md.639/3’de sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hükmün bulunmaması halinde 

ortaklardan birinin kısıtlanması, iflasının veya tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 

halinin de ortaklığın sona ermesine yol açacağı belirtilmektedir. Kısıtlandığı takdirde gizli ortaklığın 

sona ermesi sonucunu doğuracak ortak, dışarıdan görünen ortak olmalıdır. Hükmün koruduğu yarardan 

yola çıkılarak gizli ortağın kural olarak ortaklık adına herhangi bir faaliyette bulunma yetkisi 

olmadığından kısıtlanmasının da ortaklığı etkilemeyeceği buna karşılık dışarıdan görünen ortağın 

kısıtlanmasının, gizli ortaklığın faaliyetlerini işlevsiz hale getireceğinden ortaklığı sona erdireceği 

sonucuna ulaşılabilir. TBK md.639/3’de yer alan ortaklardan birinin iflası veya tasfiyedeki payının cebri 

icra yoluyla paraya çevrilmesi ifadesi de gizli ortak eş ile dışarıdan görünen ortak eş arasında farklılık 

                                                             
35 Fellmann/ Müller, (art. 530), N.339, s.201. 
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göstermektedir. Öncelikle gizli ortaklığın ayrı bir malvarlığı olmadığı ve gizli ortak eşin getirdiği katılım 

payının, dışarıdan görünen ortak eşin malvarlığıyla birleştiği hususu göz önüne alınmalıdır. Böylece 

ortaklık sona erdiğinde gizli ortağın, paraya çevrilecek bir tasfiye payı da bulunmamaktadır. Buna 

ilaveten iflasa ilişkin hükümlerin de sadece tacirler için uygulanacağından bahisle ancak görünürdeki 

ortağın tacir sıfatına sahip olarak iflas etmesi halinde malvarlığının, iflas masasına geçmesi sebebiyle 

ortaklığın sona erdiğinden söz edilebilir. Bu durumda Alman Ticaret Kanunu HGB § 236/(1) uyarınca 

gizli ortağın, dışarıdan görünen ortaktan alacaklı durumunda olup alacağını iflas masasına yazdırması 

imkanına ilişkin hükümden yola çıkılarak aynı çözüm benimsenebilir. Eğer gizli ortak katılım payı 

getirme borcunu henüz ifa etmemişse, bu borcun da iflas masasına ödenmesi gerekmektedir (HGB § 

236/(2))36. 

Evlilik birliğinde kurulan gizli ortaklık, eşlerin anlaşmalarıyla veya amaca ulaşılması ya da amacın 

imkansız hale gelmesiyle sona erebilecektir. Bunun yanında hakim tarafından da mahkeme kararıyla 

sona erdirilmesi mümkündür. Öte yandan evlilik birliğinin sona ermesi, aksine anlaşma bulunmadığı 

takdirde gizli ortaklığı kendiliğinden sona erdirmeyecektir. Zira eşleri, evliliği sona ermesiyle birlikte 

genellikle ekonomik amaçlarla kurulan ve maddi yarar elde etmenin amaçlandığı gizli ortaklığı sona 

erdirmek hususunda zorlamak uygun olmayacaktır. Ancak başkaca şart aranmaksızın eşlerden birinin 

haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde fesih talebiyle mahkemeye başvurarak, ortaklığın sona 

erdirilmesini de talep etmesi mümkündür. Boşanma da gizli ortaklığı kendiliğinden sona erdirmeyecek 

olmasına karşılık, diğer haklı sebeplerin yanında, sona erme için haklı sebep olarak değerlendirilebilir. 

Süre kararlaştırılmışsa öngörülen sürenin dolması da sona ermeye yol açacaktır. Gizli ortaklık 

sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulduğunda ya da ortaklığın belirsiz bir süre için kurulması 

hallerinde de ortaklardan birinin fesih bildiriminde bulunmasıyla ortaklık sona erecektir.  

B. Gizli Ortaklığın Sona Ermesinin Evlilik Birliğine Etkisi 

Gizli ortaklıkta ortaklık malvarlığından söz edilemeyecektir. Eşlerin gizli ortaklığa koydukları 

katılım payı, görünürdeki ortağın malvarlığına eklenmektedir. Böylece ortaklığa getirilen malvarlığı 

üzerinde elbirliği mülkiyeti kurulmamaktadır. Bu sebeple gizli ortaklığın sona ermesi durumunda elde 

edilenlerin paylaşımında, adi ortaklığın tasfiyesine ilişkin hükümlerin aynen uygulanması mümkün 

olamayacaktır. Zira ortaklıkta malvarlığı bulunmadığı için tam anlamıyla tasfiyeden de 

bahsedilemeyecektir. 

Gizli ortaklığın sona ermesi için anlaşmayla veya mahkeme tarafından karar verilmesi halinde, 

sona erme gününe kadar paylaşım yapılmamış veya paylaşım yapıldıktan sonra başkaca kazanç ve zarar 

meydana gelmiş olabilir. Gizli ortaklıkta tasfiye olmamasına rağmen sona erme halinde ortaklar 

tarafından hem kazanç ve zararın paylaşılması hem de katılım payının getiren ortağa iade edilmesi 

sorunlarının üzerinde durulması gerekmektedir. 

Ortaklığın sona ermesi halinde gizli ortak eş, payına düşen kazanç tutarında dışarıdan görünen 

ortak eşe yöneltebileceği, ayni etki taşımayan kişisel talep hakkına sahiptir37. Bu talep, borçlar hukuku 

kökenlidir. Böylece gizli ortaklık sona erdiğinde dışarıdan görünen ortak eş, gizli ortak eşe 

faaliyetlerden elde edilen kazancı, aradaki ortaklık sözleşmesinin hükümlerine göre anlaştıkları oranda 

                                                             
36 Cankat, Rifat, “Alman Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Gizli Ortaklık”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, 
S.3, 2016, s.702 
37 Barlas, s.219. 
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vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediğinde gizli ortak eş diğerinden alacağını, 

borçlar hukuku kurallarınca sözleşmenin ifa edilmemesine ilişkin hükümlere göre talep edebilecektir.  

Gizli ortaklığa getirilen katılım payı, görünen ortağın malvarlığına geçmiş olduğu için, sona erme 

halinde gizli ortağa katılım payı iade edilmeyecek ve görünen ortağın malvarlığında kalmaya devam 

edecektir38. Ancak gizli ortağın ya kararlaştırılan değer üzerinden veya objektif olarak belirlenebilecek 

bir değerde alacak hakkına sahip olduğu da kabul edilmelidir39. Öte yandan gizli ortaklık sona erdiğinde, 

faaliyetlerden zarar edilmiş olması halinde gizli ortak eş, bu zarara da katılmalıdır ve zararın sadece 

katılım payı ile sınırlı tutulması da düşünülemez40. Aksinin kabulü ilişkiyi, gizli ortaklık ilişkisinden 

çıkararak kazanca katılmalı işleme yaklaştıracaktır. 

C. Evlilik Birliğinin Sona Ermesinin Gizli Ortaklığa Etkisi 

Evlilik birliğinin çeşitli sebeplerle sona ermesine rağmen, gizli ortaklığın devam etmesinde 

sakınca bulunmamaktadır41. Başka deyişle evlilik birliğinin sona ermesi, gizli ortaklığın da 

kendiliğinden sona ermesine yol açmamaktadır. Sona erdirilmediği takdirde gizli ortaklık devam 

ederek, kurulması sırasında yapılan sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyacaktır. Ancak eşlerin 

aralarında kararlaştırarak, özellikle boşanmaları halinde gizli ortaklığı sona erdirmeleri de 

mümkündür. Bu durumda gizli ortaklıkta yürütülen faaliyetlerden elde edilen ve eşlerin paylarına 

düşen kazancın paylaşılması gerekmektedir. Eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara 

katılma rejimi kabul edildiği takdirde TMK md.219’a göre mal rejiminin devamı süresince karşılığını, 

ortak amaca yönelik faaliyetlerde bulunmak için çabalama ile vererek, elde ettiği malvarlığı değerleri 

olması sebebiyle gizli ortaklıkta elde edilen kazancın edinilmiş mal olarak değerlendirilmelidir. Seçimlik 

mal rejimlerinden mal ayrılığında (TMK md.242-243) gizli ortaklıkta elde edilenler, dışarıdan görünen 

ortak eşin malvarlığında yer alacak ancak gizli ortak eşin diğerine yöneltebileceği, ortaklıktan doğan 

kişisel talep hakkı bulunacaktır. Temelde eşlerin ayrı malvarlıklarının olmasına dayanan paylaşmalı mal 

ayrılığında42 (TMK md.244 vd.) ise bu mallar, eşlerden her birinin yasal sınırlar içinde kendi malvarlığı 

üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını koruduğu dışarıdan görünen ortak eşin 

malvarlığında yer almakla birlikte, ailenin ortak olarak kullanımına ve yararlanmasına özgülendiği veya 

ailenin ekonomik geleceğini güvenceye almaya yönelik yatırım ya da bunların yerine geçen değerler 

(TMK md.250) kapsamında oldukları takdirde,  mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit 

olarak paylaşılması mümkün görülmektedir. Gizli ortaklık ilişkisinden elde edilenlerin ancak ailenin 

ortak kullanımına sunulmasına ilişkin şartları taşıması halinde bu çeşit bir ayni hakka ilişkin 

paylaşımdan söz edilebilecek, aksi halde gizli ortak eşin sadece kişisel talep hakkı gündeme 

gelebilecektir. Eşler arasında mal rejimi olarak mal ortaklığı (TMK md.256 vd.) belirlendiği takdirde, bu 

rejimde eşlerin kişisel malları ve ortaklık malları arasında, eğer bir malın eşlerden birinin kişisel malı 

olduğu ispatlanmadığı takdirde tüm malvarlığı değerlerinin ortaklık malı sayılacağı (TMK md.261) 

hükmü dikkate alınarak, aksi kararlaştırılmadığı sürece gizli ortaklık faaliyetlerinden elde edilenler 

üzerinde her iki eşin elbirliğiyle hak sahibi oldukları ileri sürülebilir. Elde edilen kazancın yanında, gizli 

                                                             
38 Bununla birlikte kullanma ve yararlanma hakkı getirilen eşyanın, ortaklığın sona ermesi halinde gizli ortağa iade edilmesi gerekmektedir. Çünkü 
kullanma ve yararlanma hakkı, amaca ulaşmak için gizli ortağın getirdiği katılım payını oluşturma ancak mülkiyet hakkı görünen ortağa geçmemektedir. 
39 Bilgili, Fatih, Türk Ortaklıklar Hukukunda Gizli Ortaklık İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s.155. 
40 Barlas, s.218. 
41 Evlilik birliği eşlerden birinin gaipliği ile kendiliğinden sona ermeyerek TMK md.131’e göre evliliğin feshi kararı alınması gerekmektedir. Öte yandan 
evliliğin butlanı sebebiyle evliliğin sona ermesi halinde TMK md.158/II’de eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinde boşanmaya ilişkin hükümler 
uygulanacağı belirtilmiştir.  
42 Dural, Mustafa/ Tufan Öğüz/ Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2021, s.258. 
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ortaklığa getirilen katılım payı da ortaklığın sona ermesi halinde dışarıdan görünen ortak eşin 

mülkiyetinde kalmaktadır. Ancak gizli ortak eşin, mülkiyet hakkı sahibi eşe yöneltebileceği alacak hakkı 

söz konusu olmaktadır43. Ortaklık sözleşmesine hüküm koyularak aksi düzenlenmediği sürece paylaşım 

eşit olarak yapılacaktır. 

Eşlerden birinin ölümü halinde, aralarındaki gizli ortaklık da sona erecektir. Gizli ortak eşin ölümü 

halinde gerek katılım payı gerekse de faaliyetlerden elde edilen ve henüz paylaşılmamış kazanca ilişkin 

kendisinin mirasçılarının, dışarıdan görünen ortak eşe yöneltebilecekleri kişisel talep hakları gündeme 

gelebilecektir. Öte yandan dışarıdan görünen ortak eşin ölümü ile katılım payı ve elde edilen kazançlar 

onun malvarlığında bulunması sebebiyle gizli ortak eş, dışarıdan görünen ortak eşin mirasçılarıyla 

birlikte mirasın tasfiyesine katılmalıdır. Ortaklığın zararı halinde bu zararın da TMK md.507’ye göre 

terekenin tasarruf edilebilir kısmının, mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanacağı 

için, tereke aktifinden çıkarılması gerekmektedir. Bu hallerde sağ kalan eşin gizli ortak olup 

olmamasından bağımsız, gizli ortaklığa ilişkin alacak hakkına ilişkin kişisel talepleri, aynı zamanda yasal 

mirasçı da oldukları göz önüne alınarak, birlikte bulundukları zümreye göre genel hükümler 

uygulanacak ve gizli ortaklık ilişkisi, eşlerin yasal paylaşım oranlarını etkilemeyecektir.  

SONUÇ 

Eşlerin evlilik birliğinden bağımsız olarak, ancak birlikte hareket ederek başka hukuki işlemler 

yapmaları da mümkündür. Ortak bir amaca yöneldikleri bu işlemlerde eşlerden birinin, üçüncü kişilere 

kimliğinin açıklanmasını tercih etmeyerek gizli ortaklık kurmaları mümkündür. Gizli ortaklıktaki amaç, 

evlilik birliğinin tipik çerçevesini aşmalı ve eşlerin bu amacın gerçekleşmesine ilişkin ortaklık 

iradelerinin (animus societatis) bulunması beklenmektedir.  

Gizli ortaklıkta amaca ulaşmak için eşlerden biri gizli kalmakla birlikte onun getireceği katılım 

payı, diğer eşin malvarlığına aktarılmaktadır. Böylece gizli ortaklığa ait bir malvarlığı olduğundan söz 

edilemeyecektir. Buna karşılık dışarıdan görünen eş üçüncü kişilerle hukuki işlemleri yapmakta, gizli 

ortaklığın yönetimini sağlamakta ve yürütülen faaliyetlerden sorumlu olmaktadır. Gizli ortaklık bir 

sözleşmeyle kurulmakla birlikte sözleşmede üzerinde durulmasa dahi gizli ortak eşin, sadece elde 

edilen kazanca değil, meydana gelen zarara da katılması gerekmektedir. Aksi halde gizli ortaklık yerine 

kazanca katılma veya benzeri hukuki işlemler akla gelmektedir.  

Evlilik birliği devam etmesine rağmen gizli ortaklık çeşitli sebeplerle sona erebilir. Sona erme 

halinde ortaklık malvarlığı bulunmadığı ve gizli ortaklıklarda adi ortaklıklarda olduğu gibi elbirliği 

mülkiyetinden de söz edilemeyeceği için paylaşım, ortaklıkların tasfiye hükümlerine göre 

yapılamayacaktır. Bu durumda ancak gizli ortak eşin, payına düşen kazanç tutarında görünen ortak eşe 

yöneltebileceği, ayni etki taşımayan bir kişisel talep hakkına sahip olduğu ifade edilmelidir.  

Evlilik birliğinin sona ermesi gizli ortaklığın da sona ermesini zorunlu kılmamaktadır ancak eşler 

aralarında anlaşarak boşanma halinde ortaklığı da sona erdirebilirler. Eşlerden birinin ölümüyle de 

aralarındaki gizli ortaklık sona erecek ve ortaklığa ilişkin kazanımlardan sağ kalan eşin, gizli ortak olup 

olmamasına göre paylaşımında, kişisel talep hakkı gündeme gelebilecektir. 

  

                                                             
43 İsviçre Federal Mahkemesi, aralarında evlilik birliği bulunmayan ancak on yıl kadar birlikte yaşayan kişilerin birlikte satış bedelinin büyük kısmını 
erkeğin ödemesiyle satın almalarına rağmen Tapu Sicili’nde sadece kadının malik olarak göründüğü evin, aralarında gizli ortaklık iradesi bulunması 
sebebiyle çiftin ayrılmasının ardından başka bir anlaşma olmadığı için ikisi arasında eşit olarak paylaştırılacağına karar vermiştir. İsviçre Federal 
Mahkemesi’nin 19.12.2007 tarihli, 4A_383/2007 sayılı kararı. 
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ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE 
ÖZELLİKLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Güler Gümüşsoy KARAKURT  
 

Öz 
Ön ödemeli konut satış sözleşmesi; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) mad. 40/f.1 
hükmünde tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, 
satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim 
etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketici, on 
dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma 
hakkına sahiptir (TKHK mad. 43).Tüketicinin cayma hakkına ek olarak, TKHK mad. 45’de tüketiciye 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı verilmiştir. Çalışmamızda, öncelikle 
tüketicinin cayma hakkı açıklandıktan sonra tüketicinin sahip olduğu gerekçesiz dönme hakkına 
değinilecektir. 
Anahtar kelimeler: Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, cayma hakkı, sözleşmeden dönme, tüketicinin 
korunması, dönme cezası  
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CONSUMER'S RIGHT OF WITHDRAWAL FROM PRE-PAID HOUSING SALE 
CONTRACTS AND EVALUATIONS ON THE RIGHT TO RETURN FROM THE 

CONTRACT 

 

Abstract 
Prepaid housing sales contract is defined in article 40(1) of the Consumer Protection Law (CPL) as a 
contract in which the consumer undertakes a commitment to pay the sale price of a residential property 
in advance or in installments, while the seller undertakes a commitment to transfer or deliver the 
immovable to the consumer after the fully or partially payment of the price.In prepaid housing sales 
contracts, the consumer has the right to withdraw from the contract within fourteen days without any 
justification and penal clause (art. 43 CPL). In addition to the consumer's right of withdrawal (art. 43 
CPL), in article 45 CPL the consumer has the right to withdraw from the contract without any 
justification. In our presentation, first of all, after the right of withdrawal of the consumer has been 
explained, the right of the consumer to return without any justification will be mentioned. 
Keywords: Pre-paidhousingsalescontract, right of withdrawal, renunciation, consumerprotection, 
penaltyforreturn 

 

GİRİŞ 

6098 sayılı TBK’da ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi 264. maddede düzenlenmiştir. Ancak TBK 

mad. 264 gereğince ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin konusunu yalnızca taşınır mallar oluşturur1. 

Zira TBK mad. 264/f.1’de ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin tanımı; “ön ödemeli taksitle satış, 

alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen 

ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendikleri satıştır” şeklinde yapılmıştır. 28.05.2014 

tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hukukumuzda ilk kez 

ön ödemeli konut satış sözleşmeleri düzenleme alanı bulmuştur2. TBK’da düzenlenmiş olan ön ödemeli 

taksitli satış sözleşmelerinin aksine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun mad. 40’da ön ödemeli 

satışın konusunun konut amaçlı taşınmazlar olduğu belirtilmiştir3. Nitekim ön ödemeli konut satış 

sözleşmesi, TKHK mad. 40/f.1 hükmünde tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden 

peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı 

                                                             
1 Eren, Fikret.  Borçlar Hukuku Özel Hükümler,  7. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara,  2019, s. 259; Yavuz, Cevdet,  Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. 
Bası, Beta Yayıncılık,  İstanbul, 2014, s. 307; Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, 
s. 224; Gümüş, Alper. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s. 186; Aydoğdu, Murat/Kahveci, Nalan. Türk Borçlar 
Hukuku Özel Borç İlişkileri- Sözleşmeler Hukuku, 4. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 312.  
2Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 4077 sayılı mülga TKHK’da düzenlenmemiş olduğundan bu Kanun döneminde yaşanan uyuşmazlıklarda 
kampanyalı satışlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı yönünde bkz. Kara, Hanife Enine. Tüketici Hukukunda Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, 1. Bası, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 17; Makaracı, Aslı.  “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı”, Yeni 
Tüketici Hukuku Konferansı (Makaleler-Tartışmalar), 1. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015, s. 239. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, ön ödemeli konut satışlarında kampanyalı satışlara ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin 
tartışmalar son bulmuştur. Bkz. Öz, Turgut. “6502 Sayılı Kanun’da İnşaat Sektörü Bakımından Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler”, 6502 Sayılı Kanun’a 
Göre Bankacılık ve İnşaat Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 3. Bası, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015, s. 102.  
3 TBK mad. 264’de düzenmiş olan ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi ile TKHK’da düzenlenmiş olan ön ödemeli konut satış sözleşmesi sadece 
sözleşmenin konusu bakımından değil birçok noktada birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinde satıcı satış bedelinin 
tamamının ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlenmekte iken; ön ödemeli konut satış sözleşmesinde bedelin bir kısmının dahi önceden 
ödenmiş olması yeterlidir. Yine ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin TBK mad. 264 gereğince yazılı bir biçimde yapılması yeterliyken, ön ödemeli 
konut satışı sözleşmesinin TKHK mad. 41 gereğince resmi şekilde yapılmış olması gerekir. Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesine ilişkin ayrıntılı açıklama 
için bkz. Akçaal, Mehmet. “Borçlar Kanununa Göre Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi”, TBB Dergisi, 2014 (110), s. 60 vd.  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/abstract
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tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır4. Ön ödemeli konut satış 

sözleşmeleri TKHK’nın 40 ile 46. maddeleri arasında hüküm altına hüküm altına alındıktan sonra “Ön 

Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik5” 27.11.2014  tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir.  Piyasada “maketten satış”, “projeden satış” veya  “sat-yap” olarak 

adlandırılan bu tür sözleşmelerde6, henüz ortada konut olmadan tüketiciler bedel ödemeye 

başladığından tüketicilerin özel olarak korunmaları gerekmektedir. Bu nedenle TKHK’nın ön ödemeli 

konut satış sözleşmelerini düzenleyen hükümleri arasında tüketiciyi koruyan hükümlere yer 

verilmiştir7. Çalışmamızın konusunu ise tüketicinin gerekçesiz cayma ve sözleşmeden dönme hakkı 

oluşturmaktadır.  

Tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkı, TKHK’nın 43. maddesinde ve 

Yönetmelik’in 8. maddesinde; sözleşmeden dönme hakkı ise, TKHK mad. 45 ve Yönetmelik mad. 9’da 

düzenlenmiştir. Ancak Kanun ve Yönetmelik’in başka hükümlerinde de cayma ve sözleşmeden dönme 

hakkına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Örneğin TKHK mad. 40/f.2 ile tüketicilere sözleşmenin 

kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu 

verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş ve Yönetmelik mad. 5 ile bu ön bilgilendirmenin içeriğinde 

tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgilere de yer verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Yine Yönetmelik’in “sözleşmenin zorunlu içeriği” başlıklı 7. maddesinde sözleşmenin; 

cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler, sözleşmeden dönme hakkının 

kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler ile cayma ve sözleşmeden dönme 

bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgilerini içermesi gerektiği belirtilmiştir.  

I. Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı  

A.Genel Olarak  

Tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkı, TKHK’nın 43. maddesinde ve 

Yönetmelik’in 8. maddesinde düzenlenmiştir. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketici, on dört 

gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına 

                                                             
4Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in  tanımlar başlıklı 4/ğ’de  ise ön ödemeli konut satış sözleşmesi, “Tüketicinin konut amaçlı bir 
taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye 
devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme” şeklinde  tanımlanmıştır. Kanunkoyucu,  tüketiciyi korumak amacıyla ön ödemeli taksitle satış 
sözleşmesinden ayrılmış ve ödemelerin tamamının değil bir kısmının bile konutun devir ve tesliminden önce ödenmiş olmasını ön ödemeli konut satış 
sözleşmesi olarak kabul etmiştir.  Bkz. Aslan, Yılmaz. Tüketici Hukuku Dersleri, 8. Baskı, Ekin Basım, İstanbul, 2021, s. 211. 
5 Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.  
6 Dikbaş, Ufuk. Ön Ödemeli Konut (Maketten,Projeden, Sat-Yap, Örnek Daire) Satış Sözleşmesi, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 18; Aydoğdu, 
Murat. Tüketici Hukuku Dersleri, 1. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015, s. 270; Özel,  Çağlar. Tüketicinin Korunması Hukuku, 6. Bası, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2020, s. 220; Tutumlu, Mehmet Akif. “6502 Sayılı Kanuna Göre Maketten Konut Satış Sözleşmeleri”, 6502 Sayılı Kanuna Göre Bankacılık ve 
İnşaat Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, s.125; Çabri, Sezer. “Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku 
Uygulamaları, İstanbul, 2018, s. 92; Çabri, Sezer. 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 1. Bası, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2013, s. 646. Halk arasında bu sözleşmeler için “inşaata temelden girme” ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. Öz, s, 102.  
7 Örneğin, TKHK mad. 40/f.3 gereğince yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacağı düzenlenmiştir. Yine, 
TKHK mad. 40/f.2 gereğince, tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu 
verilmek zorundadır. Böylece tüketicinin acele karar vermesinin önüne geçilerek, kararını tekrar gözden geçirme imkanı verilmektedir. Ayrıca TKHK 
mad. 42 gereğince, Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için 
satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama 
sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunlu kılınmıştır. Satıcının teminat gösterme yükümlülüğüne ilişkin 
ayrıntılı açıklama için bkz. Tekelioğlu, Numan. “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Satıcının Teminat Sağlama Zorunluluğu”, Ankara Üniversitesi  
Hukuk Fakültesi Dergisi, 67 (1) 2018, s. 84 vd.  
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sahiptir (TKHK mad. 43). Bu düzenleme ile proje aşamasında yeteri kadar düşünülmeden akdedilmiş 

olan sözleşmeden tüketici gerekçe göstermeksizin cayabilecektir8.  

Cayma hakkına ilişkin hüküm nispi emredici nitelikte olduğundan tüketici aleyhine değiştirilmesi 

mümkün değildir9. 

B. Cayma Hakkının Süresi ve Bildirim Şekli  

Tüketicinin cayma hakkını kullanma süresi TKHK ‘nın 43. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, 

“Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli 

konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre 

içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini 

ispat etmekle yükümlüdür”. Yönetmelik mad. 8’de benzer şekilde, tüketicinin sözleşmenin kurulduğu 

tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.  TKHK’da on dört günlük cayma süresinin ne 

zaman başlayacağı açıkça belirtilmiş olsa da Yönetmelik’in 8. maddesinde “sözleşme kurulduğu tarihten 

itibaren” ifadesinin kullanılmış olduğu ve sürenin başlangıcının açıkça belirtildiği görülmektedir. 

Hem TKHK hem de Yönetmelik’te cayma hakkına ilişkin bildirimin satıcıya “yöneltilmiş 

olması”nın yeterli olduğu kabul edilmiş ve satıcıya ulaşmış ya da satıcı tarafından öğrenilmiş olması 

şartı aranmamıştır. (TKHK mad. 43; Yönetmelik mad. 8/f.2)  

TKHK mad. 43 ve Yönetmelik mad. 8/f.7’de satıcının cayma hakkı konusunda tüketicinin 

bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Doktrinde, satıcının tüketiciyi cayma 

hakkı olduğu noktasında bilgilendirmediği veya bilgilendirdiğini ispat edemediği durumlarda bunun 

tüketicinin cayma hakkını kullanma süresine etkisi olup olmayacağı tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız 

bir görüşe göre10, satıcının tüketiciyi bilgilendirdiğini ispat edemediği durumlarda cayma hakkına 

ilişkin on dört günlük süre başlamayacaktır. Aksi yöndeki görüşe göre ise11, satıcının tüketiciyi 

bilgilendirdiğini ispat edememesinin yaptırımı bu hakkın süresini uzatma şeklinde olmamalıdır. Bu 

görüşün dayanağını TKHK’da iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde kanun koyucunun tüketicinin 

bilgilendirilmemesi durumunda sürenin başlamayacağını açıkça düzenlemiş olmasına karşın12, ön 

ödemeli konut satışına ilişkin 43. maddede bunun düzenlenmemiş olmasıdır.  

 Satıcıya yöneltilmesi gerekli cayma bildiriminin şekli konusunda TKHK’da açık bir düzenleme 

yer almamasına karşın Yönetmelik’in 8. maddesinde, “cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu 

süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir” ifadesine yer verilmiştir. Böylece 

Yönetmelik ile bildirimin noterlik aracılığıyla yapılması aranmıştır13. TKHK’da cayma hakkı bildiriminin 

                                                             
8 Cayma hakkının hukuki niteliği için bkz. Köksal, Mehmet. Tüketici Hukukunda Tipik Bir Aracı Olarak Cayma Hakkı, Tüketici Hukukunun Güncel 
Sorunları, 1. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 112 vd.; Ünaldı,  Rabia. Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Cayma 
Hakkının Kullanılması, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 150 vd.  
9Çabri, 2018, s.127; Kara, H,  s. 56.  
10Satıcının bilgilendirmeyi yapmadığı ya da yaptığını ispat edemediği durumlarda sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren ön dört gün geçmiş olsa bile 
tüketici cayma hakkını kullanabilir ancak bu hakkını dürüstlük kuralına aykırı kullanamaz. ÖZ, s.106; Çabri, 2018, s. 127; Çabri, 2013, s. 682.  Benzer 
şekilde Özel, s. 224; Ünaldı, s. 147.  
11 Kara, H, s. 58-59. İşyeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin özel hükmün ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde uygulanamayacağı, başka bir 
sözleşmeye ait hükmün uygulanmasına ihtiyaç olmaksızın TKHK mad. 45 ile tüketicinin korunmasının sağlanmış olduğuna ilişkin bkz. Köksal, s. 136. 
12 Gerçekten TKHK’nın iş yeri dışında kurulan sözleşmeleri düzenleyen 47. maddesinin 6. fıkrasına göre; “Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen 
yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını 
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.”  
13 Mevcut düzenleme ile cayma hakkı yalnızca noter aracılığıyla kullanılacağından başka yolla kullanılan cayma beyanının geçersiz olacağına ilişkin bkz. 
Çabri, 2018,  s. 131.  
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şekli konusunda bir düzenleme ve sınırlama bulunmazken, Yönetmelik ile noter kanalıyla bildirim 

koşulu getirilmesi eleştirilmektedir14. Bizce de Yönetmelik ile getirilen şekil ispat şekli olarak kabul 

edilmeli, noter bildirimi dışındaki cayma hakkı bildirimleri, tüketici hukukunun ruhuna ve amacına 

uygun olarak kabul edilmelidir.  

 C. Cayma Hakkının Sonuçları  

 1. Edimlerin İadesi  

 Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına 

sokan her türlü belgeyi iade etmesi gerekir. Satıcının iade yükümlülüğünü eksiksiz olarak 

tamamlamasının ardından tüketicinin iade yükümlülüğü doğacaktır. Satıcının ve tüketicinin iade 

yükümlüğü hem TKHK mad. 43/f.3 hem de Yönetmelik mad. 8/f.5’te düzenlenmiştir. Satıcının iade 

yükümlülüğün süresi ise Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmelik mad. 8/f.5’e göre, “cayma hakkının 

kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü 

belge cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.” 

 Satıcının iade yükümlülüğün tamamlamasından sonra tüketicinin iade yükümlülüğü doğar. 

Nitekim TKHK mad. 43/f.3 ve Yönetmelik mad. 8/f.6’da belirtildiği üzere “satıcının aldığı bedeli ve 

tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde 

edinimlerini iade eder”.  

 Tüketicinin iade yükümlülüğünün konusunu; tüketiciye sözleşme konusu bağımsız bölümün 

zilyetliğin devredilmiş olması durumunda zilyetliğin satıcıya devri, bağımsız bölümün mülkiyetinin 

devrilmiş olması halinde ise mülkiyetin satıcıya devri oluşturacaktır15. 

 2. Bağlı Kredinin Hukuki Durumu  

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesine konu konutun bağlı kredi ile satın alınması halinde bağlı 

kredi sözleşmesi16, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere ancak cayma süresi sonunda 

yürürlüğe girecektir17. Nitekim, TKHK mad. 43/f.2 ve Yönetmelik mad. 8/f.3’e göre; “taşınmazın kısmen 

veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte 

hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut 

finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri 

isimler altında hiçbir masraf talep edemez”. 

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesine konu konutun bağlı kredi ile satın alınması halinde 

tüketicinin cayma hakkı bildirimini yalnızca satıcıya yöneltmesi yeterlidir. Satıcı bu bildirimin ardından 

derhal durumu ilgili konut finansman kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Zira Yönetmelik mad. 8/f.2 

gereğince; “cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla 

                                                             
14 Bkz. Kara, H,  s. 59-60. Yönetmelik hükmü kanuna aykırı olamayacağından Yönetmelik’teki düzenlemenin örnek niteliğinde olduğu ve cayma 
bildiriminin tanık dahil her türlü delille ispat edilebileceğine ilişkin bkz. Kara, İlhan. Tüketici Hukuku, 2. Bası, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s. 907. 
Yönetmeliğin tüketici aleyhine şekil şartı getiren hükmünün kanuna aykırı olduğuna ilişkin bkz. Karakocalı, Ahmet/Kurşun,  Ali Suphi. Tüketici Hukuku, 
1. Bası, Aristo Hukuk Yayınevi,  İstanbul, 2015, s. 135; Süzen, Aylin. “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi”, Tüketici Hukuku Davaları, 2. Bası, Seçkin 
Yayıncılık,  Ankara, 2021, s. 486. Yönetmelik ile getirilen şekil şartının geçerlilik şekli olarak kabul edilemeyeceği, ispat kolaylığı bakımından getirilmiş 
bir düzenleme olduğuna ilişkin bkz. Köksal, s. 135; aynı yönde Ünaldı, s.142. 
15Tüketicinin tarafından cayma hakkının kullanılmasından doğacak masrafların ise tüketiciye ait olması gerektiği kabul edilmektedir. Bkz. Kara, H,  s. 
62.  
16 Bağlı kredi sözleşmesinin avantaj ve dezavantajları için bkz. Çabri, Sezer. “Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı”, Tüketici 
Hukukunun Güncel Sorunları, 1. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 292 vd.  
17 Bu nedenle doktrinde geciktirici koşula bağlı sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Bkz. Öz, s.106; Köksal, s. 137; Çabri, 2018, s. 134; Makaracı, s. 
255. 
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yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, cayma 

hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.” 

II. Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı  

A. Genel Olarak 

Tüketicinin cayma hakkına ek olarak, TKHK mad. 45’de tüketiciye herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı verilmiştir18. Dönme hakkının tanınması ile tüketici 

açısından son derece önemli bir koruma sağlanmıştır. Zira on dört gün içinde herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanmayan tüketici, on dört 

günü çeşitli gerekçelerle geçirmiş olsa dahi bu sefer TKHK mad. 45 gereğince gerekçesiz dönme  hakkını 

kullanabilecektir. Dolayısıyla cayma hakkı ile tüketicinin korunması yeterli görülmemiş ve tüketiciye 

ayrıca gerekçesiz dönme hakkı tanınmıştır. Dönme hakkı tanınmakla tüketici çifte korumaya sahip olsa 

da düzenlemede satıcı da kısmen korunmuştur. Zira istisnai haller dışında sözleşmeden dönen tüketici 

tazminat ödemekle yükümlüdür. 

Dönme hakkı ve cayma hakkı nitelikleri itibariyle farklı iki hak olarak düzenlenmiştir19. Zira 

cayma hakkını kullanan tüketiciye hiçbir yaptırım uygulanmamakta, dönme hakkının kullanılması 

durumunda tüketici belirli bir tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Zira TKHK’nın “sözleşmeden 

dönme” başlıklı 45. maddesi gereğince; “Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 

yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. 

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan 

vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay 

için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde 

altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.” Bu 

iki hakkın ortak yanı ise her iki hakkın da herhangi bir sebep gösterilmeksizin kullanılabilmesidir.  

B. Süresi ve Satıcıya Bildirim Şekli  

2 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin TKHK mad. 

45’de yapılan değişiklikten evvel ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde devir ve teslim tarihine kadar 

tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı mevcutken; 2 Ocak 2017 

tarihli 684 sayılı KHK ile ön ödemeli konut satışında tüketicinin dönme hakkını kullanma süresine ilişkin 

değişiklik yapılmıştır. KHK ile tüketicinin dönme hakkını kullanma süresi sözleşme tarihinden itibaren 

yirmi dört ay ile sınırlandırılmıştır.  

Tüketicinin dönme hakkını kullanmasında herhangi bir şekli koşula TKHK’da yer verilmemiş 

olmasına karşın, Yönetmelik’in 9. maddesinde dönme bildirimin satıcıya noterlikler aracılığıyla 

yöneltilmesi gerektiği belirtilmiştir.  Doktrinde TKHK’da tüketicinin dönme hakkı herhangi bir şekle tabi 

kılınmamışken, Yönetmelikle noter aracılığıyla yöneltilmesi gerektiğinin belirtilmiş olması 

eleştirilmektedir20. Bizce de -cayma bildiriminde kabul ettiğimiz gibi- Yönetmelik ile getirilen şekil ispat 

şekli olarak kabul edilmeli, noter aracılığı haricinde yapılan dönme bildirimleri de tüketici hukukunun 

ruhuna ve amacına uygun olarak kabul edilmelidir.  

                                                             
18 Tüketici sözleşmeden dönme hakkını herhangi bir gerekçe göstermeksizin kullanabildiğinden doktrinde tüketicinin TKHK mad. 45 gereğince sahip 
olduğu dönme hakkının “keyfi” olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bkz. Karakocalı/Kurşun, s. 138; Süzen,  s. 481.  
19 Dikbaş, s. 108.  
20 Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesindeki düzenleme bir geçerlilik şekli olarak kabul edilmemelidir. Bkz. Dikbaş, s. 109. 
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 C. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  

 1. Satıcının Tazminat ve Masraf Talebi  

Cayma hakkından farklı olarak tüketicinin TKHK mad. 45 gereğince gerekçesiz dönme hakkını 

kullanması halinde satıcı tüketiciden bazı masraflar ile birlikte belirli oranlarda tazminat talep 

edebilecektir.  

2 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin TKHK mad. 

45’de yapılan değişiklikle sözleşme bedelinin %2’si olan tazminat  oranı; sözleşme tarihinden itibaren 

ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisi, üç ila altı ay arası için yüzde dördü, altı ila oniki ay arası için 

yüzde altısı ve oniki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizi olacak şekilde değiştirilmiştir21. 

TKHK mad. 45’e dayanarak dönme hakkının kullanılması durumunda tüketicinin ödemesi 

gereken tutarın niteliği ise doktrinde tartışmalıdır.  Bir görüşe göre22, bu bir dönme cezasıdır. 

Tüketicinin gerekçesiz dönme hakkını kullanması neticesinde tazminat ödemesi ile uğranılan zararın 

giderilmesi amaçlanmamış, tüketicinin keyfi dönüşüne engel olunmak istenmiştir. Başka bir görüşe göre 

ise23, tüketicinin ödemesi gereken bedelin tazminat olarak anlaşılması tüketicinin lehinedir. TKHK 

madde metninde tazminat ifadesini kullanmışken, madde gerekçesinde dönme cezası ifadesi tercih 

edilmiştir24.  

TKHK mad. 45 gereğince, tüketicinin sözleşmeden dönmesi üzerine satıcı, konutun satışı veya 

satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları 

da talep edebilecektir.  

 2. Tazminat ve Masrafların Talep Edilemediği Durumlar  

TKHK mad. 45/f.2’de ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönen tüketiciden dönme tazminatı 

istenemeyecek haller düzenlenmiştir. TKHK mad. 45/f.2 gereğince, maddede belirtilen dört sebepten 

birinin varlığı halinde tüketicinin dönme tazminatı ödemeksizin sözleşmeden dönmesi mümkündür. 

Bunlar;  

Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, 

Tüketicinin ölmesi25, 

Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri 

yapamayacak duruma düşmesi26, 

                                                             
21 Satıcıya kademeli olarak %8’ e kadar dönme cezası isteme hakkının verilmiş olması, tüketici aleyhine bir düzenleme olarak kabul edilmektedir. Bkz. 
Kara, İ,  s. 910-911.  
22 Dikbaş, s. 115-116.  
23 Tazminat olarak kabul edilmesi durumunda satıcı taraf zararını ispat etmek durumunda olacaktır. Bkz. Karakocalı/Kurşun, s. 139.  
24Madde gerekçesi şu şekildedir:  “İsviçre Borçlar Kanununun 227/f maddesi örnek alınarak tüketiciye tanınan diğer bir imkân, konutun devir ve teslim 
edilmesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkıdır. Kuşkusuz bu hallerde satıcıyı korumak açısından tüketicinin bir 
dönme cezası ve konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları ödemesi 
sözleşme ile kararlaştırılabilir. Fakat kararlaştırılacak olan dönme cezası en fazla toplam satış bedelinin % 2’si oranında istenebilecektir. İkinci fıkra 
hükümlerine göre dört olasılıkta dönme cezası ödemeksizin sözleşmeden dönülmesi mümkündür. - Bunlardan ilki, tüketici, satıcı edimlerini hiç yada 
gereği gibi yerine getirmediği için sözleşmeden dönerse pek tabi olarak sözleşmeden dönme cezası ödemeyecektir.” 
25Madde gerekçesinde; konutun devir ve teslim edilmesinden önce tüketicinin ölmesi halinde, mirasçılarının ihtiyaç duyup duymadıkları meçhul bir 
edim için geleceğe dönük olarak yükümlendirilmesinin doğru bulunmadığı belirtilmiştir.  
26Madde gerekçesinde, tüketicinin maddi imkânları son derece kısıtlanmış olmasına rağmen gelecekte kavuşacağı bir edim için ödemelere devam 
etme yükümlülüğü altında bırakılmasının engellenmek istendiği belirtilmiştir.  
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Tüketicinin sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin 

konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesidir.  

TKHK mad. 45/f.2’de yer alan bu dört sebebe ek olarak Yönetmelik ile tüketiciye iki halde daha 

tazminat ödemeksizin sözleşmeyi sona erdirme imkânı verilmiştir.  

Bunlardan ilki konutun birden fazla kişiye satılmış olmasıdır. Nitekim Yönetmelik mad.9/f.5 

gereğince; “bir konutun birden fazla tüketiciye satılması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi 

halinde, tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar 

altında hiçbir bedel talep edilemez.” 

İkinci hal ise, proje değişikliği halinde tüketicinin dönme hakkıdır. Yönetmelik mad. 11’deki 

düzenlenmeye göre; “sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması 

durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. 

Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri 

adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan 

veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden bu Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilir.” 

3. Edimlerin İadesi 

TKHK mad. 45/f.3 hükmünde, tüketicinin dönme hakkını kullanması durumunda tarafların iade 

yükümlülüğünün nasıl olacağı düzenlenmiştir. TKHK mad. 45/f. 3’e göre; “sözleşmeden dönülmesi 

durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme 

bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç yüzseksen gün içinde27 tüketiciye geri verilir. Satıcının 

aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün 

içinde edinimlerini iade eder.”  

Kanunkoyucu,  sözleşmeden dönme halinde iadeye ilişkin  taraflar arasında bir sıralama 

gözetmiştir. Nitekim TKHK mad. 45/f.3’e gereğince, edimlerin iadesi hususunda öncelik satıcıda olup; 

satıcının iade etmesinden itibaren on gün içinde tüketicinin iade yükümlülüğünün doğduğu kabul 

edilmiştir.  

4. Bağlı Kredinin Hukuki Durumu  

Sözleşme konusu konut bedelinin bağlı kredi kullanılarak ödendiği durumlarda dönme hakkının 

kullanılması halinde, bağlı kredi sözleşmesinin hukuki akıbeti TKHK’da düzenlenmemiş olmakla birlikte 

Yönetmelik’in 9. maddesinde düzenlenmiştir. Nitekim Yönetmelik mad. 9/f.7’ye göre; “konut bedelinin 

bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından 

dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yüzseksengün28 içinde yalnızca üçüncü 

fıkrada belirtilen masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut 

finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri 

öder.” 

  

                                                             
27 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.  
28 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.  
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SONUÇ  

Tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkı, TKHK’nın 43. maddesinde ve 

Yönetmelik’in 8. maddesinde; sözleşmeden dönme hakkı ise,  TKHK mad. 45 ve Yönetmelik mad. 9’da 

düzenlenmiştir. 

Tüketiciye tanınan gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkının yanı sıra herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı verilmesi ile tüketici açısından son derece önemli bir 

koruma sağlanmıştır. Zira on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanmayan tüketici, on dört günü çeşitli gerekçelerle 

geçirmiş olsa dahi bu sefer TKHK mad. 45 gereğince gerekçesiz dönme hakkını kullanabilecektir. 

Dolayısıyla cayma hakkı ile tüketicinin korunması yeterli görülmemiş ve tüketiciye ayrıca gerekçesiz 

dönme hakkı tanınmıştır. Dönme hakkı tanınmakla tüketici çifte korumaya sahip olsa da düzenlemede 

satıcı da kısmen korunmuştur. Zira istisnai haller dışında, sözleşmeden dönen tüketici tazminat 

ödemekle yükümlüdür. 

Dönme hakkı ve cayma hakkı nitelikleri itibariyle farklı iki hak olarak düzenlenmiştir. Zira cayma 

hakkını kullanan tüketiciye hiçbir yaptırım uygulanmamakta, dönme hakkının kullanılması durumunda 

tüketici belirli bir miktar tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Bu iki hakkın ortak yanı ise her iki 

hakkın da herhangi bir sebep gösterilmeksizin kullanılabilmesidir. 

2 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden dönmeye  ilişkin 

TKHK mad. 45’de önemli değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak, 2 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile ön 

ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin TKHK mad. 45’de yapılan değişiklikten evvel ön ödemeli 

konut satış sözleşmelerinde devir ve teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı mevcutken; 2 Ocak 2017 tarihli 684 sayılı KHK ile ön ödemeli 

konut satışında tüketicinin dönme hakkını kullanma süresi sözleşme tarihinden itibaren yirmi dört ay 

ile sınırlandırılmıştır. Yine değişiklik öncesi, sözleşmeden gerekçesiz dönme hakkını kullanan 

tüketicinin ödemesi gereken tazminat oranı sözleşme bedelinin %2’si iken; yapılan değişiklikle 

sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisi, üç ila altı ay arası için yüzde 

dördü, altı ila oniki ay arası için yüzde altısı ve oniki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizi olarak 

belirlenmiştir. Böylece yapılan  bu değişikliklerle tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı satıcı lehine 

önemli ölçüde daraltılmıştır.  
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TÜRK HUKUKU AÇISINDAN ÖZEL DEDEKTİFLİK FAALİYETLERİ 

Hakkı Mert DOĞU* 
 

Öz 
Özel dedektiflik birçok ülkede yasal bir zeminde yürütülüyor olmakla birlikte Türkiye’de bu tür 
faaliyetlere ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye’de 1994 yılında Özel Dedektiflik 
Kanunu adı taşıyan bir tasarı gündeme gelmişse de bu tasarı yasalaşmamıştır. Türkiye’de yasal bir 
düzenleme olmamasına rağmen dedektiflik hizmeti ve bu hizmeti veren dedektiflerin sayısı oldukça 
fazladır.  
Özel dedektiflik faaliyetlerinden yararlanılabilmesi için tarafların özel dedektiflik sözleşmesi adı verilen 
bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. Özel dedektiflik sözleşmesi, özel dedektif ile müşterisi arasında 
yapılan; özel dedektifin sözleşme kapsamında kendisinden istenen araştırma ve bilgi toplama işlerini 
yapmayı taahhüt ettiği, müşterinin de bunun karşılığında bir bedel ödemekle yükümlü olduğu sözleşme 
şeklinde tanımlanabilir. Bu sözleşme ve sözleşme kapsamında verilen hizmetin, Türk Hukuku açısından 
pek çok sakıncalı ve hukuka aykırı yanları bulunmaktadır.  
Özel dedektiflik sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında sunulan hizmet öncelikle Anayasa’nın ilgili 
maddeleri bakımından hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu hizmetle birlikte özellikle üçüncü 
kişilerin kişilik hakları ihlal edilmekte ve kişilik haklarına aykırı bir sözleşmenin yapılması da borçlar 
hukuku açısından kesin hükümsüz kabul edilmektedir. Ayrıca sıklıkla aile hukuku uyuşmazlıklarında 
delil sağlamak amacıyla dedektiflik hizmetinden faydalanılmakta ancak Yargıtay, söz konusu delillerin 
dava aşamasında dikkate alınmayacağını belirtmektedir.  
Özel dedektifler, dedektiflik hizmetlerini kurmuş oldukları şirketler vasıtasıyla yürütmektedirler. Ancak 
şirket esas sözleşmesinde açıkça dedektiflik hizmetleri yazmamakta; kanunen de yazılması mümkün 
olamamaktadır. Bir başka ifadeyle söz konusu şirketlerin işletme konusuna aykırı hareket etmeleri 
sebebiyle fesih davasıyla feshedilmesi sonucu ortaya çıkabilir.  
Ceza hukuku açısından da bu tür hizmet ve faaliyetlerin hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkündür. 
Yargıtay konuya ilişkin vermiş olduğu kararlarından dedektiflik faaliyetlerinin somut olayın durumuna 
göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, bilişim suçlarını veya dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu 
belirtmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Özel Dedektif, Özel Dedektiflik Sözleşme, Özel Dedektiflik Kanunu 
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PRIVATE DETECTIVE ACTIVITIES IN TERMS OF TURKISH LAW 

 

Abstract 
Private detective while in a legal ground in many countries, Turkey has no legal regulations governing 
such activities. Although the bill has not been enacted come up with a bill bearing the name of Private 
Detectives Code in Turkey in 1994. There is no a legal arrangement in Turkey detective services but the 
number of these service providers are quite a lot of. 
In order to benefit from private detective activities, the parties must make a contract called a private 
detective contract. 
Private detective contract made between private detective and client; it can be defined as the contract 
where the private detective undertakes to do the research and information gathering works requested 
from him within the scope of the contract, and the customer is obliged to pay a price in return. The 
service provided within the scope of this contract and contract has many inconveniences and illegal 
aspects in terms of Turkish Law. 
The private detective contract and the service provided within the scope of this contract are primarily 
against the law in terms of the relevant articles of the Constitution. With the said service, especially the 
personal rights of third parties are violated and the execution of a contract contrary to the personal 
rights is deemed to be absolutely null and void in terms of the law of obligations. In addition, detective 
service is often used to provide evidence in family law disputes, but the Court of Cassation states that 
the evidence in question will not be taken into account at the trial stage.  
Private detectives carry out their detective services through the companies they have established. 
However, the company's articles of association clearly do not include detective services; it is not possible 
to write legally. In other words, it may occur as a result of the termination of the companies in question 
due to their acting contrary to the business subject.  
In terms of criminal law, it is possible to say that such services and activities are against the law. The 
Court of Cassation states that detective activities constitute the crime of violating the privacy of private 
life, cyber crimes or fraud, depending on the situation of the concrete incident. 
Keywords: Private Detective, Private Detective Contract, Private Detective Code 

 

GİRİŞ 

Günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle bir kişi veya olay hakkında bilgi sahibi olmak son 

derece kolay hâle gelmiştir. Çoğu zaman araştırma ve bilgi toplama işinin gizli yapılması istenmektedir. 

Bu açıdan söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi adına özel dedektiflik adı verilen bir hizmetten 

bahsetmek mümkün olmaktadır. Özel dedektiflik, bir kişi veya olay hakkında araştırma yapmak ve 

gerekli takip işlerini yerine getirmek olarak ifade edilebilir. Dedektiflik hizmetlerinin sadece bir 

grubunu oluşturan özel dedektiflik, bazı yazarlarca özel güvenlik sektörünün bir parçası olarak da kabul 

edilmektedir.  

Özel dedektiflik birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de varlığını sürdürmektedir. Ancak 

Türkiye’de özel dedektiflik faaliyetleri açısından yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu tür 

faaliyetlere ilişkin yasal düzenlemelerin bulunmaması hukuki açıdan problemli sonuçları beraberinde 

getirmektedir. 

Çalışmada özel dedektiflik faaliyetleri Türk Hukuku açısından ele alınmaktadır. Bu kapsamda 

birinci bölümde özel dedektiflik kavramı çerçevesinde genel bilgiler verilmiş; özel dedektiflik, özel 

dedektifliğin dünya ve Türkiye’deki görünümü ve özel dedektiflik sözleşmesi değerlendirilmiştir. İkinci 
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bölümde ise özel dedektiflik faaliyetleri ile taraflar arasında yapılan özel dedektiflik sözleşmesi, Türk 

Hukuku bakımından Yargı kararları da dikkate alınmak suretiyle incelenmektedir.  

I. Özel Dedektiflik Kavramı 

A. Tanımı 

Dedektif, Türk Dil Kurumu’nun verdiği tanıma göre suç sayılan bir işi veya bu işi yapanı ortaya 

çıkarmakla görevli kimse, hafiye, polis hafiyesidir. Dedektiflik ise bir olaya ilişkin araştırma yapma ve 

takip işlerinde bulunmadır1. Dedektiflik hizmetleri, farklı gruplara ayrılmaktadır2 ve bunlardan bir 

tanesi de özel dedektifliktir3. Özel dedektiflik hizmetinde bulunan kişiye de özel dedektif adı verilir. Özel 

dedektif, 20.01.1994 tarih ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanun Tasarısı’nın 5. maddesinde “Özel 

dedektif, gerçek ve tüzel kişiler adına, talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her 

türlü bilgileri toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan gerçek ve tüzel kişilere karşı, her türlü 

tecavüzleri engelleyen veya defeden, kuruluş, bina, mal ve eşyanın korunmasını sağlayan, bu görevleri 

sırasında bir suça muttali olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasını 

sağlayan ve bu kanunla verilen sınırlı yetkileri kullanan görevli” şeklinde tanımlanmaktadır.   

Özel dedektif ve özel dedektiflik faaliyetleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdüren 

ancak ülkemiz açısından kanuni bir düzenlemesinin bulunmadığı ve bu sebepten dolayı da özellikle 

hukuken eleştirilen bir hizmet olarak ortaya çıkmaktadır.  

B. Dünyada Özel Dedektiflik Hizmetlerinin Ortaya Çıkışı 

Özel dedektifliğin ortaya çıkışı, 18. yüzyıl ila 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlk dedektiflik 

bürosu, 1833 yılında Fransız bir asker olan Eugène François Vidocq tarafından Fransa’da kurulmuştur4. 

Amerika’da da 1850 yılında bir dedektiflik bürosunun kurulduğu bilinmektedir5. İngiltere’de 20. 

yüzyılın ortalarından itibaren dedektiflik hizmetleri başlamış ve özel dedektiflik, özel güvenlik 

sektörünün bir parçası olarak kabul edilmiştir6. Benzer şekilde Belçika, İspanya ve Hollanda’da da (çek 

sahtekârlığı için7) özel dedektiflik hizmetlerinden yararlanılmaktadır. 

Birçok ülkede şu an için özel dedektiflik hizmetleri yasal zeminde yürütülmektedir. Özel 

dedektiflik hizmetleri için kanuni düzenlemeye sahip olan ülkeler Avusturya, İtalya, Belçika, Litvanya, 

Fransa, Macaristan, Hollanda, Romanya, İngiltere, Slovenya, İspanya ve Almanya’dır.  

Özel dedektiflik hizmetlerinin yanı sıra özel dedektifler dernekleri de kurulmaktadır. Hatta 

Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu (IKD - Federation of International Private 

Detectives Associations) bile bulunmaktadır. 1964 yılında Viyana’da kurulan ve 25 ülkede faaliyet 

                                                             
1 Dönmez, Ö. Nihat. Kamu Güvenliğinin Etkinliği Açısından Türkiye’de Özel Güvenlik ve Özel Dedektiflik, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Kocaeli, 2010, s. 157.  
2 Sosyal dedektiflik, ticari ve ekonomik dedektiflik, marka dedektifliği, teknoloji ve bilişim dedektifliği bu gruplardan bazılarıdır. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz., Çalı, Hasan Hüseyin. Adım Adım Dedektiflik, 3. Baskı, Eğitim Kitabevi, Konya, 2005, s. 15. 
4 Bkz., Emsley, Clive. “Sabıkalıdan Uzmana: 19. Yüzyıl Fransa’sında Polis Dedektifi”, Polis Dedektifliğinin Tarihi (1750-1950), Ed: Clive Emsley/Haia 
Shpayer-Makov, Çev: Ayşe Handan Konar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 75; Brown, Howard G. “İpuçları, Tuzaklar ve Mecazlar: 
Devrim Sonrası Paris’inde Hırsız Yakalama”, Polis Dedektifliğinin Tarihi (1750-1950), Ed: Clive Emsley/Haia Shpayer-Makov, Çev: Ayşe Handan Konar, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 43; Yetimoğlu, İsmail/Dalda, Yusuf Vehbi. Dünya’da ve Türkiye’de Özel Dedektiflik, Özel Dedektifler 
Derneği Yayınları, İstanbul, 2010, s. 11. 
5 Bkz., Dönmez, s. 159; Yetimoğlu/Dalda, s. 11. 
6 İngiltere’de bugün özel dedektiflik ve araştırma şirketleri “Association of British Investigators” birliği adı altında toplanmıştır. Bkz., Dönmez, s. 158. 
7 Yılmaz, Ali. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik Sistemi, Okyanus Dağıtım Yayınları, Malatya, 1996, s. 59. 
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gösteren Özel Dedektifler Derneklerinin üyesi olduğu federasyona Türkiye adına Özel Dedektifler 

Derneği 2009 yılında resmen üye olmuştur8. 

II. Türkiye’de Özel Dedektiflik Faaliyetleri ve Özel Dedektiflik Sözleşmesi 

A. Türkiye’de Özel Dedektiflik ve Özel Dedektiflik Kanunu Tasarısı 

Türkiye’de özel dedektiflik hizmeti verenler olmakla birlikte pozitif hukukta özel dedektifliğe 

ilişkin olarak kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır9. Türkiye’de özel dedektiflik hizmetlerine ilişkin 

olarak 1994 yılında 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ismini taşıyan bir tasarı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nden çıkmış ancak dönemin Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere meclise iade 

edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerekli düzeltmeleri yapılan kanun tasarısı gündeme 

tekrar alınmadığı için yasalaşmamıştır10. 

Özel Dedektiflik Kanunu Tasarısı metnine bakıldığında konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yer 

aldığı görülmektedir. Tasarıda özel dedektiflik kurulu (madde 3), il özel dedektiflik komisyonu (madde 

4), özel dedektifin tanımı (madde 5), özel dedektifliğin bir kamu hizmet ve serbest meslek olduğu 

(madde 6), özel dedektifliğe kabul şartları (madde 7), özel dedektifliğe engel hâller (madde 8), özel 

dedektiflik bürosu (madde 12), özel dedektiflerin silah taşıma ve kullanma yetkisi (madde 16), özel 

dedektiflerin görev ve çalışma alanları (madde 19), kamuya açık alanlarda araştırma ve inceleme yapma 

yetkileri (madde 20), özel dedektiflik ücreti ve kararlaştırılması (madde 30) vb. konular kapsamlı bir 

şekilde düzenlenmektedir. Bununla birlikte Özel Dedektiflik Kanunu tasarı metninde, özel araştırma 

görevlisi adı altında, özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardımcı olmak üzere istihdam 

edilebilecek kişilere ilişkin düzenlemeler de mevcuttur. Özel araştırma görevlileri, tasarının 13. 

maddesine göre özel dedektiflerin verdiği inceleme, araştırma, soruşturma, takip-tarassut ve istihbarat 

hizmetlerini yürütürler. 

Türkiye’de her ne kadar kanuni bir düzenlemesi olmasa da özel dedektiflik hizmetlerinin 

yürütüldüğü bilinmektedir. Ayrıca gelişen dünyada hayat devam ettiği sürece bu tür dedektiflik 

hizmetlerine olan ihtiyacı göz ardı etmek de pek mümkün değildir. Bu kapsamda özel dedektiflik 

hizmetlerine ilişkin olarak kanuni bir düzenlemenin yapılması ve bu tür hizmetlere ilişkin sınırların 

çizilmesi kanaatimizce birçok sorunun daha kısa sürede çözülmesine de yardımcı olacaktır.  

B. Özel Dedektiflik Sözleşmesi ve Özel Dedektifin Faaliyetleri 

Özel dedektiflik sözleşmesi, özel dedektif ile müşteri arasında akdedilen ve özel dedektifin, 

müşterinin araştırmasını istediği konuları araştırmayı ve gerekli takip işlemlerini yapmayı; müşterinin 

de bunun karşılığında bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme şeklinde tanımlanabilir. Dedektiflik 

hizmeti doktrinde aktif hizmet sunan özel güvenlik faaliyetlerinden birisi olarak 

değerlendirilmektedir11. 

                                                             
8 Kanaatimizce Türk Medeni Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci fıkrası ile Dernekler Kanunu’nun 30/b maddesi birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de 
özel dedektiflik faaliyetlerini konu edinen bir derneğin kurulması mümkün değildir. Çünkü özel dedektiflik faaliyetlerine ilişkin Türk Hukuku’nda yasal 
bir düzenleme bulunmamaktadır ve özel dedektiflerin yapmış olduğu birçok faaliyet hukuka aykırı olduğu gibi suç da teşkil etmektedir. Derneklerde 
yasaklanan amaçlar için ayrıca bkz., Özsunay, Ergun. Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982, s. 153 vd.; 
Öztan, Bilge. Tüzel Kişiler (Ders Notları), Turhan Kitabevi, Ankara, 1994, s. 60 vd.; Serozan, Rona. Tüzel Kişiler (Özellikle: Dernekler ve Vakıflar), 2. Baskı, 
Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 58-59; Ergün, Ömer. Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 61. 
9 Bkz., Zorlu, Süheyla. Özel Güvenlik Sözleşmesi, Adalet Yayınları, Ankara, 2018, s. 43-44. 
10 Dönmez, s. 167.  
11 Zorlu, s. 43. 
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Sözleşmenin hukuki niteliğine bakıldığında özel dedektiflik sözleşmesinde taraflar arasında, 

hizmet sözleşmesindeki gibi, bağımlılık ilişkisinin bulunmadığı ve hizmetin kendisinin karakteristik bir 

edim olduğu söylenebilir12. Bunun yanı sıra kanaatimizce özel dedektiflik sözleşmesi isimsiz bir 

sözleşme olarak kabul edilmelidir. Çünkü özel dedektiflik sözleşmesine ilişkin kanunlarda herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Özel dedektiflik sözleşmesine, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler 

kıyasen uygulanabilir.  

Türkiye’de, özel dedektiflik faaliyetleri ve sözleşmesine ilişkin olarak kanuni bir düzenleme 

bulunmadığından dolayı, bu sözleşme ve bu sözleşme kapsamında verilen dedektiflik faaliyetlerinin 

akıbetinin ne olacağı sorusu akla gelebilir. Öncelikle söz konusu faaliyet ve hizmetler, Anayasa’nın 20. 

maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği, kimi durumlarda da 21. maddesinde düzenlenen konut 

dokunulmazlığı ile 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetine aykırılık oluşturmaktadır. 1994 

yılındaki tasarının meclise iade edilerek tekrar incelenmesinin istenmesinin başlıca sebebi de 

Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırılık oluşturduğu düşüncesidir. Bununla birlikte hukuki açıdan 

birçok yönden bu sözleşme ve faaliyetleri incelemek mümkündür. 

1. Borçlar Hukuku Açısından 

Taraflar arasında yapılan özel dedektiflik sözleşmesinin geçerli olup olmadığının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kanaatimizce özel dedektiflik sözleşmesinin geçerliliği 

araştırılırken, özel dedektifin faaliyet alanlarının belirlenmesi uygun olacaktır.  

Özel dedektiflik sözleşmesinde, özel dedektif, bir üçüncü kişiyi takip ediyor, ona ilişkin 

görüntüleri kaydediyor, fotoğraflar çekiyor, birtakım veriler elde ederek bunları arşivliyor vb. 

faaliyetlerde bulunuyorsa söz konusu durum, ilgili faaliyetler kamuya açık alanda gerçekleşiyor olsa 

bile, kişilik haklarına (hukuka ve kimi zaman da ahlaka) aykırılık oluşturur13. Türk Borçlar Kanunu’nun 

27. maddesinin birinci fıkrasına göre kişilik haklarına aykırılık oluşturan bir sözleşme, kesin 

hükümsüzdür14. Söz konusu faaliyetler kapsamında hizmet veren dedektifle yapılan özel dedektiflik 

sözleşmesi de (sözleşmenin amacı hukuka aykırı ve çoğu durumda sözleşmede üstlenilen edimin, Ceza 

Kanunu’nun suç saydığı bir fiil olması sebebiyle yasaklandığı için) kesin hükümsüz kabul edilmelidir. 

Kesin hükümsüzlük durumunda tarafların bu sözleşme kapsamında tazminat istemeleri de mümkün 

değildir15. 

Özel dedektiflik sözleşmesinde özel dedektifin yapmış olduğu faaliyetler, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 27. maddesi kapsamına girmiyorsa, örneğin yasal sınırlar kapsamında kalmak kaydıyla 

arsa alımı öncesi arsaya ilişkin bilgi toplanması, yıllardır bulunamayan mirasçıların bulunabilmesi için 

araştırma yapılması, marka sahteciliğinin araştırılması vb. durumlarda16 artık sözleşmenin geçersiz 

olduğundan söz edilmemelidir. Nitekim bir olayda, davacı, özel dedektif olarak çalıştığını, özel 

                                                             
12 Bkz., Sargın, Fügen. “Karakteristik Edim Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, S. 2, 2001, s. 50-51. 
13 Ayrıca bkz., Yünlü, Semih. Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021, s. 121. 
14 Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 24. Baskı, Ankara, 2019, s. 375. 
15 Her iki taraf hukuka ve ahlaka aykırılığı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa bir sorumluluk (sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk) gündeme 
gelmez. Bkz., Hâtemi, Hüseyin. Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1976, s. 251.  
16 İsviçre Federal Mahkemesi’nin farklı tarihlerde vermiş olduğu kararlarda, özel mali sorumluluk sigortacısının, ödemede bulunacağı kişiyi dedektif 
vasıtasıyla takip ettirmesi ve onun gerçekten de bu bedele hakkı olup olmadığının tespiti açısından dedektifin faaliyetlerini hukuka uygun bulmuştur. 
Özel dedektif tarafından elde edilen delillerin kullanılması, amaca ulaşmak bakımından zorunlu görülmüştür. Kararlar ve ayrıntılı bilgi için bkz., 
Kılıçoğlu, Evren. “Karar Çevirisi: Özel Dedektif Tarafından Gerçekleştirilen İzlemenin ve Görüntü Kaydının Hukuka Uygunluğu ve Sigorta 
Uyuşmazlıklarında Delil Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunları Hakkında İsviçre Federal Mahkemesi’nin İki Kararı”, Halûk Konuralp Anısına Armağan-Cilt 
I, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, s. 554 vd. 
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dedektiflik hizmeti isteyen davalı ile imzalanan 22.03.2012 tarihli sözleşme kapsamında davalıya 

hizmet verildiğini, ancak sözleşme ile kararlaştırılan ücretinin ödenmediğini, ayrıca davalının kusuru 

nedeni ile 14 gün süre ile iş yapamaz hale geldiğini ve bu nedenle 36.750 TL zarara uğradığını, ücret 

alacağı ile tazminat miktarının tahsili amacı ile davalı hakkında başlattığı takibin davalının haksız itirazı 

ile durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiş ve Yargıtay 

da davayı, özel dedektiflik sözleşmesi ve özel dedektiflik ücreti açısından kısmen kabul etmiştir17. Söz 

konusu kararda, özel dedektifin faaliyet alanına ilişkin bir değerlendirme yapılmasa da kanaatimizce bu 

karara konu olan dedektiflik hizmeti, Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesinin sınırları dışında kalan 

bir durumdur. 

2. Aile Hukuku Açısından 

Dedektiflik hizmetleri ve buna bağlı olarak yapılan sözleşme, sıklıkla boşanma davalarında delil 

toplanması için söz konusu olmaktadır18. Dedektifler, boşanma davasında sunulabilmesi amacıyla bazı 

bilgiler toplamakta, kişileri takip etmekte, onların fotoğraflarını çekip videolarını kaydetmektedirler. 

Ancak delil toplama adı altında yapılan bu tür faaliyetler hukuka aykırıdır19 ve mahkemelerin, bu 

belgeleri, boşanma davasında delil olarak kabul etmeleri mümkün değildir. Nitekim Yargıtay vermiş 

olduğu bir kararında20 “…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve 

özellikle, davalı kadına yüklenen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve 

dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle kusur 

belirlemesinde esas alınamayacağı, ancak yapılan yargılama ve toplanan diğer delillerden davalıya ait 

telefon görüşme dökümlerine göre davalı kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun, ayrıca 

davacı erkeğin de dedektif tutmak suretiyle kusurlu olduğunun, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda 

davalı kadının yine de ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz 

itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına…” diyerek dedektif tarafından elde 

edilen belge ve bilgilerin, kusur belirlemesinde esas alınamayacağını belirtmiştir.  

3. Ticaret Hukuku Açısından 

a. Genel Olarak 

Özel dedektifler, özel dedektiflik faaliyetlerini kurdukları şirketler bünyesinde 

sürdürmektedirler. Ancak söz konusu şirketlerin, faaliyet alanlarını belirttikleri esas sözleşmelerinde 

doğrudan “dedektiflik” yazmamakta; zaten hukuki açıdan da yazması mümkün olamamaktadır21. Bu 

açıdan dedektiflik faaliyeti yürüten birçok şirket esas sözleşmesindeki işletme konusuna aykırı hareket 

etmektedir. 

Özel dedektiflik hizmetlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne 5 Şubat 2013 tarihinde Özel Güvenlik 

Hizmetleri konulu yazdığı yazıda, dedektiflik hizmetlerinin yasal düzenlemesinin bulunmadığı, bu tür 

                                                             
17 Yargıtay 13. HD., E:2016/5174-K:2018/12127, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 23.02.2021. 
18 Bkz., Çiftçi, Pınar. “Boşanma Sisteminin Yargılamada Doğurduğu Temel Hak İhlâlleri ve İspat Sorunları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, 2014, s. 1764. 
19 Anayasa’nın 38. maddesinin altıncı fıkrası ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189. maddesinin ikinci fıkrasında kanuna ve hukuka aykırı elde edilen 
delillerin mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı ve delil olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmektedir. Konuya ilişkin ayrıca bkz., Pekcanıtez, 
Hakan. “Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi”, Halûk Konuralp Anısına Armağan-Cilt I, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2009, s. 802 vd.; Akkaya, Tolga. Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017, s. 479. 
20 Yargıtay 2. HD., E:2018/1268-K:2019/3978, www. http://karamercanhukuk.com, Erişim Tarihi: 23.02.2021. 
21 Özel dedektiflik hizmeti veren birçok şirket, faaliyet alanı olarak araştırma, güvenlik vb. hizmetleri göstermektedir. 

http://karamercanhukuk.com/
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hizmete ilişkin yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu alanda faaliyet göstermek isteyen şirketlerin 

kuruluşuna müsaade edilmemesi, mevcut kurulu dedektiflik şirketlerinin de faaliyetlerinin 

durdurulması gerektiği ifade edilmektedir.  

Bütün bunlardan hareketle, hem dedektiflik hizmetinin yasal olarak düzenlenmemesi hem de esas 

sözleşmelerinde doğrudan bu hizmetin yer almaması ve bunun işletme konusuna aykırı olması özel 

dedektiflik hizmeti veren şirketlerin fesih davasıyla feshedilmesi sonucunu doğurabilir. Nitekim Türk 

Ticaret Kanunu’nun 210. maddesinin üçüncü fıkrasına göre kamu düzenine veya işletme konusuna 

aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 

ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası 

açılabilir22.  

b. Şirketin Tür Değiştirmesi Açısından 

Özel dedektiflik hizmeti veren şirketlerin söz konusu faaliyetlerinden dolayı her ne kadar 

feshedilmesi mümkünse de bu şirketlerin, tür değiştirmesine müsaade edilmektedir. Yargıtay vermiş 

olduğu bir kararında “…Davalı ... Sicili Müdürlüğü, .... ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 

yazısı ekinde yer alan..... Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile dedektiflik hizmetleri ile ilgili yasal düzenleme 

yapılıncaya kadar bakanlığımızca, bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerin kuruluşuna 

müsaade edilmemesi mevcut kurulu bulunan dedektiflik şirketlerinin de faaliyetlerinin durdurulması 

talimatı verildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirket 

hakkında ..... tarafından TTK m. 210/3 hükmüne göre açılmış bir fesih davasının ve bu konuda ticaret 

mahkemesince verilmiş bir kararın halihazırda mevcut olmadığı, davacı şirket tarafından yapılan tür 

değiştirme işlemine dair tescil başvurusunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen şirket 

faaliyetlerinin durdurulması gerektiği yönündeki talimata istinaden, yani ticaret mahkemesince şirketin 

yürüttüğü faaliyetlerin kanuni yasaklara aykırı olması nedeniyle şirketin feshi yönünde verilen bir karar 

olmaksızın reddedilmesinin, TTK hükümlerine uygun olmadığı ve bu haliyle, davacı şirketin TTK m. 34 

hükmüne göre bu karara karşı yaptığı itirazın yerinde olduğunu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar 

verilmiştir…” diyerek davaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve  kararı onamıştır23. Hakkında fesih 

davası açılmamış ve bu yönde de bir kararın mevcut olmadığı durumlarda, şirketin tür değiştirmesi 

mümkün kabul edilmektedir.   

4. Ceza Hukuku Açısından 

Özel dedektiflik sözleşmesiyle ilgili yasal sınırların belirlenmemesi, özel dedektifin yapmış olduğu 

faaliyetler açısından bunların suç teşkil edip etmediği sorusunu gündeme getirmektedir. Ceza Hukuku 

açısından özel dedektifin faaliyetlerinin birçok suçu oluşturduğunu söylemek mümkündür. Örneğin bir 

kişinin takip edilmesi, o kişinin görüntülerinin alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu 

oluşturabilir24. Bunun yanı sıra takip edilen kişinin sosyal medya hesaplarının hacklenmesi vb. 

                                                             
22 Ayrıntılı bilgi için bkz., Can, Ozan. “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Şirketlerinin Feshini İsteme Davasında Bir Yıllık Süreye İlişkin Anayasaya 
Aykırılık Sorunu (TTK m. 210/f. 3)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 31, S. 4, 2015, s. 113 vd.  
23 Konuya ilişkin ayrıca bkz., Aras, Çağlar Doğu. Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 66. 
24 “…Bu açıklamalar ışığında oluşa ve dosya kapsamına göre; hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık ...’nın, eşi olan 
katılanın kendisini aldattığını ispatlamak için özel dedektiflik hizmeti veren diğer sanık ... ile anlaşarak, mağdur hakkında delil toplamasını istemesi 
üzerine, sanık ...’nın katılanın ... isimli bayanla kamuya açık bir kafede oturdukları sıradaki fotoğrafını çekmesi şeklinde gerçekleşen 
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faaliyetler de bilişim suçları kapsamına girmektedir25. Ayrıca yine özel dedektiflik hizmetinin verilmesi 

vaadinin ve bu kapsamda dedektif tarafından alınan paranın iade edilmemesi dolandırıcılık suçu olarak 

değerlendirilmektedir26.  

Özel dedektifin elde ettiği deliller de ceza hukuku açısından geçerli olmayıp; özel dedektif, delil 

elde etme açısından yetkisiz kişiler olarak kabul edilmelidir27.   

SONUÇ 

Özel dedektiflik bir olay hakkında araştırma yapmak ve bilgi toplamak anlamına gelmektedir. 

Birçok ülkenin aksine Türkiye’de özel dedektiflik faaliyetleri yasal olarak düzenlenmemiştir. 1994 

yılında Özel Dedektiflik Kanunu adı taşıyan bir tasarı ülke gündemine gelmiş olsa da bu tasarı 

yasalaşmamıştır.  

Özel dedektiflik Türkiye’de yasal bir zemine oturtulmadığından dolayı dedektiflik faaliyetleri de 

hukuki açıdan problemli olmaktadır. Türk Hukuku açısından özel dedektiflik faaliyetlerinin birçoğu 

özellikle Anayasa’nın 20, 21 ve 22. maddelerine aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim 1994 yılında 

meclisten çıkan tasarının, tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilmesinin altında yatan en önemli 

sebep de bu aykırılıklardır.  

Özel dedektiflik sözleşmesi, özel dedektif ile müşteri arasında yapılan, özel dedektifin birtakım 

konularda araştırma yapma ve bilgi toplama; müşterinin de bunun karşılığında belli bir ücret ödemeyi 

üstlendiği sözleşmedir. Özel dedektiflik sözleşmesi, taraflar arasında bağımlılık ilişkisinin bulunmadığı, 

isimsiz bir sözleşmedir. Taraflar arasında yapılan özel dedektiflik sözleşmesinin geçerli olup olmadığı 

tespit edilirken kanaatimizce özel dedektifin faaliyet alanı belirlenmelidir. Şayet özel dedektifin 

bulunmuş olduğu faaliyet hukuka veya kişilik haklarına aykırılık oluşturuyorsa, sözleşme kesin 

hükümsüz kabul edilmelidir. Ancak özel dedektifin faaliyetleri hukuka veya kişilik haklarına aykırılı 

oluşturmuyorsa artık sözleşmenin geçersizliğinde de bahsedilmemelidir.  

Özel dedektiflik faaliyetleri özellikle boşanma davalarında gündeme gelmekte; boşanma 

davasında sunulabilmesi amacıyla bazı bilgiler toplaması özel dedektiften istenmektedir. Ancak delil 

toplama adı altında özel dedektif tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler hukuka aykırıdır ve 

mahkemeler, bunları delil olarak kabul etmemektedir. Yargıtay da özel dedektif tarafından elde edilen 

bilgi veya belgelerin, karşı tarafın kusurunun belirlenmesinde esas alınmayacağını ifade etmektedir.  

Özel dedektifler, faaliyetlerini kurdukları şirketler bünyesinde sürdürmektedir. Ancak söz konusu 

şirketlerin faaliyet konularını belirttikleri esas sözleşmelerinde doğrudan “dedektiflik” yazmaları 

hukuki açıdan mümkün değildir. Böylesi bir durumun varlığı hâlinde şirketlerin kanuna aykırı faaliyet 

yürüttükleri şeklinde bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  Hem dedektiflik faaliyetlerinin yasal olarak 

                                                             
eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir…” Yargıtay 12. CD., 
E:2015/16560-K:2017/4579, www.lexpera.com, Erişim Tarihi: 23.02.2021. 
25 Bkz., Yıldız, Rıdvan. “Sosyal Medyada Dedektifliğinin Hukuki Boyutu”, http://www.webunya.com/sosyal-medyada-dedektifliginin-hukuki-boyutu, 
(Erişim Tarihi: 23.02.2021). 
26 “… Somut olayda; sanığın, şikayetçiye kendisini özel dedektif olarak tanıtıp şikayetçinin boşanma davası açtığı eşi hakkında bilgi toplamak için 6000 
TL’ye anlaşıp 3.000 TL’sini peşin alarak sözleşme yaptığı ancak şikayetçiyle anlaştıkları hizmeti sunmadığı zaten sunmasının da özel dedektiflik yasası 
olmadığı için mümkün olmadığı ve şikayetçiden aldığı parayı da iade etmediği şeklinde gerçekleşen eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dair 
mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir…” Yargıtay 15. CD., E:2012/949-K:2014/2859, www.lexpera.com, Erişim Tarihi: 23.02.2021. 
Ayrıca bkz., Uyuşmazlık Mahkemesi CB., E:2016/13-K:2016/17, www.lexpera.com, Erişim tarihi: 23.02.2021. 
27 Yetkisiz kişi kavramı için bkz., Şenol, Cem. Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 
Yasağı, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 303. 
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düzenlenmemesi hem de esas sözleşmelerinde doğrudan bu hizmetin yer almaması ve bunun işletme 

konusuna aykırı olması şirketin fesih davasıyla feshedilmesini gündeme getirebilir. Ancak hakkında 

fesih davası açılmamış ve bu yönde de bir kararın mevcut olmadığı durumlarda, şirketin tür 

değiştirmesinin mümkün olacağı Yargıtay tarafından kabul edilmektedir.  

Özel dedektiflik faaliyetlerinin birçoğu ceza hukuku açısından da suç teşkil etmektedir. Konuya 

ilişkin yargı kararlarına bakıldığında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, bilişim suçları, dolandırıcılık suçu 

vb.’lerin bu kapsamda değerlendirildiği görülmektedir.  

Özel dedektiflik faaliyetlerinin Türkiye’de yürütüldüğü bilinmektedir. Bu açıdan hem dedektiflik 

faaliyetlerinin hukuka uygun hem de kişilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmesi için yasal 

sınırları belirlenmiş bir özel dedektiflik kanununa kanaatimizce ihtiyaç vardır. Özel dedektiflik 

kanununa ilişkin düzenlemenin yapılmasıyla yasal bir zemine kavuşacak olan faaliyetler, özellikle 

uyuşmazlıkların çözümünde de daha hızlı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.  
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BİRLİKTE (ORTAK) VELAYET 

Onur İLHAN 
 

Öz 
Toplum yapısında ve insan ilişkilerindeki değişmeler, hukuku da etkilemekte ve hukukî kurumların ve 
düzenlemelerin değişmesini gerekli kılabilmektedir. Velayet, insanlık tarihi kadar eski bir kurum olmakta birlikte, 
velayete yönelik anlayış yıllar boyu değişime uğramıştır. Günümüzde, kadın erkek eşitliğinin bir sonucu olarak 
velayet, evlilik içinde hem anneye hem babaya ait bir haktır. Aynı zamanda velayet, anne ve baba için çocuk 
üzerinde bir hak olduğu kadar bir yükümlülük olarak da özellik gösterir. Zira velayetin hem anneye hem babaya 
yüklediği bazı ödevler bulunmaktadır. 
Velayetin evlilik birliği devam ederken anne ve babaya birlikte ait olması TMK.m.336’ya dayanır. Türk Medenî 
Kanunu’nda boşanmış olan eşlerin birlikte velayete sahip olabilmeleri imkânı açıkça yasaklanmış olmasa da, ilgili 
kanun maddeleri öğreti ve uygulamada aksi yönde yorumlanmıştır. Ancak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne ek 7 no’lu protokolü imzalayıp pozitif hukukunda yürürlüğe koymasıyla birlikte, boşanmış eşlerin 
birlikte velayete sahip olabilmeleri imkânı normatif bir dayanak bulmuş olmaktadır. Zira, usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmalar, Anayasa’ya göre kanun hükmündedir (AY.m.90/5). Bununla birlikte, usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas 
alınacağı da aynı Anayasa maddesinde düzenlenmektedir. Bu hâliyle, Türk hukukunda da boşanma durumunda 
eşlerin birlikte velayete sahip olabilecekleri kabul edilmelidir. 
Pozitif hukuk açısından Türk hukukunda birlikte velayetin uygulanabileceği sonucuna varılsa da, Türk 
toplumunun yapısı ve insan ilişkileri göz önüne alındığında, birlikte velayet uygulamasının ne derece kullanışlı ve 
faydalı olduğu, çocuğun üstün yararı ilkesine ne oranda hizmet edebileceği tartışmaya açıktır. Türkiye’de, 
boşanmış çiftler arasındaki gerilim uzun süre devam ettiğinden, velayet eşlerden birine aitken dahi birçok 
anlaşmazlık ve sorun ortaya çıkmaktadır. Boşanma sonrasında çocuğun velayetinin her iki eşe de verilmesi, 
taraflar arasındaki çatışmaları arttırabilme ihtimali bakımından sakıncalı sonuçlar doğurabilir.  
Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi m. 31’e göre, bir antlaşma hükmü, o antlaşmanın bütünü çerçevesinde, 
anlam ve konu amacının ışığında verilecek alelade manaya uygun şekilde iyiniyetle yorumlanır. AİHS ek 7 no’lu ek 
protokolünün 5. maddesi de AİHS kapsamında geniş açıdan ele alınıp amaca uygun yorumlanırsa, çocuğun üstün 
yararı ilkesinin gereklerine göre bir yorum yapmak amaca uygun düşecektir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 
5. maddesinde de, yerel geleneklerin dikkate alınabileceği düzenlenmektedir. Bununla birlikte, AİHS ek 
protokolünün 5. maddesinin ikinci cümlesi de bu maddenin, devletlerin, çocuk yararına olacak tedbirleri almasına 
engel olmayacağını düzenlemektedir. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde birlikte velayetin ülke şartları göz 
önüne alınarak değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir.      
Türk hukukunda, AİHS protokolü ile pozitif bir dayanak bulan birlikte velayet kurumu, olan hukuk açısından 
hâkimin başvurabileceği bir velayet çeşidi olsa da TMK.m.336 hükmü, “…boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan 
taraf veya taraflara aittir” şeklinde düzeltilerek uluslararası sözleşme ile uyumlu hâle getirilmelidir. Buna ek 
olarak, hâkime, birlikte velayete karar verme gibi bir zorunluluk yüklenmemelidir. Hâkim, çocuğun menfaatine 
uygun düştüğü sürece anne ve babanın boşanması durumunda birlikte velayete karar verebilmelidir. Anlaşmalı 
boşanmada da tarafların birlikte velayet konusunda anlaşmış olmaları hâkimi doğrudan bağlamamalı, çocuğun 
üstün yararı ilkesi çerçevesinde yapılan bir değerlendirme sonucu hâkim, birlikte velayete veya tek kişinin 
velayetine karar verebilmelidir.  
Mevcut durumda, birlikte velayeti tamamen ortadan kaldıracak bir kanunî düzenleme yapılması normlar 
hiyerarşisine aykırı olacağından, yapılabilecek düzenleme, tek kişinin velayetinin kural olması ancak eşlerin 
anlaşması hâlinde veya çocuğun üstün yararı gerektiriyorsa hâkim tarafından birlikte velayete karar verilebilmesi 
şeklinde olmalıdır.  
Anahtar kelimeler: Birlikte velayet, ortak velayet, boşanma. 
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JOINT CUSTODY 

Abstract 
Changes in social structure and human relations also affect the law and make it necessary to change 
legal institutions and regulations. Custody is an institution as old as human history, but the 
understanding of custody has changed over the years. Nowadays, as a result of equality between man 
and woman, custody is a right of both mother and father in marriage. At the same time, custody is a duty 
for the mother and father as well as a right on the child. Then, custody is a duty for the mother and father 
as well as a right on the child. 
The fact that the guardianship belongs to the mother and father together while the marriage union 
continues is based on TMK. article 336. Although the possibility of divorced spouses to have custody 
together is not explicitly prohibited in the Turkish Civil Code, the relevant articles of the law are 
interpreted in the opposite way in doctrine and practice. But with Turkey's European Convention on 
Human Rights put into force an additional protocol no. 7 positive of law, it may have custody of divorced 
spouses the opportunity is found along a normative basis. Because international treaties duly put into 
effect have the force of law according to the Constitution (AY.Article 90/5). Though, it is also regulated 
in the same Constitutional article that the provisions of the international treaties will be taken as basis 
in the disputes that may arise due to the fact that the laws contain different provisions on the same issue 
and international treaties duly put into effect. As such, it should be accepted in Turkish law that spouses 
can have joint custody case of divorce. 
Although it is concluded that joint custody can be applied in Turkish law in terms of positive law, 
considering the structure of Turkish society and human relations, it is open to discussion how useful 
and beneficial the practice of joint custody is and to what extent it can serve the principle of the best 
interests of the child. In Turkey, it continues for a long time tension between divorced couples, belongs 
to one of the spouses custody occurs even in many conflicts and problems. Giving the custody of the 
child to both spouses after the divorce may have adverse consequences in terms of the possibility of 
increasing conflicts between the parties. 
Vienna Convention on the Law of Treaties according to article 31, a treaty provision is interpreted in 
good faith in accordance with the ordinary meaning to be given in the light of the meaning and purpose 
of the subject within the framework of the whole of that treaty. If article 5 of the Additional Protocol no. 
7 of the ECHR is considered broadly within the scope of the ECHR and interpreted in accordance with 
the purpose, it would be appropriate to make an interpretation according to the requirements of the 
best interests of the child. Article 5 of the Convention on the Rights of the Child also regulates that local 
traditions can be taken into account. However, the second sentence of Article 5 of the ECHR 
supplementary protocol regulates that this article will not prevent states from taking measures that will 
benefit the child. When all these are evaluated together, it can be concluded that the custody can be 
evaluated by considering the conditions of the country. 
In Turkish law, although the joint custody institution, which has found a positive basis with the ECHR 
protocol, is a type of custody that the judge can apply in terms of law, the TMK. article 336 provision 
should be corrected as "…in divorce, the child belongs to the party or parties left to it" and harmonized 
with the international agreement. In addition, the judge should not be obliged to decide joint custody. 
As long as it is in the best interests of the child, the judge should be able to decide joint custody in case 
of a mother and father divorce. In an agreed divorce, the fact that the parties agreed on joint custody 
should not directly bind the judge, and as a result of an evaluation made within the framework of the 
best interests of the child, the judge should be able to decide on joint custody or custody of one person. 
In the current situation, making a legal arrangement that will completely abolish joint custody would be 
against the hierarchy of norms, the arrangement that can be made should be that the custody of one 
person is the rule, but if the spouses agree or if the best interests of the child require, the judge can 
decide on joint custody. 
Keywords: Joint custody, joint child custody, divorce. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın konusu velayetin gerek ulusal gerek uluslararası normatif düzenlemeler ışığında, 

değişen toplumsal yapı, insanlar arasındaki ilişkiler, küreselleşen dünyada ortak olma yolunda ilerleyen 

hukuk ilke ve düzenlemeleri neticesinde incelenmesidir. Bu incelemelere başlarken velayetin tanımı, 

kavram olarak velayet, velayetin türleri konuları başta ele alınacak olup, devamında velayetin 

kapsamına girilip, sonrasında velayet hukukunda çok önemli ve yol gösterici bir ilke olan “çocuğun 

üstün yararı ilkesi” incelenecektir. Bu konularda gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, velayetin 

kullanılması konusuna geçilerek, velayetin evlilik içinde ve dışındaki kullanımı açıklanacaktır. Bu 

kısımdaki “boşanma halinde velayetin kullanılması” alt başlığı, çalışma içinde önemli ve özel bir önem 

arz etmektedir. Zira, bu çalışmada asıl incelenecek olan konu, bazı ülkelerde uzun zamandır uygulama 

alanı bulan, ülkemizde de uygulanması gerektiği konusunda tartışmalar bulunan, eşlerin boşanma 

sonrasındaki birlikte (ortak) velayetidir. Bu tartışmaların nedenleri, boşanma sonrası velayetin 

taraflardan birine bırakılması nedeniyle çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmesi 

ve çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı durumların meydana gelmesidir.  

Konunun güncelliği ve artık daha somut şekilde normatif bir temele dayanması,  Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne ek 7 no’lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanunun 25 

Mart 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. AİHS.’e ek 7 no’lu protokol 22 

Kasım 1984 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Kasım 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Protokol’ü 

14 Mart 1985 tarihinde imzalamıştır. Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 25 

Mart 2016 tarih ve 29664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün konumuzla ilgili olan 5. 

maddesine göre; “Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde kendi aralarındaki 

ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu 

madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir”. Maddede ifade edildiği 

gibi, artık eşler arasındaki aile hukuku ilişkilerinde mutlak bir eşitlik söz konusudur. Bu da evlilik 

dışında velayet hakkının birlikte kullanılabilmesi ihtimalini arttıran bir husustur. Kabul edilen Protokol 

ile aile hukukunda eşler arasındaki bu eşitlik iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir1. Çünkü 

Anayasa’ya göre; “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” (AY 

m.90/5)2. Birlikte velayetle ilgili iç hukukumuzda kararlar verilmeye başlanmış olup3, Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi bu konuda ilk kararını 20.02.2017 tarihinde vermiştir4 . Kararda birlikte (ortak) velayete karar 

vermenin Türk kamu düzeni ve Türk hukuku açısından bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir. 

                                                             
1 Uzun Birinci, Tuba. “Türk Medenî Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik 
Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli”, HÜHFD. S.6(1), 2016, s.139. 
2 Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 16. Baskı, Bursa 2014, s.279. 
3 Tekirdağ Çorlu'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle başvuran çifti boşayan mahkeme çocukları için ise ortak velayet kararı verdi. Alınan bilgiye göre, 2010 
yılında evlenen ve 2 çocuk sahibi olan C.A.T. ile Y.H.T çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çorlu 1. Aile 
Mahkemesi'ne başvuran çift, birbirinden hiçbir talepte bulunmadığını da belirtti. Mahkemeden, ortak velayet olmasını istediklerini anlaşmalı boşanma 
taleplerinde ifade eden çift, çocuklarının eğitim masraflarını birlikte karşılamayı kabul etti. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede, iki çocuğun da 
velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T’ye ortak verilmesi karara bağlandı. Her iki taraf da velayet hakkından vazgeçmedi. Mahkemenin kararında şu 
ifadelere yer verildi: ''Somut olayda her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak 
istediklerini açıkça beyan ettikleri, çocukların ne zaman ve ne kadar süreyle kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak 
istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine 
olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği, anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce de uygun bulunduğu anlaşıldı.'' Haberin tamamı için bkz., 
https://www.cnnturk.com/turkiye/bosanma-davasindan-ortak-velayet-karari-cikti (Et.: 26.10.2017). 
4 Yargıtay 2. HD. 20.02.2017, E.2016/15771 K.2017/1737, “…Yukarıda değinilen iç hukukumuz ve kamu düzeni kavramı ile ilgili açıklamalara göre somut 
olay değerlendirildiğinde "ortak velayet" düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine "açıkça" aykırı olduğunu ya da Türk toplumunun temel yapısı ve temel 
çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek mümkün değildir….”.  
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Çalışmada bu karar da dikkate alınarak mahkemelerce birlikte velayete karar verilmesi ve birlikte 

velayete hükmedilmesinin taraflar ve çocuklar açısından getirebileceği sonuçlar incelenecektir. 

I. VELAYET KAVRAMI VE VELAYETİN TÜRLERİ 

A. VELAYET KAVRAMI 

 Velayet; etimolojik köken itibariyle Arapça kökenli olup, “sevmek, sahip çıkmak, otorite, yetki, 

yetke, egemenlik” gibi anlamlara gelmektedir5. Roma hukukunda “patria potestas-manus”, Cermen 

hukukunda “munt” tabiri ile anılır6. Hukukî kavram olarak Türk Medeni Kanunu’nda bir tanım mevcut 

değildir. Doktrinde ise velayet; “kural olarak küçüklerin ve bazen de kısıtlı erginlerin gerek kendi 

şahıslarına gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun anne ve babaya 

yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere 

onlara tanıdığı hakların tümüdür” şeklinde tanımlanmaktadır7. Tanımdan anlaşıldığı gibi velayet hak 

olduğu kadar bir yükümlülüktür. Modern velayet anlayışında, haktan ziyade yükümlülük boyutu ön 

plana çıkmakta, velayet çocuğa karşı, onun yararına hizmet eden bir kurum olarak anılmaktadır8.  

Roma hukukunda velayet sadece babaya aittir. Yalnızca çocuğun değil kadının da velayeti aile 

babası olan “pater familias”a aittir. Bu velayet kapsam bakımından sınırsız olduğu gibi süre olarak da 

babanın ölümüne kadardır. Böyle güçlü bir velayet hakkı imparator emirnameleri vasıtasıyla zamanla 

sınırlansa da Roma hukukunda, babanın velayet konusundaki hâkimiyetinin kaldırılması söz konusu 

olmamıştır. Cermen hukukunda da baba çocuk üzerinde “munt” adı verilen yetkiye sahiptir. Munt, esas 

itibariyle babaya çocuğun yararları için tanınmıştır. Bu hukuk düzeninde velayetin hak olmasının yanı 

sıra yükümlülük olduğunu gösteren durumlar da mevcuttur. Dolayısıyla Cermenlerde velayetin, Roma 

hukukundaki gibi sınırsız, süresiz, mutlak bir hak olmadığı belirtilmelidir. Cermen hukukunda velayet, 

çocuğun kendi geçimini sağlamasına kadar sürer. Annenin velayet hakkına sahip olması ise babanın 

ölümü durumunda söz konusu olur.  

İslam hukukunda çocuk, kendi işlerini görmek konusunda yetersiz olduğundan Allah’ın bu görevi 

velilere verdiği kabul edilmiştir. Çocuğun malları ve hukuki işlemlerinde, bu işlerde daha yetkin 

olduğundan erkekler görevlendirilmiş, çocuğun bakımı ve eğitiminde ise daha şefkatli ve sabırlı olan 

kadınlar görevlendirilmiştir9. Eşler ayrıldığında ise, çocuğun bakımını üstlenmeye en uygun kişinin 

annesi olduğu kabul edilmektedir10. Erkek çocuğu üzerinde annenin velayeti, çocuğun kendini idare 

etmesi daha açık bir ifadeyle tek başına yemesi, içmesi ve ihtiyaçlarını giderebilmesine kadar sürer. Bu 

                                                             
5 Hatemi, Hüseyin/ Kalkan Oğuztürk, Burcu. Aile Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2014, s.179; Arabacı (Pişken), Gülistan. Boşanmanın Çocuklar Bakımından 
Sonuçları,  Konya 2008, s.5. Sözlük anlamı için bkz.: http://www. tdk. gov. tr/index. Php ? option =com _bts&arama = kelime&guid =TDK. GTS. 
59f4f557bff0d5. 85102608  
6 Karakayalı, Gökhan. Velayet Hakkının Kullanılmasına İlişkin Sorunlar ve Özellikle Koruyucu Aile Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s.5. 
7 Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya. Türk Medeni Hukuku, C. 2 Aile Hukuku, 19. Baskı, İstanbul 2016, s. 406; Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 406; Dural, 
Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş, Alper M. Türk Özel Hukuku C. 3 Aile Hukuku, İstanbul 2020, s. 359; Arabacı, s.7, Öztan, Bilge. Medeni Hukukun Temel 
Kavramları, 41. Baskı, Ankara 2016, s. 506;  Öztan, Bilge. Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015, s. 1074; Akyüz, Emine. Çocuk Hukuku, 5. 
Baskı, Ankara 2016, s. 223; Hatemi, Hüseyin. Aile Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2020, s. 182; Uzun Birinci, s.137;  Serdar, İlknur. “Birlikte Velayet”, DEÜHFD., 
C. 10, S. 1, 2008, s. 159; Karakayalı, s. 5; Kapancı, Kadir Berk/ Başoğlu, Başak. “Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması”,  
MÜHFD., C. 22, S. 1, s. 348; Karaca, Hilal. Türk Hukukunda Velayetin Kapsam ve Hükümleri, İstanbul 2014, s. 5; Gençcan, Ömer Uğur. Velayet Hukuku 
Yargıtay Uygulaması, Ankara 2015, s. 61; Zeytin, Zafer/ Ergün, Ömer. Türk Medeni Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 209. 
8 Gençcan, Ömer Uğur. “Ortak Velayet”, İzmir Barosu Dergisi, 8 Mart 2017 Özel Sayısı, s. 24-30, s. 25. 
9 Es-Sağirci, Esad Muhammed Said. Delilleriyle Hanefi Fıkhı, İstanbul 2009, s. 705. 
10 Es-Sağirci, s. 706. 
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yaş, erkek çocuk için yedi yaş olarak belirlenmiştir. Kız çocuğunda ise büluğ çağına kadar annenin 

velayeti sürer. Daha sonra ise hem erkek hem de kız çocuğun velayeti babaya geçer11. 

İslamiyet öncesi Türklerde ise velayete baba sahip olmakla birlikte, baba dışında kimseler de 

velayete sahip olabiliyordu. Annenin velayeti kullanabilmesi ise babanın yokluğu durumunda 

mümkündü. Fransız Devrimi sonrası yaşanan toplumsal gelişme ve değişmeler aile yapısını da 

etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da velayet konusunda anne ve baba beraber söz sahibi olmaya 

başlamıştır. Önceleri bu hak, ev reisinin yerini alan babaya tanınmıştır. Bazen de eski Medeni Kanun’da 

olduğu gibi anne ve baba velayeti birlikte kullansalar da babanın oyu üstün kılınmıştır12. 1980’li yıllara 

gelindiğinde dünya genelinde artık evlilik içi velayet hakkının kullanılmasında anne ve baba eşit söz 

sahibi olmuş, ülkemizde ise bu durum 4721 sayılı yeni Medeni Kanun ile sağlanmıştır.  

Velayet hakkı esasen çocuğun yararına hizmet eden, anne ve babanın kendi çıkarlarına göre 

kullanamayacağı bir haktır. Yargıtay, velayet hakkının kullanımına ilişkin sorunların çözümüne dair 

verdiği kararlarda, hâkimin takdir hakkında çocuğun çıkarlarını düşünmesi gerektiğini, daha sonra 

tarafların durumuna bakılması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay’ın da bu görüşü benimsemiş olması 

soruna çözüm bulunması noktasında teori ve uygulama arasında bir ahenk oluşturmuştur. Doktrin ve 

Yargıtay uygulamalarına dayanak teşkil eden çocuğun yararı kavramının, velayetin verileceği tarafı 

seçme konusunda uluslararası bir ölçüt olduğu ifade edilmelidir13. Burada önemli olan, çocuğun 

yararına olanın toplumun yararına olmasıdır. Toplumda ileride meydana gelebilecek zararlı olayların 

önüne geçebilmek için sağlıklı ve eğitimli bir çocuğun yetiştirilmesi gereklidir. Sağlıklı ve eğitimli bir 

çocuğun da çocuk haklarının gözetildiği bir toplumda yetiştirilebileceği unutulmamalıdır14. 

B. VELAYETİN TÜRLERİ 

1. Velayetin Tek Kişide Olması 

Velayetin tek kişide olması Türk hukuku açısından belli bazı durumlarda söz konusu olur. TMK. 

m.197 uyarınca, eşlerden her biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği, ailenin huzuru 

ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Bu hüküm, hâkim tarafından 

verilmiş bir ayrılık kararı olmaksızın kendiliğinden ayrı yaşama hakkını da düzenlemektedir15. Buna 

bağlı olarak TMK. m.336/2’ ye göre ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, 

velayeti eşlerden birine verebilir. Yine, anne ve babadan birinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi 

veyahut velayet hakkını kullanamayacak duruma düşmesi halinde bu hak tek başına diğerine ait olur16. 

Aynı şekilde boşanma kararında çocuk taraflardan hangisine bırakılmışsa sadece o taraf tek başına 

velayet hakkına sahip olur, diğerinin velayet hakkı sona erer. Bu son durum için artık birlikte (ortak) 

velayet mümkün olabilecektir.  

Anne veya babadan birinin, ortaya çıkan fiili imkânsızlık nedeniyle velayet hakkını 

kullanamayacak durumda olması halinde de, diğerinin tek başına bu hakkı kullanabileceği kabul 

edilmektedir. Gerçekten Yargıtay, bir kararında, babanın askerde bulunması hâlinde, velayet hakkını 

                                                             
11 Es-Sağirci, s. 706. 
12 Serdar, s.155 vd. 
13 Uyumaz, Alper. “Eski ve Yeni Medeni Kanun Açısından Boşanmanın Kişisel Sonuçları”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, 2008, s. 
290. 
14 Karakayalı, s. 19. 
15 Uzun Birinci, s. 142. 
16 Gençcan, Velayet, s. 162. 



 
 

368 

 

annenin tek başına kullanabileceğini kabul etmiştir17(TMK.m.336/3). Anne ve babanın evli olmadığı 

hallerde ise velayet, TMK. m.337/1 gereğince anneye aittir. Velayet hakkı kendiliğinden doğum ile 

birlikte anneye ait olur. Ancak anne, küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa 

hâkim, çocuğun menfaatine göre vasi atar veya velayeti babaya verir (TMK.m.337/2). Evlilik dışı 

doğmuş bir çocuk varsa, baba ile tanıma ya da mahkeme kararıyla soybağı kurulmuşsa, velayet babaya 

verilebilir. Ancak baba belli değilse ya da soybağı ilişkisi kurulmasına rağmen çocuğun menfaati 

gerektiriyorsa hâkim, çocuğa bir vasi atanmasına karar verebilir18. Evlilik dışı ilişkiler de velayetin tek 

tarafa ait olduğu hâllerdendir. Bu tip durumlarda salt baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulması, 

velayetin babaya verilmesi için yeterli değildir. Yukarıda ifade edilen, annenin velayeti kullanamadığı 

hâllerin varlığı gerekir19. 

2. Birlikte Velayet 

Türk hukukunda, evlilik birliği içinde velayet hakkı kural olarak eşler tarafından birlikte kullanılır 

(TMK.m.336). Evlilik birliği devam ettiği müddetçe, anne ve baba velayeti birlikte kullanmaya devam 

edeceklerdir20. Velayet hakkının kullanılması anne ve babanın her durumda ve koşulda birlikte hareket 

etme zorunluluklarının olduğu anlamına gelmez. Anne veya babadan her biri münferit işlemlerde, diğer 

eşin açık ya da örtülü rızasına dayanarak bu hakkı tek başına kullanabilir21. Birlikte velayetin en doğal 

hali evlilik içerisindeki kullanımıdır. Evlilik dışı durumlarda veya boşanmada ise birlikte velayetin söz 

konusu olup olamayacağı hususu düşünülmelidir.  

Boşanmada birlikte velayet, yabancı hukuk sistemlerinde kabul edilebilen bir durumdur. Bu 

velayet biçimi, evlilik sona ermiş olsa bile evlilik içindeymişçesine anne ve babanın çocuk üzerindeki 

velayeti birlikte kullanmasını sağlar. İngiltere’de velayete ilişkin hükümler 1989’da değişikliğe 

uğramıştır. Bu tarihten önce çocuğu temsil etme hakkı olan “guardianship” ve çocuğa bakma hakkını 

kapsayan “custody” terimleri kullanılmaktaydı. Yapılan değişikliklerle anne ve babanın sorumluluğu 

anlamını taşıyan  “parental responsibility” terimi bu iki terimin yerini almıştır. Evli olan anne ve babanın 

birlikte velayet hakkını kullanmalarının yanı sıra boşanmada da anne ve babanın birlikte velayet 

hakkına sahip oldukları kabul edilmiştir22.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde (Indiana Eyaletinde) yapılan bir araştırmaya göre, eskiden 

birlikte velayet modelinin anne ve baba arasında söz konusu olan anlaşmazlığı arttıracağı yönünde bir 

anlayış hâkimdi. Ancak bu anlayış zaman içinde yerini, birlikte velayet modelinin anne ve baba arasında 

iş birliğini pekiştirdiğini ve bir kâr-zarar hesabı yapıldığında birlikte velayet modelinin sağladığı yararın 

verdiği zarardan daha fazla olduğu yönünde bir anlayışa bırakmıştır23.  

İsviçre ve Alman hukukunda, uygulamada ve doktrindeki tartışmalar sonucunda boşanma 

sonrasında anne ve babanın velayeti birlikte kullanması imkânı kanunda düzenlenerek tartışma sona 

erdirilmiştir24. İsviçre Medeni Kanununda, boşanmada birlikte velayet anne ve babanın talebine ve 

                                                             
17 Akıntürk/ Ateş, s. 408; 2. HD. 24.01.1942, 52/253. 
18 Hatemi/Kalkan Oğuztürk, s. 187. 
19 Uzun Birinci, s. 148. 
20 Karakayalı, s. 22. 
21 Hatemi/Kalkan Oğuztürk, s. 185 
22 Görgeç, Başak. Türk Medeni Kanununda Velayet Hükümleri ve Özellikle Çocuğun Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2011, s. 25. 
23 Uzun Birinci, s. 153. 
24 Akyüz, s. 235; Arkan Serim, Azra. “Boşanma Halinde Ortak Velayet”,  Legal Hukuk Dergisi, C. 14, S. 167, 2016, s. 3.  
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hâkimin kararına bağlı kılınmıştır. Kural velayetin anne ve babadan birine verilmesi olup, belli şartlar 

gerçekleşirse ve taraflar talep ederlerse istisnai olarak birlikte velayet mümkündür (ZGB Art. 133)25. 

Alman Medeni Kanununda da birlikte velayet kabul edilmekle birlikte İsviçre’dekinden farklı olarak 

boşanmada birlikte velayet, kanundan kaynaklanmakta olup kuraldır (BGB § 1671). Anne babadan 

birinin velayeti tek başına kullanması ise istisnadır ve mahkeme kararı ile mümkündür26. Türkiye’de ise 

uygulamada bu yönde kararlar verilmeye başlanmıştır ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de birlikte velayet 

kararı yönünde içtihat geliştirmiştir27.  

Birlikte velayet, eşlerden her birinin velayet hakkının kullanımında eşit olarak söz sahibi 

olmasıdır. Velayetin birlikte kullanılması anne ve babanın, çocuğun eğitimi, bakımı ve korunmasını 

birlikte yönetecekleri anlamına gelir28. Birlikte velayette velayetin kapsamına giren hak ve 

yükümlülükleri anne ve baba kural olarak birlikte ve eşit hakka sahip olarak kullanır. Buna göre anne 

ve baba velayet hakkı kapsamına giren konularda birbirlerine danışıp öyle karar vereceklerdir. Eşler 

arasındaki bu eşitlik, hem Anayasa’nın 41. maddesine, hem 25 Mart 2016 tarih 29664 sayılı AİHS. Ek 

protokolünü onaylayan kanuna, hem de Türk Medeni Kanunu’na dayanır.   

II. VELAYETİN KAPSAMI 

Velayetin tanımından da anlaşılacağı gibi, anne ve babanın bu hakkı bir taraftan çocuğun şahsı, 

diğer taraftan da onun malları ile ilgilidir29. Velayet çocuğun şahsı üzerinde; adının konulmasını, 

vatandaşlığını, ikametgâhını, eğitimini, yetiştirilmesini, dini-mesleki olarak eğitilmesini, çocuğun 

malları üzerinde; hak-fiil ehliyetini, temsilini, malların idaresini, çocuğun bu mallardan yararlanmasını 

kapsar30. Ayrıca çocuğa uygun yetişme ortamı hazırlamak yanında onu, zarar verici her türlü unsurdan 

korumak da bu kapsama girer31. Velayetin asıl işlevi çocuğa bağımsız kişilik kazandırarak kendi kendine 

yeter hâle getirmektir. Velayetin bu işlevi aynı zamanda onun kapsamını, sınırlarını da 

belirlemektedir32. Velayet çocuğun yararına yöneliktir. Velayetin sınırını da çocuğun yararı belirler33. 

TMK. m.339 ve devamındaki hükümlere göre, velayet hakkının içeriğinde aşağıdaki yükümlülükler yer 

almaktadır: 

- TMK.m.339’a göre “Anne ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz 

önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk anne babasının sözünü dinlemekle 

yükümlüdür. Anne ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli 

                                                             
25 İsviçre Medeni Kanunu 133. maddesinde 1 Temmuz 2014 tarihli değişiklik neticesinde, hâkimin velayete karar verirken takdir yetkisi genişletilmiştir. 
Buna göre hâkim, çocuğun yararına olduğu sürece, anne ve baba istemese dahi birlikte velayete karar verebilecektir.   
26 Akyüz, s. 235; Serdar, s. 170. 
27 Uygulamada tespit edilen ilk birlikte velâyet kararı şu şekildedir: İzmir 4.Aile Mahkemesi 27.05.2009 T., 448 E., 470 K. kararında isabetli olarak 
“tarafların ortak çocukları ../../2007 doğumlu, küçük E.’nin velayet hakkının taraflarca birlikte kullanılmasına” karar vermiştir. Dava konusu olayda 
taraflar; TMK.166/3 maddeye dayalı olarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuşlar ve müşterek çocuğun velâyetinin taraflarca birlikte kullanılacağı 
hususunda anlaşmışlardır. Mahkeme, tarafların velâyeti birlikte kullanmasının çocuğun yararına olup olmayacağı hususunda uzmanlarca yapılan 
incelemenin sonucuna göre karar vermiştir. …Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tarafların ortak velayet uygulamasına yönelik istek, bilinç ve gerekli 
motivasyona sahip oldukları, tarafların küçüğün psiko-sosyal gelişimini göz önünde bulundurarak küçüğün diğer ebeveyni ile olan iletişim ve 
paylaşımını destekleyici tutum içerisinde bulundukları izleniminin edinilmesi ile müşterek çocuğun alıştığı yasam düzeninin sağlanması durumunda 
ortak velayetin taraflarca kullanılabileceği kanısına varılmış” olduğu ifade edilmiştir. Mahkeme, …boşanma sonrasında taraflarca müşterek çocuğa ait 
velâyetin birlikte kullanılmasına karar vermiştir. 
28 Apaydın, Eylem. “Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velâyet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C. 9 S. 1, 2018, s. 445-476, s. 447. 
29 Akıntürk/ Ateş, s. 410. 
30 Karakayalı, s. 7. 
31 Aksakal, Sultan. “Boşanmadan Sonra Çocuğun Velayeti”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, 2003, s. 168. 
32 Serdar, s. 161. 
33 Öztan, s. 508. 
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konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar”. Bu hüküm uyarınca çocuğun eğitimi, 

bakımı, gözetimi, sosyal yaşamının düzenlenmesi ve bu gibi konularda anne ve baba, velayet hakkını 

kullanırken ayırt etme gücüne sahip çocuğun görüşünü almalıdır. Böylece çocuk kendisiyle ilgili 

kararlarda söz sahibi olacak ve bu durum onun kişisel gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir34. 

Maddenin devamına göre, çocuk, anne babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ancak bu 

yükümlülük, velayetten doğan görevlerinin amacı ve çocuğun kişilik hakları ile sınırlıdır. Doktrinde ileri 

sürülmüş olan görüşlere göre, çocuğun söz dinleme yükümlülüğü mutlak ve sınırsız değildir. Çocuk 

ancak kendi yararına olan düzenleme ve direktiflere itaat eder. Çocuk, hukuka ve ahlaka aykırı emirler 

ile kendisini zarara sokacak buyruklara uymak zorunda değildir. Ayrıca çocuğun söz dinlememesi 

üzerine doktrinde uslandırma hakkı olarak anılan ‘tedip hakkı’ yeni TMK.’da yer almadığından, anne ve 

babaların yaptırım olarak bu tedbiri uygulamaları mümkün görünmemektedir35.   

- TMK. m.339/4 ve 5’ e göre, çocuk anne babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep 

olmaksızın onlardan alınamaz. Velayet hakkına sahip olan anne ve baba, çocuk ile birlikte yaşamak ve 

çocuğu kendi denetim ve gözetimi altında bulundurmak zorundadır. Bu, çocuğun sağlıklı bir biçimde 

gelişmesi için gereklidir. Çocuk haklı sebep olmaksızın anne ve babasından alınamaz. Çocuğun anne ve 

babasının izni olmadan evi terk edememesi, anne ve babanın çocuğun iyiliği için olduğuna inanmadıkları 

sürece onun evi terk edememesi hakkına sahip olduklarını ifade eder. Çocuğun anne ve babasından 

rızaları olmadan alınması durumunda anne ve babanın, zamanaşımına tabi olmayan çocuğun geri 

verilmesini talep ve dava etme hakları vardır. Maddenin son fıkrası olan 5. fıkraya göre ise, çocuğun 

adını koyma yetkisi de anne ve babanındır. Doktrinde bazı görüşler bu ad koyma hakkının velayete dâhil 

olmadığı, diğer bir deyişle anne baba velayet hakkına sahip olmasalar bile doğan çocuklarının öz adını 

koymak yetkisine sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Bir görüşe göre, bu fikre katılmak mümkün 

değildir çünkü bu konu Türk Medeni Kanunu’nda velayetin kapsamı bölümünde düzenlenmiştir36. 

Kanundaki düzenleme yerinden dolayı, çocuğa ad koyma hakkının, velayetin bir parçası olduğu kabul 

edilebilir. Bununla birlikte, hiçbir çocuğun isimsiz kalamayacağından hareketle, isim koymanın bir hak 

olduğu kadar, anne baba açısından bir yükümlülük olduğu da belirtilmelidir37. 

- TMK.m.340’ta ise “Eğitim” madde başlığı altında, çocuğun anne babanın olanakları ölçüsünde 

eğitilmesi ve onun bedensel, zihinsel, toplumsal ve ahlaki gelişiminin sağlanması düzenlenmiştir. Bu 

eğitim, genel eğitimi kapsadığı gibi dini ve mesleki eğitimi de kapsar. Hatta kanun koyucu bedensel ve 

zihinsel engelli çocukların yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim 

sağlanmasını da öngörmüştür. Bu hüküm son derece insancıldır, ülkemizde bu konuya son yıllarda 

verilen önem dikkate alınırsa, anne babaların bu yükümlülüklerinin anlam ve önemi kendiliğinden 

ortaya çıkar. Çocuğun dini eğitimini de anne ve baba verir. Bu konuda bir uyuşmazlık çıktığında çözümü 

hâkime bırakılmıştır. Anne ve babanın, çocuğun dini eğitimiyle ilgili her türlü haklarını sınırlayacak bir 

sözleşme geçersizdir (TMK.m.341/2). Anne ve baba, çocuğun Anayasa ve kanunlara uygun şekilde 

dinini, dini duygularını veya dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmeyecek bir anlayışla dini eğitim 

almasına yardım etmelidir38. 

                                                             
34 Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s.188; Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 362; İcan Öztürkmen, Yeşim. Hâkimin Takdir Yetkisinin Velayete İlişkin Yargıtay Karar 
Örnekleri Üzerinde Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2015, s.69. 
35 Akıntürk/ Ateş, s. 414; Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 188. 
36 Akıntürk/ Ateş, s. 410;  Görgeç, s. 32-33. 
37 Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 188. 
38 Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 190; Akıntürk/ Ateş, s. 412; Karaca, s.15. 
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- TMK.m.342 çocuğun temsilini düzenler. Anne ve baba çocuğu temsil etme, onun adına hareket 

etme yetkisine sahiptirler. Bu sıfatla hareket ederken anne ve babanın, kural olarak hâkimin iznini 

almaları gerekmez. Yargıtay’ın son yıllardaki içtihatlarına göre, ergin çocuğun kısıtlanarak anne 

babasının velayeti altına alınması hâlinde dahi, velinin vesayet makamının iznini almasına gerek yoktur. 

Kanun koyucu, 2. fıkrada iyiniyetli üçüncü kişileri koruyarak, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla 

işlem yaptığını varsayabilmelerine imkân tanımıştır. Son fıkrada ise, vesayet makamının iznine tabi 

hususlar dışında, kısıtlıların temsiline ilişkin hükümlerin velayette de uygulanacağını düzenlemiştir39. 

- TMK.m.343’e göre, velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir. 

Bu durumda çocuk ayırt etme gücüne sahip değilse “tam ehliyetsiz”, sahipse “sınırlı ehliyetsiz”dir. 

Çocuk, borçlarından, anne ve babanın çocuk malları üzerindeki hakkına bakılmaksızın kendi malvarlığı 

ile sorumludur. Velayete sahip anne veya baba, çocuk yararı ilkesini gözeterek çocuk adına tasarruf 

işlemi yapabilir. Ancak ayırt etme gücüne sahip çocuk adına yapılan bu işlemlerde çocuğun görüşü ve 

düşünceleri de göz önüne alınmalıdır. 

- TMK.m.344 ise çocuğun aileyi temsil etmesini düzenler. Maddeye göre, velayet altındaki çocuk, 

ayırt etme gücüne sahipse anne ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir, bu işlemlerden 

dolayı anne ve baba borç altına girer. Burada aranan rıza herhangi bir şekle bağlı değildir. Rıza, açık 

olabileceği gibi örtülü bir rıza da olabilir. Çocuğun aileyi bu şekilde temsil edebilmesi için anne ve 

babasıyla yaşıyor olma zorunluluğu veya şartı yoktur. 

- TMK.m.345’te çocuk ile anne baba arasında veya onların menfaatine olacak şekilde üçüncü kişi 

arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına veya 

hâkimin onayına bağlı kılınmıştır. Bu madde de çocuğun yararı ilkesi gözetilerek anne babanın ya da 

üçüncü kişilerin menfaatleriyle çocuğun menfaati çatıştığında bir kayyım veya hâkim müdahalesi 

öngörülmüştür. Yapılan hukuki işlemi onaylayacak hâkim, aile hâkimidir. Çocuğun borç altına girmediği, 

çocuğa yapılan bağış gibi karşılıksız kazandırmalarda kayyım veya hâkim onayına gerek yoktur. Fakat 

Yargıtay bu halde dahi bağışlamada çocuğun bir kayyım vasıtasıyla temsil edilmesi gerektiğine karar 

vermiştir. Bir görüşe göre, bu kararda savunulan görüş, m.345 hükmünün amacını aşmaktadır. Bu 

maddede düzenlenen kayyım, iş ve işlemlerden önce özel yetki verilerek ve verilen yetkinin sınırları 

açıkça belirlenerek çocuğun yerleşim yerindeki vesayet makamı hâkimince tayin edilir40. 

- Kanun koyucu, Türk Medeni Kanunu’nun “Velayetin Kapsamı” başlığında velayetin, çocuğun 

şahsı bakımından olan hükümlerini düzenleyip, çocuğun mallarıyla ilgili olan düzenlemeleri, önemine 

binaen ayrı bir bölüm olarak yedinci ayırımda düzenlemiştir. Bu düzenlemede çocuk mallarının 

yönetilmesi, kullanılması, kısmen sarf edilmesi ve korunması konularının yanında çocuk mallarının 

gelirlerinin sarf edilmesi ve çocuğun serbest malları konuları da yer almış bulunmaktadır. Buradaki 

çocuk mallarının yönetimi yetkisi, hak olduğu kadar bir yükümlülüktür. TMK.m.352’ye göre anne baba, 

çocuğun bakım, eğitim ve korunması gibi giderlerinden sorumlu olup, bu giderleri kural olarak bizzat 

kendi malvarlıklarından karşılamak zorundadırlar. Ancak anne babanın yoksul durumda olması ya da 

çocuğun doğuştan engelli olması gibi olağanüstü harcamaların bulunması durumunda anne babaya bu 

giderler için çocuğun mallarına başvurma yetkisi tanınmıştır. Anne babanın çocuğun malları üzerindeki 

yönetim hak ve görevi, çocuğun serbest malları dışındaki tüm mallarını kapsamakla birlikte, veli bu 

mallar üzerinden intifa hakkı sahibi gibi değil, vekil gibi sorumludur. Bunun bir sonucu olarak, anne 

                                                             
39 Akıntürk/ Ateş, s. 415; Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 364; Karaca, s.19. 
40 Akıntürk/ Ateş, s. 419; Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 193; Karaca, s. 28. 
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baba, çocuğun mallarını yönetirken ve çocuğun mallarına ilişkin işlemleri yaparken özenli davranmakla 

yükümlüdürler.  

Malların yönetimi ile kast edilen, çocuğun malvarlığı içine giren tüm unsurların korunması, 

bakımı, onarımı, iyileştirilmesi ve ekonomik amacına uygun biçimde işletilmesine yönelik olarak tüm iş 

ve işlemlerin yapılmasıdır. Yönetim hakkı olağan işleri ve tasarruf işlemlerini kapsayıp, çocuğun 

mallarının işlenmesi, tüketilmesi, yok edilmesi, başka bir şeyle birleştirilmesi gibi işlemler yönetim 

hakkının kapsamına dâhil değildir. Anne babaya tanınmış olan bu hak, ancak velayetin sona ermesi 

(TMK.m.362) veya çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi durumunda hâkimin kararıyla yönetimin 

onlardan alınması (TMK.m.361) hâllerinde sona erer. Velayet hakları sona ermiş olan anne ve baba 

çocuğun mallarını; velayet çocuğun erginliğe ulaşması sebebiyle sona ermişse ergin çocuğa, hâkim 

kararıyla anne ve babadan kaldırılmışsa çocuğa atanan vasiye, kayyıma devredilmişse atanan kayyıma 

devretmekle yükümlü olacaklardır. Anne ve babaya tanınan yönetim hakkı aynı zamanda bir 

yükümlülük olduğundan, onların yönetim hakkından feragat etmeleri söz konusu olamaz. Buna karşın, 

çocuğun mallarını kullanma, sadece bir hak olarak öngörülmüş olduğuna göre anne ve babanın 

kullanma hakkından feragat etmeleri mümkündür. Belirtmek gerekir ki hem yönetim hem de malları 

kullanma anne ve babanın bizzat kendilerine tanınmış olmaları ve velayetle doğrudan ilgili bulunmaları 

sebebiyle başkalarına devredilemez. Ölüme bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı anne ve babanın 

yönetimi dışında bırakılabilir. Mirasbırakan yönetimi bir üçüncü kişiye bırakmışsa, tasarrufunda bu 

kişinin belirli zamanlarda sulh hâkimine hesap vermesini öngörebilir (TMK.m.358)41. 

III. VELAYETTE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ 

Çocuk hukuku, devletçe tanınmış ve herkesçe uyulması yine devletçe zorla (yaptırımla) sağlanmış 

olan toplumsal davranış kuralları anlamına gelen “hukukun” çocuklara özgü dalıdır42. Çocuk hukuku, 

adından da anlaşılacağı üzere çocuklarla ilgili hukuk kurallarından, ayrıca bu kuralların 

uygulanmasından ve öğretisinden oluşur. 20 Kasım 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 

çocuk haklarını tek bir dizide derleyip toplamış ve böylece aynı zamanda bağımsız bir çocuk hukukunun 

temelini atmıştır43. Çocuğun yararı, en üstün ilke olarak velayete hâkimdir ve velayetin yürütülmesinde 

yönlendirici temel düşüncedir. İdare hukukundaki kamu yararı ilkesi ne ise velayet hukukunda, çocuğun 

üstün yararı ilkesi odur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3/I. maddesi,  kamusal ya da özel sosyal yardım 

kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar ya da yasa organları tarafından gerçekleştirilen ve çocukları 

ilgilendiren tüm faaliyetlerde temel düşüncenin çocuğun yararı olduğunu ilke olarak kabul etmektedir. 

Sözleşmenin 18. maddesi, anne babanın her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz önüne alarak 

hareket etmekle yükümlü olduklarını belirtmektedir.  

Çocuğun yararı gözetilirken, kısa vadeli yararların yanı sıra uzun döneme ilişkin yararların da 

dikkate alınması gerekmektedir. Çocuğun yararı kavramı, Anayasa’nın çocuğun kişisel ilişki kurma ve 

sürdürme hakkını düzenleyen 41/III. maddesinde “çocuğun yüksek yararı”, TMK.m.305’te “çocuğun 

yararı”, 339 ve 346. maddelerinde “çocuğun menfaati” ve Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. maddesinin b 

                                                             
41 Kılıçoğlu, Ahmet Mithat.  Medeni Kanunumuzun Aile-Miras ve Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler, 3. Baskı, Ankara 2014; Akıntürk/Ateş, s. 426; 
Hatemi/Kalkan Oğuztürk, s.194;  Görgeç, s. 44;  Karaca, s.32; Kapancı/Başoğlu, s. 353. 
42 Serozan, Rona. Çocuk Hukuku, İstanbul 2000, s. 14. 
43 Serozan, s. 14. 
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bendinde de “çocuğun yarar ve esenliği” şeklinde yer almaktadır. Kullanılan terimlerin farklılığına 

rağmen, kavramın anlamı tüm hukuki metinlerde ortaktır44. 

Çocuğun üstün yararı, onun zihinsel, bedensel, ahlaki, duygusal ve ruhsal gelişimini kapsar. Ayrıca 

çocuğun ekonomik, sosyal ve hukuki yararını da içerir. Esasen çocuğun üstün yararı kavramı ile çocuğun 

kısa vadeli, dar ve bencil çıkarı değil, geniş kapsamlı olarak gelecekteki ve toplumsal çevre içindeki 

menfaati kastedilmiştir. Çocuğun yüksek yararı ilkesinin; velayetin yürütülmesi, çocuğa bakma, çocuğun 

temsil yetkisinin çerçevesinin belirlenmesi, velayet hakkının kime ait olacağı, kişisel ilişki tesisi, 

velayetin kaldırılması, evlat edinme, tanıma, yapay döllenmenin neden olduğu sorunların çözümünde 

olduğu gibi çocuğun dâhil olduğu tüm hukuki süreçlerde dikkate alınması gerekmektedir. Bu ilke, özel 

hukuk sınırlarını aşarak kamu hukuku alanında da etkilidir. Bu ilke vasıtasıyla çocuğun aslında 

yetişkinlere hukuken eşit konumda olan kişiliğine itibar edilmesi sağlanmış olur. Çocuk hukukuna ve 

velayete hâkim bir ilke olarak çocuğun üstün yararı, özellikle çocuğun anne baba tarafından hak süjesi 

olarak idrak edilmesini, çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesini ve kişiliğinin çok yönlü geliştirilmesini 

sağlamaya yardımcı olur45. 

Doktrinde çocuğun üstün yararı ilkesi, çocuğun bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen, 

toplumla bütünleşmiş ve sosyal bir birey olarak yetiştirilmesinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 

Anne ve babanın velayet hakkını kullanırken çocuğun yararına hareket etmeleri, herhangi bir ihmal veya 

kötüye kullanma arz edecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir. Çocuğun yararı ile 

anne babanın yararının çatışması durumunda, ilke gereğince çocuğun yararı ön planda tutulacaktır. 

Uygulamada çocuğun üstün yararı ilkesi, soybağı ilişkilerinde çocuğun anne babasını bilme hakkı ve kişi 

varlığı üzerinde velayetin kullanılması gibi çocuğun özel olarak korunması gereken alanlarda öne 

çıkmaktadır46.  

Yargıtay, velayet hakkının kullanımına ilişkin sorunların çözümüne dair verdiği kararlarda 

hâkimin takdir hakkını kullanırken çocuğun çıkarlarını düşünmesi gerektiğini, daha sonra tarafların 

durumuna bakılması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay konuyla ilgili bir kararında; “….Velayet 

düzenlenirken, annelik babalık duygularından önce çocuğun geleceği, ihtiyaçları, bedeni ve fikri gelişimi 

öncelikle dikkate alınır…” diyerek velayet hakkının kullanımında, düzenlenmesinde, kaldırılmasında 

haklı olarak öncelikle çocuğun menfaatlerinin ön planda tutulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca 

konuyla ilgili eski tarihli bir kararında Yargıtay “…anne şerefe uygun düşmeyen bazı hareketlerle 

tanışmış olsa bile henüz anne bakım ve sevgisine muhtaç olan, fenalığı ayırt edemeyecek pek küçük 

yaşta bulunan bir çocuğun velayetinin babasına verilmesinde isabet yoktur” diyerek çocuğun yüksek 

yararını ön planda tutarak yaşı küçük olan çocuğun anne bakım ve sevgisine olan ihtiyacını 

vurgulamıştır47. Çocuğun üstün yararıyla ilgili diğer bazı Yargıtay kararları ise şöyledir: “...velayetin 

tevdiinde öncelikle çocuğun yararlarının göz önünde tutulması gerekir. …hâkim tarafların isteği ile bağlı 

olmaksızın çocuğun yararını gözeterek alacağı önlemi takdir eder”48. “…Çocuğun bu konulardaki üstün 

yararını belirlerken; çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için 

                                                             
44 Öztürkmen İcan, s.71; Karaca, s. 66. 
45 Karaca, s. 68 vd.; Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 362. 
46 İcan, s.73. 
47 Karakayalı, s.19 vd. 
48 2. HD., 28.04.2010, E. 6837, K. 8472, Gençcan, Velayet, s. 159. 
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ne gibi bir karar verebilecekti ise, çocuk için karar verme makamındaki kişinin de aynı yönde vermesi 

gereken karar; yani çocuğun farazi düşüncesi esas alınacaktır49”.  

Çocuğun üstün yararına işaret eden bir Bölge Adliye Mahkemesi kararında da “…Kişisel ilişki 

düzenlemesinde esas olan çocuğun üstün yararıdır… çocuğun üstün yararının ortak velayeti 

gerektirdiğini belirterek ortak çocuğun annede olan velayetinin kaldırılması…” ifadeleriyle bu ilke 

desteklenmektedir50. Diğer bir kararda “…davalı, ortak velayet düzenlemesi yapılmasını talep etmiş ise 

de; ortak velayet düzenlemesinin çocuğun menfaatine olacağına dair kanaat edinilememiştir” ifadesiyle 

velayet konusunda çocuğun üstün yararı ilkesi denetimine vurgu yapılmıştır51. 

IV. VELAYETİN KULLANILMASI 

A. EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE VELAYET 

Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velayeti birlikte kullanma hakkını kendiliğinden kazanır. 

Bu konuda aile mahkemesinin veya idari bir makamın karar vermesine gerek bulunmamaktadır52. 

Kaynak İsviçre hukukunda da, evli eşler kendiliğinden birlikte velayete sahiptirler53. Velayet hakkı, 

kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilmesi veya bu haktan feragat edilmesi 

mümkün değildir54. 

Velayet hakkının birlikte kullanılması velayete ilişkin hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiği 

sırada anne babanın birbirlerine danışarak hareket etmeleri ve birbirlerinin fikirlerini almaları 

anlamına gelmekte olup, bu durum anne ve babaya her koşulda birlikte hareket etme yükümlülüğü 

yüklemez. Anne veya babadan her biri diğer eşin açık ya da örtülü (zımni) rızasını alarak tek başına da 

iş ve işlem yapabilmektedir. Ancak anne baba, çocukları ile ilgili her türlü hukuki muamelede 

bulunurken en az kendi işlerinde gösterdikleri özeni göstermek zorunda olup, velayeti kullanırken 

çocuğun yüksek yararını ve görüşlerini de her zaman göz önünde tutmalıdır55. Çocuğun yetiştirilmesi 

yönünde verilecek önemli kararların anne ve baba tarafından ortaklaşa alınması, böylece çocuk için en 

iyi kararın verilmesi amaçlanmıştır56. Kanun koyucu her durumda, anne babanın kararını ve iradesini 

birlikte aramaktadır. Küçüğün evlenmesi, evlatlık verilmesi vb. hallerde anne babanın ortak rızası 

gerekir. Nitekim Yargıtay da; “Emredici nitelikteki bu kanun kuralı, evlilik birliği içinde velayetin 

kullanılması kapsamında anne ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de 

geçerlidir” görüşünü belirtmiştir57. Evlilik birliği içinde velayetin bir diğer görünümü de, çocuğun 

doğumu anında evli olmayan anne babanın, doğumdan sonra evlenmesi halinde, evlilik birliği fiilen 

devam ettiği sürece velayeti birlikte kullanmalarıdır58. 

Türk Medeni Kanunu m.336 uyarınca; velayet hakkı, eşlerden birinin ölümü halinde, sağ kalan eş 

tarafından kullanılır. Aynı maddenin ikinci fıkrası ise, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık halinin 

                                                             
49 Yargıtay 2.HD. E. 2017/1098, K. 2017/7796 (Sinerji İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 31.10.2017). 
50 Ankara BAM, 2. HD., 25.12.2019, E. 2019/2783 K. 2019/3945 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
51 Antalya BAM, 2. HD., 10.2.2020, E. 2019/161 K. 2020/176 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
52 Gençcan, Velayet, s. 157. 
53 Elçin, Evgen Gülçin. “Türk Medeni Kanununda Soybağı ve Çocuğun Korunmasında Revize Edilmesi Gereken Hükümler”, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 35, S. 1, 2015, s. 98.  
54 Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 360-361. 
55 Karaca, s. 44. 
56 Görgeç, s. 24. 
57 Karakayalı, s. 23. 
58 Uzun Birinci, s. 139. 
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gerçekleşmiş olduğu durumlarda hâkimin, velayeti eşlerden birine verebileceğini düzenlemiştir. Bu 

fıkranın lafzından velayetin eşlerden birine verilmesinin mümkün olduğu gibi velayet hakkının eşler 

tarafından birlikte kullanılmasına devam edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılması gerekir59.      

Velayetin birlikte yürütülmesi esnasında anne babanın arasında uyuşmazlıklar çıkması söz 

konusu olabilir. Bu tip anlaşmazlık durumlarında ne olacağı Türk Medeni Kanunu’nda açıkça 

düzenlenmemiştir. Ancak bu hâlde, Kanun’un evlilik birliğinin korunmasına yönelik tedbir olarak 

öngörülen 195. maddesi uygulama alanı bulabilmektedir. Buna göre, anne babanın velayetle ilgili bir 

konuda anlaşamaması halinde taraflar ayrı ayrı veya birlikte mahkemeye başvurarak hâkimden talepte 

bulunabilirler. Hâkim, tarafların üzerinde anlaşamadıkları konuyu dinleyerek yalnızca çocuk için en 

makul olan çözüm noktası üzerinde tarafların uzlaşmasını sağlayabilir. Hâkimin tarafları 

uzlaştıramaması halinde ise maddenin ikinci fıkrası gereği uzman kişilerin yardımını isteme hak ve 

yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca yeni düzenleme ile emsal durumlarda taraflar kendi aralarında üçüncü 

bir kişinin görüşüne önem verebilecekleri gibi kendi aralarında birisinin görüşünün daha ağır basması 

gerektiğine ilişkin bir değerlendirmede de bulunabilirler60.    

B. BOŞANMA HALİNDE VELAYET 

Boşanmaya karar verilmesi halinde ilk çözüm bekleyen sorun, çocukların velayeti konusu 

olmalıdır. Konunun önceliği, toplumun geleceğini teşkil edecek bireyler açısından aile ortamında 

büyümemenin doğuracağı eksikliklerin nazara alınmasından kaynaklanır. Bu sebeple, artık aile 

ortamında büyüme şansı kalmamış çocukların en iyi şekilde nasıl yetiştirilecekleri konusu, her şeyden 

önde gelen bir soruna işaret eder61. Boşanma, ebeveynler arasında çekişmeye yol açabilmektedir. 

Çekişme, boşanmadan önce başlayıp sonraki süreçte de devam edebilir. Çekişme, ebeveynlik 

kapasitesine olumsuz etki etmekte ve ebeveynler arasında çocuk bakımı konusunda iş birliği 

azalmaktadır. 

Ebeveynler arasında olan çekişme çocuğu da olumsuz etkilemekte ve çocukta stres yaratarak kısa 

ve uzun dönemde depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorun gelişme ihtimalini arttırmaktadır. Bu 

nedenden dolayı, boşanma davalarında verilecek karar oldukça önemli olup ebeveynlerden hangisinin 

çocuğun yararı için daha iyi olduğunun belirlenmesi görevi hâkime ait olup geniş bir takdir yetkisi 

bulunmaktadır. Bu karar verilirken bilirkişi tarafından objektif ölçütlerle hazırlanacak ebeveynlik 

kapasitesi değerlendirme raporu, verilecek kararın sübjektif deliller yerine objektif ve bilimsel ölçütlere 

göre verilmesine yardımcı olacaktır62. 

Mevcut düzenlemelere göre, boşanma halinde velayet, kendisine bırakılan tarafa aittir 

(TMK.m.336). Bu tarafın belirlenmesi ise hâkimin takdirindedir.  Hâkim takdir yetkisini kullanırken 

çocuğun ruhsal durumunu dikkate almalı, psikoloji ve pedagoji biliminden ve uzmanlarından 

yararlanmalıdır63. Hâkim, uluslararası bir ilke olan ve iç hukukumuzda da doğrudan uygulanabilirliği 

olan “çocuğun üstün yararı” ilkesini göz önünde bulundurarak velayetin kime ait olacağına karar 

                                                             
59 Görgeç, s. 25. 
60 Uzun Birinci, s.141; Karaca, s. 45. 
61 Uyumaz, s. 290. 
62 Kalkavan, İshak/ Büken, Erhan. “Boşanma Davalarında Çocuğun Velayet Hakkı İçin Ebeveynin Belirlenmesi”, Adli Tıp Bülteni, C. 1, S. 22, 2017, s. 61. 
63 Karaca, s. 50; Serdar, s. 182. 
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vermelidir. Hâkim, velayeti eşlerden hangisine bırakacağına karar verirken, çocuğun menfaatini göz 

önünde bulundurmak ve çocuğun olgunluğu ölçüsünde onun görüşünü almakla yükümlüdür64.  

2020 yılı içerisinde Türkiye genelindeki boşanma sayısı olan 135.002 boşanmada velayet, %75,8 

oranında anneye, %24,2 babaya verilmiştir65. Tabi ki bu durum 25 Mart 2016’ya kadar olan davalarda 

geçerlidir. Bu tarihten sonrasında ise AİHS. Ek Protokolü onaylanmış ve eşler arasında eşitliğin her daim 

söz konusu olacağı kabul edilmiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü onaylanana kadar, hem uygulamada hem 

doktrinde boşanma sonrası velayetin eşlerden birine bırakılması gerektiği, hatta bu durumda birlikte 

velayete karar verilmesinin Türk kamu düzenine aykırı olduğu ifade edilmiştir66. Boşanmada birlikte 

velayeti reddeden görüş taraftarları, TMK. m.182, m.336 gibi hükümlere dayanarak birlikte velayetin 

ancak evlilik devam ettiği müddetçe kabul edilebileceği, boşanma sonrası değil, ortak hayata son 

verilmesi veya ayrılık hali gerçekleşmesi durumunda velayetin hâkim tarafından eşlerden birine 

verilebileceğini, boşanmadan sonra ise mutlaka velayetin eşlerden birine verilmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. Bu görüşteki yazarlara göre, ilgili maddelerin birlikte velayet hususundaki çözüm 

tarzı menfi olup burada bir kanun boşluğu söz konusu değildir67. Yargıtay da boşanma sonrası velayeti 

düzenleyen hükmün emredici ve kamu düzeniyle ilgili olduğunu ifade ederek velayeti, anne babanın 

birlikte kullanmasını kabul etmemekteydi68. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, söz konusu AİHS 

Protokolü ve uluslararası alandaki gelişmeler nedeniyle boşanma sonrası birlikte velayeti kabul 

etmektedir69. Yargıtay’ın bu yöndeki içtihadı sonrasında Bölge Adliye Mahkemeleri de birlikte velayetin 

Türk kamu düzenine aykırı olmadığı yönünde kararlar vermiştir70. 

Doktrindeki bir görüşe göre, TMK.m.336’da bir kanun boşluğu söz konusu değildir. Ancak burada 

kanun boşluğu olmadığını savunan diğer görüşten farklı olarak TMK.m.336’ya dayanarak da birlikte 

velayete hükmedilebileceği ileri sürülmektedir. Bu görüşün dayanağı, TMK.m.336’nın birlikte velayeti 

açıkça yasaklamamış olmasıdır71. 

Diğer bir görüş ise, TMK.m.336’da örtülü bir boşluğun olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, 

kanun koyucunun bu düzenlemeyi yapmaktaki amacı, boşanmalarda çocuğun menfaatini en iyi şekilde 

koruyabilmektir. Bu sebeple, hükmün amaca uygun sınırlanması yöntemiyle, en azından anlaşmalı 

boşanmalarda eşler talep ediyorsa hâkim, çocuğun yararına olduğu müddetçe birlikte velayete karar 

verebilmelidir72.  

                                                             
64 Görgeç, s. 25.  
65 https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=37211 Et: 03.04.2021. 
66 Şıpka, Şükran. Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı, İstanbul 2006, s.177;  Gençcan, Velayet, s. 163 vd.; Gençcan, Ömer Uğur. Boşanma 
Tazminat ve Nafaka Hukuku, Ankara 2013, s. 1209;  Karakayalı, s. 28 vd. 
67 Dural/ Öğüz/ Gümüş, s. 145; Serozan, s. 772; Hatemi/ Kalkan Oğuztürk, s. 131. 
68 Serdar, s. 173. 
69 Yargıtay 2. HD. 20.02.2017, E.2016/15771 K.2017/1737, “…Ortak velayet düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine "açıkça" aykırı olduğunu ya da Türk 
toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek mümkün değildir…”.  
70 Bu yöndeki bir kararda “…somut olay değerlendirildiğinde "ortak velayet" düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine "açıkça" aykırı olduğunu ya da Türk 
toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek mümkün değildir” ifadesiyle birlikte velayet kurumunun Türk toplum yapısına 
aykırı olmadığı kabul edilmiştir. Bkz., İstanbul BAM, 38. HD., 12.4.2019, E. 2018/2733 K. 2019/537 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
71 Akyüz, s. 236; Arkan Serim, s. 1. 
72 Öztan, Aile, s. 1090-1091. 
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Bir görüşe göre günümüzde hâkim olmaya başlayan ve anne ile babanın boşanmadan sonra da 

velayet hakkını birlikte kullanabileceği yönündeki görüş benimsenmelidir73. Anne ve babanın 

boşandıktan sonra çocuğun velayetini birlikte yürütebilmeleri, çocuğun menfaatine uygun olması ve 

anne ile babanın bu konuda anlaşmaları halinde mümkün kılınmalıdır. Evli olmayan çiftlerin birlikte 

velayet hakkını kullanmalarının kabul edildiği günümüzde, bu yönde Türk Medeni Kanununda 

düzenleme bulunmaması eksikliktir. Zira anne baba, sırf boşanma sebebiyle velayetten mahrum 

bırakılmamalıdır. Aynı şekilde evli olmayan çiftlerin de birlikte velayet hakkına sahip olabilmelerini 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekir74.  

Yapılan araştırmalar anne babanın birlikte velayeti altındaki çocukların, boşanma nedeniyle 

oluşan travmayı daha kolay atlattığını, daha az saldırgan olduğunu, çevresiyle kurduğu ilişkilerin daha 

sağlıklı ve normal olduğunu göstermektedir. Boşanma sonrası birlikte velayetin çocuğun yararına aykırı 

olduğu ve kabul edilemeyeceğini savunanlar, boşanma sonrası velayet hakkına sahip olmayan tarafla 

çocuğun kişisel ilişki kurmasında birçok sorun yaşandığını, birlikte velayetin kullanılmasının pratikte 

mümkün olmayacağını ileri sürmektedirler75.  

Kişisel ilişki kurma hakkına sahip olan anne/ babanın çocukla görüşmesinin eski eşler arasında 

sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, yapılan araştırmaların tam aksini 

gösterdiğini, birlikte velayette eski eşler arasında daha az problem ortaya çıktığını ileri süren görüşler 

de mevcuttur76. Bunun nedeni tarafların silahlarının eşit olmasıdır. Anne babanın her ikisi de velayet 

hakkına sahiptir. Buna karşın, birinin velayet hakkına sahip olduğu durumlarda, bu hakka sahip olan 

taraf çoğunlukla bu hakkını kullanarak boşanmanın acısını karşı taraftan çıkarmakta, velayet hakkına 

sahip olmadığı için kendisini cezalandırılmış hisseden taraf ise nafakasını düzenli olarak ödemeyerek, 

velayete sahip olan tarafı kendince cezalandırmaktadır. Taraflar arasındaki bu gerginlik çocuğa da 

sirayet etmekte ve onu olumsuz etkilemektedir. Birlikte velayet durumunda ise taraflar eşit konumda 

bulunduğu için birbirlerine karşı kullanabilecekleri bir şey yoktur. Ayrıca velayetin kullanılmasında 

uzlaşmazlarsa, çocuğun yararına aykırı olması nedeniyle velayet hakkını kaybetme ihtimalleri 

olduğundan aralarında genellikle uzlaşma yoluna gitmektedirler. Bunun ise çocuğun yararına olduğu 

açıktır77.  

Doktrindeki bazı görüşlere göre TMK.m.366 hükmünün lafzından hareket edildiğinde boşanmada 

velayetin tek kişiye bırakılmasının zorunluluk olmadığı anlaşılmalıdır. “Velayet, ....boşanmada ise çocuk 

kendisine bırakılan tarafa aittir” ifadesinin “çocuk anne babadan birisine bırakılmış ise ona, anne 

babanın ikisine birden bırakılmışsa onlara aittir” şeklinde anlaşılması gerekir. Kanun koyucu, taraf 

sözcüğünü kullanmış olduğu için “Velayet, …boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan taraf veya 

taraflara ait olur” şeklinde bir anlatım tarzının üslup açısından uygun olmayacağından tekil anlatım tarzı 

kullanmıştır. Bir diğer görüşe göre ise; ilgili TMK hükmü bir yasak düzenlemesi içermemektedir, amaç 

çocuğun üstün yararıdır ve eşler bu konuda anlaşmış olabilirler.  

Doktrindeki bir görüşe göre; anne babanın boşanması hâlinde, velayetin anne ve baba tarafından 

birlikte kullanılması, TMK.m.336’ya göre mümkün değildir. Ancak bu düzenleme anayasal eşitlik ilkesi 

                                                             
73 Görgeç, s. 25. 
74 Görgeç, s. 25 vd. 
75 Görgeç, s. 26. 
76 Serdar, s. 183. 
77 Serdar, s. 183 vd. 
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ile anne baba hakkı ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuğa tanıdığı anne ve babasından ayrı 

tutulmama hakkı karşısında düşündürücüdür. Yapılması gereken, BM Sözleşmesi ışığında Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkesi ile çocuğun kişiliğini oluşturup geliştirme ve anne baba hakkı 

karşısında TMK.m.336 hükmünün Anayasa’ya aykırılığını def’i yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne 

getirmektir78.  

Bazı yazarlara göreyse tek başına velayet veya birlikte velayet modellerinden herhangi birine 

üstünlük tanınmamalıdır. Zira, bütün ailelerin yararına olacak şekilde tek bir düzenleme yapmak 

mümkün değildir79.  

Bir diğer görüşe göre, boşanma halinde velayet tamamen sona erdirilmemelidir. Eşlerin 

boşanması ile velayetin kapsamında bulunan bazı yetkileri, örneğin zorunlu ikametgâh, egemenlik gibi 

eşlerin fiilen birlikte kullanamayacakları bu yetkilerin bir kişiye bırakıldığı kabul edilmelidir. Ancak 

velayetin kaldırılmasında olduğu gibi, diğer eşin yetkileri bütünüyle sona erdirilmemelidir, bu eş de 

çocuğun eğitime, adının konmasına müdahale edebilmelidir. Bu noktada hâkim yalnızca bir düzenleme 

yapmaktadır, aksi takdirde sadece nafaka ödeyen bu ebeveyn bir nevi anne ve baba olmanın faturasını 

ödeyen kimse olur. Velayetin düzenlenmesinde aslolan çocuğun yararı olduğuna göre velayet kendisine 

bırakılmayan eş de çocuğun yararına olan isteklerini ileri sürebilir ve kabul görmemesi halinde 

mahkemeye başvurabilir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığı müddetçe, 

boşanmadan sonra da aslolan velayetin devamı olmalıdır80. 

Uygulamada, boşanma davalarında birlikte velayete karar verilebilmesi için eşlerin bu yönde 

taleplerinin olması gerekliliği aranmaktadır. Esasen, birlikte velayet anlaşmalı boşanmalarda 

uygulanması daha mümkün bir velayet çeşididir. Buna ek olarak, çekişmeli boşanmalarda da taraflar 

velayet konusunda anlaşıp birlikte velayete hükmedilmesini isterlerse hâkim, çocuğun menfaatini de 

gözeterek bu yönde karar verebilmelidir. Konuyla ilgili bir Bölge Adliye Mahkemesi kararında “ortak 

velayet açısından gönüllülük esas olup anne ve babanın rızasının bulunması gerekir. Dosya kapsamında 

davalı annenin ortak velayete ilişkin rızası yoktur. O halde ortak velayet koşullarının gerçekleştiğinden 

söz edilemez” ifadeleriyle birlikte velayet için iki tarafın da rızasının olması gerekliliği vurgulanmıştır81. 

Bir diğer kararda, “anne ve babanın bilinçli ebeveynler oldukları, ortak çocuklarının isteklerine ve 

düşüncelerine önem verdikleri, çocuğun yüksek menfaatine gözettikleri ve bu noktada birbirleri ile 

uzlaşabilip ortak karar alma becerisi gösterdikleri anlaşılmaktadır” ifadesiyle birlikte velayet için hem 

tarafların durumu ve rızası hem de çocuğun menfaatine uygun olması şartlarına değinilmiştir82.  

Tüm görüşler birlikte değerlendirildiğine, mevcut durumda birlikte velayete karar 

verilebilmesinin uluslararası sözleşme nedeniyle mümkün olduğu, ancak hâkimin birlikte velayete 

karar vermesinin bir zorunluluk olmadığı sonucu çıkarılabilir. Velayetle ilgili değerlendirme yapılırken 

her ülkenin sosyo-kültürel şartları ve yerel adetleri de dikkate alınmalıdır. Zira, Türkiye’nin de taraf 

olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 5. maddesinde de, yerel geleneklerin dikkate alınabileceği 

                                                             
78 Serozan, s. 47. 
79 Uzun Birinci, s. 151 vd. 
80 Çetiner Baktır, Selma. Velayet Hukuku, Ankara 2009, s. 91 vd. 
81 Ankara BAM, 2. HD., 25.12.2019, E. 2019/2783 K. 2019/3945 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
82 Ankara BAM, 2. HD., 6.10.2020, E. 2019/823 K. 2020/1076 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). Başka bir kararda da “…davacı 
annenin ortak velayetle ilgili rızasının olmadığı da düşünüldüğünde, ortak velayete ilişkin düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı, ortak velayet 
talebinin reddinin doğru olduğu…” şeklindeki ifadeyle birlikte velayet için aranan taraf rızası şartı ortaya konulmuştur. Bkz., Bursa BAM, 2. HD., 
15.1.2020, E. 2018/2166 K. 2020/56 (Lexpera İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 04.04.2021). 
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düzenlenmektedir. Ayrıca, uluslararası sözleşmelerin yorumlanması ile ilgili olarak Viyana Antlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesi m. 31’e göre, bir antlaşma hükmü, o antlaşmanın bütünü çerçevesinde, anlam ve 

konu amacının ışığında verilecek alelade manaya uygun şekilde iyiniyetle yorumlanacağı ifade 

edilmektedir.  

Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi ek 7 no’lu ek protokolünün 5. maddesi de AİHS kapsamında geniş 

açıdan ele alınıp amaca uygun yorumlanırsa, çocuğun üstün yararı ilkesinin gereklerine göre bir yorum 

yapmak amaca uygun düşecektir. Bununla birlikte, AİHS ek protokolünün 5. maddesinin ikinci cümlesi 

de bu maddenin, devletlerin, çocuk yararına olacak tedbirleri almasına engel olmayacağını 

düzenlemektedir. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, ülkemiz açısından birlikte velayetin 

mümkün olduğu, ancak eşlerin ve çocukların durumu gözetilerek buna karar verilmesi gerektiği diğer 

bir deyişle, boşanmada tek kişinin velayetinin kural, birlikte velayetin istisna olarak düzenlenmesi 

gerektiği kabul edilmelidir.   

C. EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDE VELAYET 

TMK.m.337’ ye göre, anne baba evli değilse velayet anneye aittir. Kural bu olmakla birlikte istisnai 

durumlarda, velayet babaya da bırakılabilmektedir. Bu istisnai durumlar; annenin küçük, kısıtlı veya 

ölmüş ya da velayetin kendisinden alınmış olması hâlleridir. Bu hallerde hâkim, velayeti babaya 

verebileceği gibi vasi de atayabilir. Babanın velayet hakkına sahip olabilmesi için çocukla arasında 

soybağının kurulmuş olması yeterli değildir. Baba ancak TMK. m. 337/2’deki istisnai şartların oluşması 

durumunda ve hâkim kararıyla velayet hakkına sahip olabilir. Hâkim burada da çocuğun üstün yararına 

göre karar vermelidir83. 

Evli olmayan anne ve babanın velayeti birlikte kullanmak istemeleri durumunda ne olacağının 

yanıtı kanunda düzenlenmemiştir. Türk hukukunda, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca kabul edilip 

onaylanmış uluslararası antlaşmalar da iç hukuk gibi etki gösterir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2. 

maddesine göre, çocuk hakları hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. Maddede özellikle, doğuş ve 

diğer statüler nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağı vurgulanmıştır. Bu nedenle evlilik içi ve evlilik dışı 

ilişkiden doğan çocuklar arasında ayrımcılık yapılamayacaktır. Evlilik birliği içinde doğan çocuklar, anne 

ve babalarının birlikte velayeti altında olma hakkına sahipse, evlilik birliği dışında doğan çocukların da 

aynı hakka sahip olması gerekir.  

Önceki Medeni Kanunun sahih nesepli-gayri sahih nesepli çocuk ayrımını içeren hükmü Anayasa 

Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmişti. Yeni Medeni Kanun’da ise böyle 

bir ayrım bulunmamaktadır. Evlilik içi ve evlilik dışı birliktelikten doğan çocuklar arasındaki farkın 

kaldırılması görüşü, doktrinde evlilik dışı ilişkileri teşvik edeceği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Fakat haklı 

olarak belirtildiği gibi, taraflara sorumluluk yüklemek, çocuğa birtakım haklar sağlanması, evlilik dışı 

ilişkileri teşvik etmeyecek, aksine azaltacaktır. Bu tür bir ilişki sonucunda da hukuki birtakım 

sorumluluklara tabi olacağını bilen bir kişi, sorumluluğu olmadığı hâle göre düşüncesizce böyle bir 

ilişkiye girmeyecek, sorumluluklarını düşünerek belki de vazgeçecektir. Bunun dışında evlilik dışı 

ilişkide hiç suçu olmayan çocuğu, sadece evli olmayan bir anne babası olması nedeniyle belli haklardan 

mahrum ederek, bu ilişkinin faturasını ona yüklemek adil olmadığı gibi çocuğun yararının her şeyden 

üstün olduğu ilkesiyle de bağdaşmayacaktır. Bu nedenle kanun koyucunun anne babanın evlilik dışı 

ortak çocuğu üzerinde birlikte velayetlerine ilişkin bir düzenleme yapmaması onun olumsuz sonucu 

                                                             
83 Karakayalı, s. 32; Serdar, s. 185. 
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istediği yani kasıtlı sustuğu anlamına gelmez. Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne aykırı olan bir çözümün kanun koyucu tarafından istenmesi veya bunun düzenlenmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle burada kasıtlı bir susma değil, bir boşluk vardır84.  

Doktrinde bir görüş, evlilik dışı ilişkide anne babanın velayet hakkına sahip olmasa bile, çocukla 

ilgili önemli konularda bazı haklara sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca velayet hakkına anne babadan 

biri sahipse, çocukla ilgili önemli olaylardan velayet hakkına sahip olmayan tarafı da haberdar etmelidir. 

Aksi haldeki durum, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa ilgisiz kalan duyarsız anne baba modeline uysa 

da çocuklarını benimseyen ve velayet hakkını paylaşmak isteyen duyarlı anne ve baba modeline 

uymaz85. 

SONUÇ 

Velayet; anne-baba ve çocuk için çok önemli bir konu olmakla beraber, ailenin toplumun temel 

yapıtaşı olması ve çocukların toplumun geleceği olması nedeniyle uzun vadede herkes için önemli bir 

konudur. Velayetin düzenlenmesinde tarihsel süreçten günümüze bakıldığında, genel eğilimin eşlerin 

ayrı olması halinde velayetin eşlerden birine verildiği görülür. Güncel gelişmeler ve toplumsal 

değişmeler artık velayetin düzenlenmesinde çocuğun yararının en önemli kriter olduğunu, hatta bu 

durumun uluslararası bağlayıcılığı olan sözleşmelerde “çocuğun üstün yararı ilkesi” olarak anıldığını 

göstermektedir.  

Türk hukukunda boşanma ve evlilik dışı ilişki hallerinde birlikte velayetle ilgili yasaklayıcı bir 

hüküm olmamasına rağmen genel eğilim bunun mümkün olmadığı yönündeydi. Çok tartışılan ve birlikte 

velayetin mümkün olmasını savunan görüşler ise ön plana çıkmaktadır. Zira, onaylanarak iç hukukun 

parçası haline gelen AİHS Protokolü’nde eşler arası eşitlik ilkesi ve Yargıtay’ın da boşanma sonrası 

birlikte velayetin kamu düzenine aykırı sayılamayacağı görüşü neticesinde, birlikte velayetin kabul 

edilmesi bir görüş olmaktan ziyade zorunluluk haline gelmektedir.  

İsviçre, Almanya gibi ülkelerde gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak birlikte velayet mümkün 

kılınmış, hatta kural haline getirilmiştir. Türk hukukunda da en başta boşanma sonrası ve evlilik dışı 

ilişki durumlarında birlikte velayetin mümkün kılınması yönünde gerekli kanun değişiklikleri en kısa 

zamanda yapılmalıdır. Bu kanun değişiklikleri ise, TMK. m.336/2 ‘nin “Ortak hayata son verilmiş veya 

ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, çocuğun üstün yararına aykırı olmamak şartıyla birlikte velayete 

karar verebilir”, TMK. m.336/3’te “…boşanmada çocuğun üstün yararına aykırı olmamak şartıyla 

birlikte velayete karar verilebilir.” şeklinde yapılabilir.  

Boşanma durumunda birlikte velayet ile ilgili yapılacak kanun değişikliğinde, İsviçre’deki 

düzenlemeye paralel olarak tek kişinin velayetinin kural olması, birlikte velayetin ise istisna olması 

şeklinde bir düzenleme getirilmesi ülkemiz şartları açısından daha uygun görünmektedir. Bu yönde 

yapılacak bir düzenleme ile hem hâkime velayet konusunda verilmiş geniş takdir yetkisi korunmuş 

olacak hem de taraflar birlikte velayete sahip olmayı isterler ve bu durum çocuğun da menfaatine uygun 

olursa hâkim birlikte velayete karar verebilecektir.  

  

                                                             
84 Serdar, s. 189. 
85 Uzun Birinci, s. 160 vd. 
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İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEKİ EKSİK İFA VE AYIPLI İFA AYRIMININ GÜNCEL 
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                              

Özlem ACAR ÜNAL 
 

Öz 
İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin iş sahibi ile akdettiği sözleşmeye uygun olarak inşaatı tamamlayıp 
teslim etme borcu bulunmaktadır. Ancak eserin tamamlanmamış ya da ayıplı olması durumlarıyla 
uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Eksik ifa – ayıplı ifa ayrımı, uyuşmazlığa uygulanacak hükümleri 
tespit edebilmek bakımından önem arz eder. Eksik ifanın varlığına kanaat getirildiği takdirde genel 
hükümler çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak ve yüklenici borçlu temerrüdü hükümlerine tabi 
olacaktır. Eksik ifa değil de ayıplı ifanın bulunması halinde ise yüklenicinin sorumluluğu, TBK md. 474 
vd. hükümleri kapsamında belirlenecektir. Çalışmamızda eksik ifa - ayıplı ifa ayrımına ilişkin olarak 
uygulamada ve doktrinde tartışmalı olan bazı hususlar, güncel Yargıtay kararları ve öğretideki görüşler 
çerçevesinde incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Eksik ifa, ayıplı ifa, inşaat sözleşmesi, eser sözleşmesi, iskan ruhsatı, ortak alanlar. 
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EVALUATION OF DISCRIMINATION BETWEEN INCOMPLETE PERFORMANCE AND 
DEFECTIVE PERFORMANCE IN CONSTRUCTION CONTRACTS IN THE LIGHT OF 

CURRENT SUPREME COURT DECISIONS 

 
Abstract 
In Construction Work Contracts, the Contractor has the duty to finish the construction work and deliver 
it with respect to the contract which he/she signed with the Employer. However, in practice it is pretty 
common to end up with cases that the work is incomplete or defective. The discrimination of incomplete 
performance or defective performance has importance with regard to determine the provisions to be 
applied for disputes. In case when the existance of incomplete performance has been determined, 
evaluation in the frame of general provisions will take place and the contractor will be subject to default 
provisions. If rather than incomplete performance, defective performance is determined, then the 
responsibility of the contractor will be evaluated within the scope of Turkish Code of Obligations. Art. 
474 provisions. In our citation, some of the controversial issues in practice and in the doctrine with 
regard to the discrimination of incomplete and defective performance will be discussed within the frame 
work of current Supreme Court’s decisions and ideas in the doctrine. 
Keywords: Incomplete performance, defective performance, construction contract, work contract, 
occupancy permit, common areas. 

 

GİRİŞ 

Uygulamada çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmesi 

olarak kabul edilmekte ve bu çerçevede eser sözleşmesine ilişkin Türk Borçlar Kanunu (TBK) 

hükümlerine tabi olmaktadır1. İnşaat sözleşmelerinde yüklenici bir eser meydana getirmeyi 

üstlenmekte ve bunun karşılığında iş sahibi de bedel ödeme borcu altına girmektedir (TBK md. 470). 

Dolayısıyla yüklenicinin en önemli borcu, iş sahibi ile akdettiği sözleşmeye uygun olarak inşaatı 

tamamlayıp teslim etmektir. Ancak yüklenicinin teslim ettiği eserin tamamlanmamış ya da ayıplı olması 

durumlarıyla sıklıkla karşılaşılabilme ve iki kavramın birbirinden ayırt edilmesi bazı durumlarda çok 

kolay olmamaktadır. Belirtmek gerekir ki, kural olarak iş sahibi eksik ya da ayıplı bir eseri teslim almak 

zorunda değildir2. Bu kapsamda inşaatta önemli ayıplar mevcutsa iş sahibi eseri teslim almaktan 

kaçınabilir3. Ancak önemsiz ayıplar söz konusu ise teslim almayı reddetmesi dürüstlük kuralına aykırılık 

                                                             
1 Ayan, Serkan. İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 23; Öz, Turgut. İnşaat Sözleşmesi ve İlgili 
Mevzuat, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016 (Bundan sonra “Öz, 2016” olarak anılacaktır), s. 3; Gümüş, Mustafa Alper. Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler, C. II, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 7; Özcan, Zeynep. “İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İfası”, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Dergisi, S. 11, Y. 2018, s. 318. 
2 Öz, 2016, s. 195; Ayan, s. 51; Şahin, Turan. Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2012 (Bundan sonra Şahin, 2012” olarak anılacaktır), s. 181.  

İş sahibinin eseri teslim almaktan kaçınma hakkı, TBK md. 475/f.1 bent 1 hükmünde düzenlenen sözleşmeden dönme hakkından farklıdır. Hükümde 
yer alan dönme hakkı, ayıptan sorumluluk kapsamında kullanılabilecek haklardan birisidir. Dolayısıyla bu hakkın kullanılabilmesi için eserin teslim 
alınmış olması gerekir. TBK md. 475/f.1 bent 1 hükmündeki dönme hakkı ile eseri teslim almaktan kaçınma hakkı birbirinden farklı olduğu için dönme 
hakkının kullanılamayacağı hallerde dahi dürüstlük kuralı çerçevesinde iş sahibinin eseri teslimden kaçınma hakkının bulunduğunun kabulü gerekir. 
Bkz. Ayan, s. 59. 
3 Uçar, Ayhan. “İstisna Sözleşmelerinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları”, AÜEHFD, 2001/1-4, s. 528; Şenocak, Zarife. Eser 
Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, 1. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 104; Ayan, s. 51; Gümüş, s. 51; Aydemir, Efrail. Eser 
Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 325; Duman, İlker Hasan. İnşaat Hukuku, 10. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2021 (Bundan sonra “Duman, 2021” olarak anılacaktır) s. 795; Şahiniz, Cevdet Salih. Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa (Eksik İş) ve Ayıplı 
İfadan Sorumluluğu, 1. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014, s. 108; Gür, Mustafa. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa ve Ayıplı İfa 
Kavramları, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 147 



 
 

385 

 

olarak kabul edilir4. Örneğin, binadaki tek bir prizin kırık olması gibi bir durumda iş sahibi eseri teslim 

almaktan kaçınamayacaktır. Eksik işler söz konusu olduğunda ise eksikliğin önemli ölçüde olduğu 

hallerde teslimin gerçekleşmediği kabul edilmektedir5. Önemsiz eksikliklerde ise iş sahibi teslim 

almaktan kaçınamayacaktır. Bu çerçevede eserdeki eksikliğin çok az olduğu ve iş sahibi bakımından 

katlanılacak seviyede olduğu durumlarda teslim almamanın hakkın kötüye kullanılması olarak 

nitelendirilebileceği ifade edilmektedir6. Dolayısıyla böyle bir durumda teslimin gerçekleştiği kabul 

edilecektir7. 

Hukuken teslimin gerçekleşmesi halinde ise ifanın ayıplı mı yoksa eksik ifa niteliğinde mi 

olduğunu tespit etmek önem taşır8.  Çalışmamızda öncelikle eksik ifa ve ayıplı ifanın ne anlama geldiği 

üzerinde durulacaktır.  

I. EKSİK İFA VE AYIPLI İFA KAVRAMLARI  

Eksik ifa, yüklenicinin iş sahibi ile akdettiği sözleşme gereğince yüklendiği işleri yapmaması veya 

sonradan yapılan bir anlaşma uyarınca üstlendiği ilave işleri yerine getirmemesidir9. Dolayısıyla 

yüklenicinin sözleşme kapsamında yapması gereken işleri yapmadığı durumlarda eksik ifadan söz 

edilir. Bunun gibi, sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi TMK md. 2 dürüstlük kuralı çerçevesinde 

eserde bulunması gereken kısımların tamamlanmaması halinde de eksik ifa söz konusu olabilecektir10. 

Kural olarak iş sahibinin eseri bu şekilde teslim alma zorunluluğu olmamakla birlikte teslim almışsa, o 

takdirde yüklenicinin eksik ifa nedeniyle sorumluluğu gündeme gelecektir.  

İnşaat sözleşmelerindeki ayıplı ifa ise sözleşmede kararlaştırılan niteliklerin eserde bulunmaması 

durumunda söz konusu olabileceği gibi dürüstlük kuralına göre eserde var olması beklenen özelliklerin 

olmaması halini de kapsamaktadır11.  

                                                             
4 Ayan, s. 58; Öz, 2016, s. 195; Gümüş, s. 51; Şahin, 2012, s. 181; Şahin, Turan. “Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Kapsamında 
Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, C. 1, Y. 2011 (Bundan sonra “Şahin, 2011” olarak 
anılacaktır), s. 137; Duman, 2021, s. 795; Şahiniz, s. 108.  
5 Ayan, s.67-68; Aksoy Dursun, Sanem. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İş Kavramı ve Kavramın Ayıplı İşten Farkları”, Legal Hukuk 
Dergisi, S. 101, Y. 2011, s. 1851; Deniz Özkan, Sema. “Eser Sözleşmesinde Eksik İfa”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 89, S. 2015/6, Kasım-Aralık 2015, s. 
223; Şahiniz, s. 63; Gür, s. 109. 
6Erman, Hasan. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2010, s. 34; Gümüş, s. 29; Aksoy Dursun, s. 1851; Yakuppur, Sendi. 
Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, 1. Bası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 
2009, s. 66; Kocaağa, Köksal. İnşaat Sözleşmesi, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 140; Gür, s. 111; Özcan, s. 326.  
7 Erman, s. 34; Deniz Özkan, s. 224; Kocaağa, s. 140; Gür, s. 110; Yakuppur, s. 66; Gündoğdu, Fatih. Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Vadeden Önce İşi 
Başkasına Yaptırma Hakkı, (TBK m. 473 f.2), 1. Bası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019, s. 86. 
8 Belirtmek gerekir ki, eserin teslim alınması ile eserin kabulü birbirinden farklı kavramlardır. Kabul, eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olduğu 
anlamına gelen açık ya da örtülü irade beyanıdır. Bkz. Öz, Turgut. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi – 1989- , 2. Tıpkı Bası, Aristo Yayınevi, 
İstanbul 2021 (Bundan sonra “Öz, 2021” olarak anılacaktır), s. 215; Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 
(Bundan sonra “Eren, Özel” olarak anılacaktır), kn. 2182; Ayan, s. 50; Uçar, s. 516; Kaplan, İbrahim. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım 
Sözleşmeleri, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, s. 130; Gümüş, s. 28; Şenocak, s. 81; Kocaağa, s. 150; Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan. Borçlar Hukuku 
Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 393; Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Bası, Beta, 
İstanbul 2014, s. 990; Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 20. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020, s. 513; Şahin, 2012, 
s. 53; Şahiniz, s. 4; Duman, 2021, s. 801; Gür, s. 36; Gündoğdu, s. 98. Eserin kabul edilmesi halinde TBK md. 477 hükmü gereğince yüklenici 
sorumluluktan kurtulur. Ancak kasten gizlenen ya da gizli ayıpların varlığı halinde yüklenicinin sorumluluğu devam eder.  
9 Erman, s. 199; Ayan, s. 61; Şenocak, s. 106; Şahin, 2012, s. 99; Aksoy Dursun, s. 1847; Şahiniz, s. 37; Gür, s. 79; Duman, 2021, s. 748; Özcan, s. 325; 
Deniz Özkan, s. 223; Aydemir, s. 334; Zeybek, Ramazan. Taşınmaz Satımında Eksik İfa ve Ayıp, 1. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 25. 
10 Şahiniz, s. 37; Özcan, s. 325; Deniz Özkan, s. 223; Zeybek, s. 25. 
11 Öz, 2021, s. 160-161; Öz, 2016, s. 192; Akkanat, Halil. “Kat karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, 1. Bası, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2006, s. 71; Acar, Faruk. “Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri”, Hukuk Ekonomi ve Siyasal 
Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 134, Aralık 2013, s. 5; Şahin, 2012, s. 99; Şenocak, s. 93; Eren, Özel, kn. 2163; Zevkliler/Gökyayla, s. 551; Yakuppur, 
s.53-54; Ergezen, Muaz. İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s. 69-70.; Atamulu, 
İsmail. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 72; Aydoğdu, 
Murat/Kahveci, Nalan. Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri- Sözleşmeler Hukuku, 4. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 761-762.; 
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YHGK tarafından verilen bir kararda12 eksik ifa ile ayıplı ifa kavramları şu şekilde açıklanmıştır: 

“... Ayıplı ifa ile eksik ifa birbirinden farklı kavramlar ise de her iki kavram da temelinde tarafların hukuki 

ilişki ile yükümlendikleri edimlerini gerek kanun gerekse sözleşme ile öngörülen şartlara uygun, başka bir 

anlatımla gereği gibi ifa etmemeleri ile ilgilidir. Başka bir deyişle, sözleşmeye aykırı mal teslimi her zaman 

ayıplı bir malın verilmesi anlamına gelmez. Eksik ifa da bu anlamda sözleşmeye aykırı mal teslimi anlamını 

taşır. Ancak eksik ifa sözleşmede kararlaştırılmış olan ya da dürüstlük kuralı gereğince yapılması gereken 

işlerin bir kısmının hiç yapılmamış olması hâlinde söz konusu olur. Ayıplı ifadan söz edilebilmesi için ise 

sözleşme ile kararlaştırılan malın o malda bulunduğu belirtilen niteliklerin veya çeşidi yahut vasfı gereği 

malın taşıması gereken özelliklerinin mevcut olmaması gerekir...”.  

İnşaat sözleşmelerinde eksik ifa ile ayıplı ifa ayrımını yapabilmek bazı durumlarda oldukça 

kolaydır. Örneğin, yapının çatısı bitmemişse ya da asansörü takılmamışsa eksik ifa olduğu konusunda 

tereddüt olmayacaktır. Binanın çatısı yapılmış olmasına karşın yağmur yağdığında çatıdan su giriyorsa 

eksik değil ayıplı ifadan söz edilecektir. Ancak her somut olayda bu ayrımın kolaylıkla yapılması 

mümkün olmayabilir.  Doktrinde verilen örneğe göre, asansör takılmış ancak motoru takılmamışsa eksik 

ifa söz konusu olur. Motoru mevcut ancak içindeki bazı küçük parçaların takılmaması sebebiyle 

çalışmıyorsa ayıplı ifanın bulunduğu düşünülecektir13. Eksik ve ayıplı ifa ayrımı için doktrinde önerilen 

çözüm yöntemi dikkat çekicidir. Buna göre, eserdeki eksiklik daha önceden yapılmış kısımlara 

dokunulmadan ve zarar vermeden gideriliyorsa eksik ifa mevcuttur. Diğer kısımlara dokunmadan ve 

zarar vermeden gidermek mümkün değilse ayıplı ifa gündeme gelecektir14.  

Eksik ifa ile ayıp ifa arasındaki ayrımının tespit edilebilmesi, uyuşmazlığa uygulanacak 

hükümlerin farklılaşması bakımından önem arz etmektedir. Zira eksik ifanın varlığına kanaat getirildiği 

takdirde doktrindeki baskın görüşe göre genel hükümler çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak ve 

borca aykırılığa ilişkin TBK md. 112 vd. hükümleri uygulanacaktır15. Bu çerçevede genel zamanaşımı 

süresi içerisinde yüklenici sorumlu tutulabilecektir. TBK md. 147/f.1 bent 6 hükmündeki düzenleme 

gereğince zamanaşımı süresi 5 yıl olacaktır. Ayrıca iş sahibinin muayene ve ihbar yükümlülüğü de söz 

konusu olmayacaktır. Eksik ifa değil de ayıplı ifanın bulunması halinde ise yüklenicinin sorumluluğu, 

TBK md. 474 vd. hükümleri kapsamında belirlenecektir. Böyle bir durumda zamanaşımı süresi, TBK md. 

478 gereği taşınmaz yapılar için 5 yıl olacaktır16. İş sahibinin ayıptan sorumluluktan kaynaklanan 

haklarını kullanabilmesi ise muayene ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesine bağlı olacaktır (TBK 

md. 474/f.1). 

  

                                                             
Yavuz/Acar/Özen, s. 994; Aral/Ayrancı, s. 400; Büyükay, Yusuf. Eser Sözleşmesi, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 101; Şahin, 2011, s. 138; Aksoy 
Dursun, s. 1846; Gür, s. 136; Deniz Özkan, s. 224. 
12 YHGK’nın T. 23.05.2018, E. 2017/13-516, K. 2018/1121 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com. E.T. 01.03.2021. 
13 Ayan, s. 61.  
14 Gauch, Peter. Der Werkvertrag, 4. Aufl. Zürich 1996, s. 403, no: 1449 (Naklen Ayan, s. 61).  Uçar, s. 532. Bu kıstasın tek başına yeterli olmayacağı, 
hangi menfaati korumanın gerektiği kapsamında düşünülerek yorum yapılması gerektiği yönünde bkz. Akıncı, Şahin. “Kötü İfa-Eksik İfa-Ayıplı İfa Ayrımı 
ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu -1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni 
Hukuku 17-18-19-20 Şubat 2016, C. II, Ankara 2017, s. 1416-1417. 
15 Öz, 2021, s. 185; Öz, 2016, s. 195; Şahiniz, s. 69 
16  TBK md. 478 hükmündeki düzenlemeye göre “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, 
taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın 
yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar”.  

http://www.kazanci.com/
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II. EKSİK İFA-AYIPLI İFA AYRIMINDA TARTIŞMALI BAZI DURUMLAR 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, bazı durumlarda eksik ifa-ayıplı ifa ayrımını yapabilmek oldukça 

kolaydır. Ancak bazı hallerde bu iki kavramı birbirinden ayırt edebilmek güçtür. Çalışmamızda Yargıtay 

uygulaması da göz önüne alınarak tartışmalı olan bazı önemli konular üzerinde durulacaktır.  

A. İskan Ruhsatının Alınmamış Olması 

Eksik ifa ile ayıplı ifa ayrımına ilişkin uygulama ve öğretide tartışmalı olan konulardan biri, iskan 

ruhsatının (yapı kullanma izni) alınmamasının nasıl değerlendirileceğine ilişkindir. İmar Kanunu md. 

30 hükmüne17 göre, sözleşmede bir düzenleme yer almıyorsa iskan ruhsatının alınması iş sahibine aittir. 

Ancak uygulamada ruhsat alımı yüklenicilere bırakılmaktadır.  

Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında, iskan ruhsatının alınmaması hukuki ayıp olarak kabul 

edilmekteydi18. Yeni tarihli kararlarında ise iskan ruhsatının alınmaması eksik ifa olarak 

nitelendirilmiştir19. Anahtar teslim sözleşmelerde de yüklenicinin iskan ruhsatını almadan teslimi 

gerçekleştirmiş olması eksik ifa kapsamında değerlendirilmiştir20.  

Doktrinde ise bir görüş iskan ruhsatı alınmamasını eksik ifa olarak kabul ederken21, diğer görüş 

hukuki ayıp olarak kabul etmektedir22. Bizim de katıldığımız bir başka görüş ise iskan ruhsatı 

alınmamasının nasıl nitelendirilmesi gerektiği konusunda bazı ayrımlara gitmektedir. Eğer yapının 

bitmemiş olması sebebiyle iskan ruhsatı alınamıyorsa yüklenicinin temerrüdü söz konusu olur ve 

temerrüt hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Yapı bitmiş ancak mevcut ayıplar iskan ruhsatının 

alınmasına engel teşkil ediyorsa bu takdirde ayıplı ifa vardır. Diğer ihtimalde yapı bitmiş ve iskan ruhsatı 

                                                             
17 İmar Kanunu md. 30/f.1 hükmündeki düzenlemeye göre “Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları 
tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi 
olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, 
yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir”.  
18 “...Kural olarak inşaatın iş sahibine fiilen teslimi ve onun yararlanması halinde iskan ruhsatının alınmaması ya da teslimin bir şekle bağlı tutulması, 
teslimin yapılmasına engel teşkil etmez. Diğer bir deyimle yapılması kararlaştırılan eser, ikmal ve fiilen teslimden sonra ayıp niteliğini taşıyan iskan 
ruhsatının alınmaması keyfiyetine veya teslimin ispatına yönelik şekil şartına dayanılarak eserin teslim edilmediğini ileri sürmek objektif iyiniyet ile 
bağdaşamaz...”. Yargıtay 15. HD’nin T. 14.5.1987, E. 1986/4243, K. 1987/2172 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com. E.T. 03.03.2021. 

“... Her ne kadar sözleşmenin 6. maddesinde, yükleniciye verilmesi gereken dava konusu iki bağımsız bölümün yüklenici adına tescili için iskan 
raporunun alınmasına bağlı tutulmuş ise de, dairemizin öteden beri yerleşmiş içtihatlarına göre oturma izninin alınmaması inşaat açısından hukuki bir 
ayıp teşkil eder. Diğer kusurlu ve eksik işlerde olduğu gibi oturma iznine bağlı hukuki ayıbın giderilmesi masraflarının yükleniciye ait olacağı tabiidir...”. 
Yargıtay 15. HD’nin T. 25.05.1989, E. 1988/4421, K. 1989/2513 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com. E.T. 03.03.2021. 

“…oturma izninin alınmaması açık bir hukuki ayıp teşkil eder. Borçlar Kanunu madde 362 hükmü gereğince iş sahibi eseri teslim alırken bunun kusur ve 
ayıplarını yükleniciye derhal ihbar etmesi gerekir. Aksi halde yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulmuş olur. Somut olayda davacının eseri teslim 
alırken oturma izninin sözleşme gereğince alınmadığını, buna dair haklarını saklı tuttuğunu davalıya bildirdiğini ispatla yükümlü olduğu halde, bu 
hususta herhangi bir kanıt göstermemiştir. O halde davalı yükümlünün sorumluluğundan söz edilemez”. Yarg. 15 HD’nin  T. 4.10.1989, E. 1989/2731, 
K. 1989/4015 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com. E.T. 03.03.2021 
19 “...Dava, Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Daire Karşılığı İnşaat yapma sözleşmesinden kaynaklanan eksik iş bedeli alacak istemine 
ilişkindir. Sözleşmede yer alan anahtar teslimi olgusu iskân izni alınması koşulunu da kapsamakta olup HUMK.nun 287. maddesi uyarınca delil 
sözleşmesi niteliğindedir. Somut olayda dava konusu inşaat henüz tamamlanmamıştır. Bir kısım eksiklikleri bulunmaktadır. Eksikliklerin 
tamamlanmadan iskân izninin alınması da mümkün değildir. Bu husus B. Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün 9.6.2004 tarihli raporuyla da sabittir. 
Yüklenici eseri teslim ettiğini kanıtlayamadığı gibi zaten iskân ruhsatı alınmadığından teslim edilmiş sayılamaz. Bu bakımdan davada zamanaşımından 
da söz edilemez...” Yargıtay 15. HD’nin  T. 28.2.2005, E. 2004/4417, K. 2005/1075 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com E.T. 03.03.2021. 
20 “... Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında yüklenicinin anahtar teslimi inşaatı yapıp teslim etmeyi üstlenmiş olması durumunda anahtar 
teslimi ibaresinin yapı kullanma izin belgesinin alınması koşulunu da içerdiği kabul edilmektedir. Yapı kullanma izin belgesi alınmayan bağımsız bölüm 
ya da inşaat fiilen teslim edilmiş olsa dahi arsa sahibi yapı kullanma izni alınmayan bağımsız bölümler ya da yapıyı kullanmaya ya da kiraya vermeye 
zorlanamayacağından yüklenici tarafından arsa sahibine yapı kullanma izin belgesi alınmaksızın teslim edilen bağımsız bölümlerin fiilen kullanılarak 
ya da kiraya verilmek suretiyle gelir temin edildiği ya da arsa sahibince satıldığı kanıtlanmadıkça arsa sahibi teslimi gereken tarihten yapı kullanma 
izin belgesinin alındığı ya da bağımsız bölüm veya bölümleri üçüncü kişilere sattığı tarihe kadar gecikme tazminatını arsa sahibi yükleniciden 
isteyebilecektir” Yargıtay 15. HD’nin T. 21.11.2019, E. 2019/1079, K. 2019/4772 sayılı kararı için bkz. www.kazanci.com. E.T. 04.03.2021. 
21 Ayan, s. 61; Büyükay, s. 104; Gündoğdu, s. 90;  Şahiniz, s. 49; Özcan, s. 329; Deniz Özkan, s. 228; Zeybek, s. 26. 
22 Gümüş, C. II, s. 50; Kocaağa, s. 141. İmar kurallarına aykırılık nedeniyle iskan ruhsatı alınamıyorsa bu durumun hukuki ayıp olarak nitelendirileceği 
yönünde bkz. Akkanat, s. 71-72.  

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
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alınmasına engel bir durum olmamasına rağmen yüklenici almamışsa o zaman hukuki ayıp kapsamında 

bir değerlendirme yapılır23. Dolayısıyla iskan ruhsatının neden alınmadığı esas alınarak eksik ya da 

ayıplı ifanın bulunup bulunmadığı tespit edilecektir.  

B. Taşınmazın Yüzölçümünün Kararlaştırılandan Daha Küçük Olması 

Uygulamada ve doktrinde tartışmalı olan bir diğer konu, inşaatın yüzölçümünün sözleşmede 

kararlaştırılandan daha küçük olmasının nasıl nitelendirileceğine ilişkindir. Örneğin, bağımsız bölümün 

net 120 m2 olacağı konusunda taraflar anlaşmış olmasına karşın iş sahibine 110 m2 olarak teslim 

edildiğinde bu durum eksik ifa mı yoksa ayıplı ifa mı olarak düşünülecektir? Belirtmek gerekir ki, 

bağımsız bölümün yüzölçümünün sözleşmede kararlaştırılandan çok daha küçük olması hali aliud ifa24 

olarak kabul edilir ve ifa gerçekleşmemiş gibi genel hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılır25. 

Örneğin, 4 oda yerine 3 oda teslim edilmişse bu durum aliud ifa kapsamında düşünülecektir. Ancak 

eksikliğin bu kadar büyük boyutta olmadığı hallerde eksik ifa mı yoksa ayıplı ifa mı olduğunun tespiti 

önem arz eder. 

Yargıtay, bağımsız bölümün yüzölçümünün sözleşmede kararlaştırılandan küçük olmasını eksik 

ifa olarak kabul etmektedir26. Kararların gerekçesi, taşınmaz satım sözleşmesindeki yüzölçümü 

eksikliğini ayıp olarak kabul eden TBK md. 244 hükmüne benzer bir düzenlemenin eser sözleşmesinde 

bulunmamasına dayanmaktadır. Doktrinde ise yüzölçümü eksikliğini eksik ifa olarak kabul eden görüş 

bulunmakla birlikte27 baskın görüş ayıplı ifa olduğunu kabul etmektedir28. Kanaatimizce de bağımsız 

                                                             
23 Öz, 2016, s. 149.  
24 Sözleşmede kararlaştırılan edim yerine başka bir edimin ifası aliud ifa olarak nitelendirilir. Acemoğlu, Kevork. “Aliud” ve Dederal Mahkemenin “Aliud” 
konusundaki tutumu üzerine”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergisi,  C. 6, S. 9, Y. 1972, s. 19; Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut. Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, C. I, 18. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020, kn. 861 dipnot 952; Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2019 (Bundan sonra “Eren, Genel” olarak anılacaktır), kn. 2821; Nomer, Haluk N. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Beta, 
İstanbul 2017, kn. 155.1 
25 Oğuzman/Öz, kn. 861 dipnot 952; Nomer, kn. 155.1; Duman, İlker Hasan. İnşaat Sözleşmelerinde Yorum (İnşaat Sözleşmelerinin Yorumu), 1. Bası, 
Seçkin Yayınları, Ankara 2017 (Bundan sonra “Duman, 2017” olarak anılacaktır), s. 109; Gündoğdu, s. 91.  
26 YHGK’nın T. 9.12.1992, E. 1992/15-649, K. 1992/732 sayılı kararı şu şekildedir: “... Satım ile eser sözleşmesinin ayıba karşı tekeffül hükümlerinde 
yakın benzerlik varken, taşınmaz satışında yüzölçümünün eksik çıkmasını ayıp sayan BK.nun 215. maddesi hükmüne, benzer bir hükme eser 
sözleşmesinde yer verilmemiştir. Yüzölçümündeki noksanlığı satıma hasren vasfa ilişkin ayıp sayan bu hükmün, eser sözleşmesinde de uygulanması 
gerekmez. Hukuk Genel Kurulu'nun 13.11.1957 gün, 4/80 Esas, 77 Karar sayılı ilamında da, "... Satılan bir gayrimenkulün yüzölçümünün eksik çıkması 
durumunun, vasıfla ilişiği bulunmaması dolayısıyla aslında malın vasfındaki ayıp halindeki tekeffüle ait hükümlerle bir ilgisinin bulunmaması gerekirdi" 
denilmekle, genelde yüzölçüsündeki noksanlığın ayıp sayılamıyacağı görüşü benimsenmiştir. Aksine düşünce, muayene ve ihbar külfetine ilişkin 
hükümlerin tacir olmayan alıcılar -iş sahipleri için ağır olduğu, muayene biçim ve süreleri, için daha geniş davranılmasının uygun olacağı, aktin gereği 
gibi yerine getirilmemesinden dolayı genel hükümlere göre istemde bulunabilme olanağı tanınmasını savunan yeni görüşlere de ters düşmektedir ( 
Prof. Dr. H. Tandoğan-Borçlar H., C. I/1, s. 170 vd. ). Anlatılan nedenlerle, inşaatlarda mesaha noksanlığının eksik iş olduğunun, yüklenicinin edimini 
tam olarak yerine getirmediğinin, davacıya teslim edilen bağımsız bölümde mekan küçüklüğünden ötürü borcun kısmen ifa edildiğinin kabul edilmesi 
gerekir...”. Karar için bkz. www.kazanci.com. E.T: 05.03.2021. 

Yargıtay 15. HD’nin T. 22.2.2010, E. 2009/1389, K. 2010/1028 sayılı kararına göre “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenen ( 09.12.1992 tarih 
1992/649 Esas ve 1992/732 Karar sayılı ilâmı ) ve kararlılık kazanan uygulamaya göre, bağımsız bölümlerdeki yüzölçüm noksanlığı, "eksik iş" olarak 
kabul edilmektedir. Davalı yüklenici, davacılara ait bağımsız bölümleri, sözleşme hükümlerine aykırı olarak ve bu kapsamda noksan yüzölçümlü yapmış 
olduğundan, sözleşmeyle yükümlendiği edimlerini kısmen ifa etmiş sayılır. Bu sebeple, arsa sahibi noksan ifanın yerine getirilmesini ya da bundan 
doğan zararının tazminini isteyebilir. Borçlar Kanunu'nun 96. maddesi gereğince, yanlar arasındaki sözleşme hükümlerine göre, olması gereken 
yüzölçümlerdeki daireler ile noksan yüzölçümlü olarak yapılan dairelerin teslimi gereken tarihten itibaren hakkını kullanması için makul bir bekleme 
süresinden sonraki serbest piyasa rayiçleri itibariyle değerleri belirlenerek; farkların toplamının davalıdan tahsili ile davacılara verilmesi gerekirken; az 
yukarıda açıklandığı üzere, bilirkişi kurulunca yasal yöntemine uygun olmayan şekilde, değer kaybının hesaplanması ve raporun mahkemece kabulü 
doğru olmamıştır. O halde, uzman bilirkişi kurulu oluşturularak, mahkemece yerinde keşif ve inceleme yapılarak; açıklanan yöntemle yüzölçüm 
noksanlığı sebebiyle davacıların gerçek maddi zararlarının belirlenmesi ve taleple bağlı kalınarak hüküm kurulması gerekmektedir. Bu sebeplerle, 
kararın davacılar yararına bozulması gerekmiştir.” Karar için bkz. www.kazanci.com E.T: 05.03.2021. 
27 Bu görüş; Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi, TBK md. 244 hükmünün satım sözleşmesindeki yüzölçümü eksikliğine ilişkin bir düzenleme 
olduğunu ve benzer bir düzenlemenin eser sözleşmesinde bulunmadığını ifade etmektedir. Bkz. Duman, 2017, s. 108. Eksik iş olarak kabul eden 
görüşler: Acar, s. 6; Aydemir, s. 338, Duman, 2021, s. 772. 
28 Akkanat, s. 75 dipnot 25; Öz, 2016, s. 148; Şenocak, s. 94; Ayan, s. 62; Gümüş, s. 28; Aksoy Dursun, s. 1848; Şahin, 2012, s. 102; Şahiniz, s. 54; Özcan, 
s. 331; Gür, s. 98-99; Deniz Özkan, s. 229; Zeybek, s. 26. 
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bölümün sözleşmede kararlaştırılandan daha küçük olması, ayıplı ifa olarak nitelendirilmelidir. Zira 

yüzölçümündeki m2 farkının yapının diğer kısımlarına zarar vermeden giderilmesi mümkün değildir.  

C. Ortak Alanlardaki Eksiklikler 

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise yüklenicinin üstlendiği ancak teslim etmediği ortak 

alanların29 ne kapsamda değerlendirileceğidir. Örneğin; yüklenici binaya ilişkin tüm yükümlülükleri 

yerine getirmiş olmasına karşın sözleşmede yer alan havuz, otopark gibi ortak kullanım alanlarını 

yapmadığında bu durumun eksik ifa mı yoksa ayıplı ifa mı olduğu uygulamada ve doktrinde tartışmalı 

meselelerden biridir.  

YHGK tarafından taşınmaz satım sözleşmesine ilişkin olarak verilen bir kararda, sosyal tesislerin 

sitenin arazisi yerine Toki’ye ait araziye yapılıp kamuya açık hale getirilmesini açık ayıp olarak kabul 

etmiştir30. YHGK’nın sonraki yıllarda verdiği kararlarda da aynı esas benimsenmiştir31. 2020 yılında 

verdiği başka bir kararında ise sosyal tesislerin belediyenin taşınmazı üzerinde yapılmasını eksik ifa 

olarak nitelendirmiştir32. Başka bir kararında da sosyal tesislerin bir kısmının hiç yapılmayıp bir 

                                                             
29 Kat Mülkiyeti Kanunu md. 2/b bendinde ortak alanlar “Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya 
faydalanmaya yarıyan yerler” olarak tanımlanmıştır. Kat maliklerinin ortak alanlardaki kullanım hakkı ise aynı maddede “kat maliklerinin ortak malik 
sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma hakları” şeklinde belirtilmiştir.  

Ortak alan olarak kabul edilen yerler ise KMK md. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre “Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda 
yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır. 

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş,̧ kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri 
ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş ̧kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel 
tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı 
saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su 
depoları, sığınaklar, 

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve 
televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, 

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. 

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna 
girer.” 
30 YHGK’nın T. 27.04.2011, E. 2011/13-4, K. 2011/230 sayılı kararına göre “...Davacı 10.10.2004 tarihinde, satıcı TOKİ'ye vekâleten Soyak İnşaat ve 
Ticaret A.Ş.'den "Soyak Olympiakent" adlı projeden 23 nolu daireyi satın almış; satın aldığı bağımsız bölüm davacıya 10.11.2004 tarihinde tapuda devir 
edilmiş; 19.07.2006 tarihli tutanakla da fiilen teslim edilmiştir. Davacı satın aldığı bu taşınmazla ilgili ayıp ihbarını, davalılara 24.07.2007 tarihli 
ihbarname ile bildirmiş; ihbarname davalılara 26.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı bundan sonra 26.12.2007 tarihinde açtığı eldeki dava ile, 
518 nolu ada üzerine inşa edilen spor kompleksinin tapusunun bağımsız bölüm maliklerine verilmeyip, TOKİ üzerinde bırakıldığını ve spor kompleksinin 
sadece site sakinlerinin kullanımına sunulması gerekirken, kamuya da açıldığını ileri sürerek, bu ayıp nedeniyle satın aldığı taşınmazda meydana gelen 
ekonomik eksikliğin tazminini istemiştir. Davacının dava dilekçesinde tanımladığı bu durumun satın aldığı bağımsız bölümün ekonomik değerini 
düşüren açık ayıp olduğu, davalıların bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadıkları, davacının bu ayıplardan bağımsız bölümü satın 
aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği kuşkusuzdur...”. Karar için bkz. www.kazanci.com. E.T: 07.03.2021. Aynı yöndeki Yargıtay 3. HD’nin T. 
1.12.2020, E. 2020/3306, K. 2020/7233 sayılı kararına göre “...Davalıların, mahkemece eksik ifa olarak nitelendirilen eksik işlerle ilgili temyiz itirazı 
yönünden yapılan incelemede ise; hükme esas alınan bilirkişi raporunda tespit edilen; proje alanının ve mevcut yeşil alanın taahhüt edilenden küçük 
olması, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortu gibi sportif tesislerin, misafir otoparkı ve göletin konut maliklerinin mülkiyet hakkının 
bulunmadığı parseller/yeşil alanlar üzerine yapılması, sosyal kültürel tesisler için ayrılan parsellerin özel şahısların mülkiyetinde olması, 
ağaçlandırmanın vaat edilen kadar olmaması, kapalı yüzme havuzunun ve kreşin yapılmamış olması hususları eksik ifa olarak değerlendirileceği 
açıklanmış ve buna göre davacının talebi kabul edilmiş ise de; bunların yapılmamış olmasının davacının satın aldığı bağımsız bölümün ekonomik 
değerini düşüren açık ayıp niteliğinde olduğu, davalıların bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadığı, davacının bu ayıplardan bağımsız 
bölümü satın ve teslim aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği kuşkusuzdur...” 
31 YHGK’nın T. 1.12.2020, E. 2020/3306, K. 2020/7233 sayılı kararına göre “Davacı, “S... Olympiakent” adıyla bilinen projede yer alan daireyi davalı 
TOKİ adına vekaleten davalı S... A.Ş.'den “Taşınmaz Satış Sözleşmesi” ile satın almış; satın aldığı bağımsız bölüm davacıya teslim edilmiştir. Davacı satın 
aldığı bu taşınmazla ilgili ayıp ihbarını, davalılara bildirmemiştir. Davacı bundan sonra açtığı eldeki dava ile; sitenin genel çevre duvarları ve demir 
parmaklıklarının olmadığı, güvenlik sisteminin çalışmadığı, peyzaj işlerinin modern teknoloji ile yapılmadığı, çevresine 50.000 ağacın olmadığı, 
havuzların vaad edilen standartta olmadığı, yapılan okulun projenin adını taşımadığı, 518 numaralı ada üzerine inşa edilen spor kompleksinin 
tapusunun bağımsız bölüm maliklerine verilmeyip, TOKİ üzerinde bırakıldığını ve spor kompleksinin sadece site sakinlerinin kullanımına sunulması 
gerekirken, kamuya da açıldığını ileri sürerek, bu ayıp sebebiyle satın aldığı taşınmazda meydana gelen ekonomik eksikliğin tazminini istemiştir. 
Davacının dava dilekçesinde tanımladığı bu durumun satın aldığı bağımsız bölümün ekonomik değerini düşüren açık ayıp olduğu, davalıların bu ayıbı 
gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadıkları, davacının bu ayıplardan bağımsız bölümü satın aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği 
kuşkusuzdur.” Karar için bkz. www.kazanci.com. E.T: 07.03.2021.  
32 YHGK’nın T. 8.7.2020, E. 2019/13-468, K. 2020/539 sayılı kararı şu şekildedir: “... Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı 
tüketicinin, kendisine teslim edileceğinin sözleşme ve tanıtım materyalleri ile taahhüt edildiğini iddia ettiği sosyal donatı  alanlarının mülkiyeti site 
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kısmının da sitenin mülkiyet alanı dışına yapılmasını yine eksik ifa olarak kabul etmiştir33. Yargıtay 23. 

HD tarafından verilen bir kararda otopark yerinin yapılmaması eksik ifa olarak nitelendirilmiştir34. 

Yargıtay 18. HD’nin vermiş olduğu bir kararda ise yapılmayan ortak alanların açık ayıp niteliğinde 

olduğunu belirtilmiştir35. Görüldüğü üzere, Yargıtay’ın bazı kararlarında ortak alanların yapılmamış 

sayılması ya da başka bir arazi üzerine yapılması ayıplı ifa olarak kabul edilmiş ancak bazı kararlarda 

eksik ifa olarak nitelendirilmiştir.  

Doktrinde ise ortak alanların site arazisi yerine belediyeye ait arazi üzerinde yapılmasını ayıplı ifa 

olarak kabul eden Yargıtay kararları eleştirilmiş ve böyle bir durumda eksik ifanın söz konusu olduğu 

belirtilmiştir36. Kanaatimizce de ortak alanlar taraflar arasında anlaşılan araziye yapılmadığında, 

yapılmamış olarak düşünülmeli ve eksik ifa kapsamında değerlendirilmelidir. Kamuya açık bir alanın, 

ortak alan olarak kabul edilmesi mümkün değildir.  

Ortak alanların hiç yapılmamış olması da kanaatimizce eksik ifa kapsamındadır37. Zira sözleşmede 

kararlaştırılan ancak yapılmayan bir iş söz konusudur.  

                                                             
sakinlerine ait olmayan taşınmaz üzerinde yapılmasının satın alınan taşınmazda değer kaybı yarattığını ileri sürerek açtığı davanın yukarıda yapılan 
açıklamalar ve 4077 Sayılı TKHK'nın “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” şeklindeki 30. maddesi hükmü gereği ihbar 
koşuluna bağlı olmaksızın BK'nın 125. maddesinde düzenlenen on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi eksik ifa iddiası olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında davacı iddiasının TKHK anlamında ayıp mahiyetinde olduğu, bu nedenle tüketicinin süresinde 
ayıbı ihbar yükünü yerine getirmeden ileri sürdüğü iddiaların dinlenebilirlik koşulu bulunmadığından davanın bu istemler yönünden reddedilmesinin 
yerinde olduğu yönünde dile getirilen görüş, yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir...”. Karar için bkz. 
www.kazanci.com E.T: 07.03.2021. 
33 YHGK’nın T. 2.5.2019, E. 2018/13-929, K. 2019/515 sayılı kararı şu şekildedir: “... Davacı tüketicinin, kendisine teslim edileceğinin sözleşme ve tanıtım 
materyalleri ile taahhüt edildiğini iddia ettiği sosyal donatı alanlarının bir kısmının inşa dahi edilmediğini, bir kısmının ise site mülkiyet alanı dışındaki 
parseller üzerinde inşa edildiğini ileri sürerek açtığı davanın, diğer davalı S. İnşaat ve Ticaret A.Ş. yönünden davanın reddine ilişkin kararın yargılama 
aşamalarında kesinleştiği gözden kaçırılmadan, yukarıda yapılan açıklamalar ve 4077 Sayılı TKHK'nın “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır” şeklindeki 30. maddesi hükmü gereği ihbar koşuluna bağlı olmaksızın BK'nın 125. maddesinde düzenlenen on yıllık genel 
zamanaşımı süresine tabi eksik ifa iddiası olarak değerlendirilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında davacı iddiasının TKHK 
anlamında ayıp mahiyetinde olduğu, bu nedenle tüketicinin süresinde ayıbı ihbar yükünü yerine getirmeden ileri sürdüğü iddiaların dinlenebilirlik koşulu 
bulunmadığından davanın bu istemler yönünden reddedilmesinin yerinde olduğu yönünde dile getirilen görüş, yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul 
çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir...”. Karar için bkz. www.kazanci.com E.T: 07.03.2021. 
34 Yargıtay 23. HD’nin T. 24.6.2013, E. 2013/2589, K. 2013/4359 sayılı kararına göre “...Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı eksik ve 
ayıplı iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında 19.1.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin varlığı konusunda çekişme yoktur. 
Davacı arsa sahipleri sözleşmede yer almasına rağmen kendilerine beş adet otopark yeri tahsis edilmediğini ve buna ilaveten binada su giderlerinin 
tekniğine uygun yapılmaması sebebiyle yapının hasar gördüğünden bahisle her iki talep için toplam 10.000,00 TL'nin tahsilini istemişlerdir. 
Mahkemece, süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı için davanın reddine karar verilmiş ise de öncelikle sözleşmede açıkça yazılı olan daire başına birer 
otoparklık yerin tahsisi taahhüdünün yerine getirilmemesi ayıp değil, mahiyetince eksik iş niteliğindedir...”. Akıncı, s. 1414.  Ayrıca bkz. 
www.kazanci.com E.T: 07.03.2021. 
35 Yargıtay 18. HD’nin T. 22.3.2018, E. 2016/7752, K. 2018/3435 sayılı kararına göre “Davalıların, mahkemece eksik ifa olarak nitelendirilen eksik işlerle 
ilgili temyiz itirazı yönünden yapılan incelemede ise; “Ispartakule” adlı proje kapsamında yapılacak konut ve işyeri satışına dair internet ilanlarında, 
reklam ve tanıtım broşürlerinde, 560.000.m2 ruhsatlı alanda 1.000.000.m2 den fazla inşaat alanına sahip olan toplam 13 adanın, 10 adasında 5280 
modern konut ve 3 adasında 800 adet işyerinin bulunduğu alışveriş ve eğlence merkezinin yapılacağının, büyük marketler, sinemalar, restoran ve 
kafelerin yanısıra her türlü ihtiyaca yönelik dükkan ve işyerlerinin burada yaşayanların yanı başında olacağının, sportiv aktivitelerin yapılacağı klüp 
binası, iki adet ilk öğretim okulu, bir adet ortaöğretim okulu, cami, hastane, sağlık ocağının bu projede yer aldığının ve 21. yüzyıla yakışır Avrupai bir 
yerleşim alanı olacak “Ispartakule” projesinin 2009 yılı sonunda tamamlanacağının belirtildiği hükme esas alınan bilirkişi raporunda da,; site içersinde 
yapılan incelemede, çocuk parkının olduğu, market, kapalı yüzme havuzu, sauna, vs. ile spor sahalarının bulunduğu, peyzaj ve aydınlatmasının olduğu, 
site etrafında yapılan incelemede ise, başka ada ve parsellerde market, restoran sağlık ocağı, okul vs.nin bulunduğu, site etrafındaki parsellerde tespit 
edilen dini tesis, okul, sağlık ocağı, market ticari alanların davalı yüklenici tarafından yapıldığını gösteren bir belgeye rastlanmadığı ve eksik ifa olarak 
değerlendirileceği açıklanmış ve buna göre davacının talebi kabul edilmiş ise de; bunların yapılmamış olmasının davacının satın aldığı bağımsız bölümün 
ekonomik değerini düşüren açık ayıp niteliğinde olduğu, davalının bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadığı, davacının bu ayıplardan 
bağımsız bölümü satın ve teslim aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği kuşkusuzdur. Davacının teslim aldığı bağımsız bölüm nedeniyle, 4077 
Sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde davalıya ayıp ihbarında bulunmadığı da anlaşılmaktadır”. Karar 
için bkz. www.kazanci.com. E.T: 07.03.2021. 
36 Gür, s. 88. 
37 Taşınmaz satım sözleşmesi kapsamında değerlendirmede bulunan aksi yöndeki görüşe göre ise, satım sözleşmesinde kararlaştırılan ortak alanların 
bulunmaması ayıplı ifadır. Bu görüşün gerekçesi; alıcının asıl amacının bağımsız bölüm satın almak olduğu, ortak alanların ise tek başına bir değer ifade 
etmeyip bağımsız bölümün kalitesini artıran niteliğe sahip olduğudur. Bu çerçevede bağımsız bölümün değerini artıracak ortak alanların bulunmaması 
eksik değil ayıplı ifadır. Bkz. Öz, Turgut. “Konut ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Satımında Şekil Sorunu ve Ayıplı İfa Eksik İfa Ayırımı”,  2. Tüketici Hukuku 
Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri “Tüketici Hukuku Açıklamaları, 1. Bası, Bilge Yayınevi, İstanbul 2013, s. 544-545.  

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
https://ezproxy.iku.edu.tr:3645/kho3/ibb/files/tc4077.htm#4
http://www.kazanci.com/
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SONUÇ 

Eksik ifa, yüklenicinin iş sahibi ile akdettiği sözleşme kapsamında yapması gereken işleri 

yapmadığı durumlar ile sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi TMK md. 2 dürüstlük kuralı 

çerçevesinde eserde bulunması gereken kısımların tamamlanmaması halinde söz konusu olur. İnşaat 

sözleşmelerindeki ayıp ise sözleşmede kararlaştırılan niteliklerin eserde bulunmaması veya dürüstlük 

kuralına göre eserde var olması beklenen özelliklerin olmaması halidir.  

Yüklenicinin iskan ruhsatını almamasının eksik ya da ayıplı ifa kavramlarından hangisi 

çerçevesinde değerlendirileceğini tespit edebilmek için bir ayrıma gitmek gerekmektedir. Buna göre, 

yapının bitmemiş olması sebebiyle yüklenici iskan ruhsatını alamamışsa yüklenicinin temerrüdü söz 

konusu olur ve temerrüt hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Yapı bitmiş olmasına karşın mevcut 

ayıplar iskan ruhsatı alınmasına engel teşkil ediyorsa ortada ayıplı ifa vardır. Yapı bitmiş ve iskan 

ruhsatı alınmasına engel bir durum olmamasına rağmen yüklenici almamışsa o zaman yine hukuki ayıp 

kapsamında bir değerlendirme yapılır.  

Taşınmazın yüzölçümünün sözleşmede kararlaştırılandan daha küçük olması, ayıplı ifa olarak 

nitelendirilmelidir. Zira yüzölçümündeki m2 farkının yapının diğer kısımlarına zarar vermeden 

giderilmesi mümkün değildir. Ancak bağımsız bölümün yüzölçümü, sözleşmede kararlaştırılandan çok 

daha küçük ise aliud ifa olarak kabul edilecek ve ifa gerçekleşmemiş gibi genel hükümler çerçevesinde 

değerlendirme yapılacaktır. Örneğin, 4 oda yerine 3 oda teslim edildiğinde bu durum aliud ifa olarak 

kabul edilecektir.  

 Ortak alanlar sözleşmede kararlaştırılan site arazi yerine belediye arazisi üzerine yapılıp 

kamuya açık hale getirildiğinde ortak alanların hiç yapılmadığı kabul edilecek ve eksik ifa kapsamında 

değerlendirilecektir. Kamuya açık bir alanın, ortak alan olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ortak 

alanların hiç yapılmamış olması da yine eksik ifa olarak düşünülecektir. Böyle bir durumda sözleşmede 

kararlaştırılan ancak yapılmayan bir iş söz konusudur.  

Eksik ifa ile ayıp ifa ayrımı, uyuşmazlığa uygulanacak hükümlerin farklılaşması bakımından önem 

arz etmektedir. Eksik ifanın mevcut olması halinde genel hükümler çerçevesinde bir değerlendirme 

yapılır ve borca aykırılığa ilişkin TBK md. 112 vd. hükümleri uygulanır. Yüklenici, eser 

sözleşmelerindeki genel zamanaşımı süresi olan beş yıl içerisinde sorumlu tutulabilecek ve iş sahibinin 

muayene ve ihbar yükümlülüğü de söz konusu olmayacaktır. Ayıplı ifanın bulunması halinde ise ayıptan 

sorumluluğa ilişkin TBK md. 474 vd. hükümleri uygulanacaktır. Zamanaşımı süresi, TBK md. 478 gereği 

taşınmaz yapılar için 5 yıl olacaktır. İş sahibinin ayıptan sorumluluktan kaynaklanan haklarını 

kullanabilmesi ise muayene ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekecektir.  
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ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MESLEKİ SORUMLULUK 
SİGORTASI (D&O INSURANCE)  

Safiye Nur BAĞRIAÇIK SİMİL 
 

Öz 
Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 553. maddesinin birinci fıkrasında, anonim şirketi hem yöneten hem de temsil 
eden organ olan yönetim kurulunun, yürütmüş olduğu bu faaliyet sırasında kanundan veya esas sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal etmesi halinde hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı 
vermiş oldukları zararlardan dolayı sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğun 
ağırlığı ve çoğu zaman öngörülebilir olmayan çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaları, bazı durumlarda şirketin 
yönetimi ve karar almada çekingen olmaları sonucunu doğurmaktadır. TTK m.361 ile getirilen mesleki sorumluluk 
sigortası bir yandan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken şirkete verebilecekleri olası zararların 
güvence altına alınmasına diğer yandan ise yönetim kurulu üyelerinin şirketi yönetmekte ve karar almada daha 
rahat hareket etmelerine imkân sağlamaktadır. Günümüzde yöneticilere karşı açılan dava sayılarının artmış 
olması da bu sigortayı daha önemli hale getirmektedir. 
Amerikan hukukunda Directors' and Officers' Liability Insurance – (D&O Insurance) olarak ifade edilen ve uzun 
yıllardan beri uygulanan yönetici sorumluluk sigortası hukukumuzda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile pozitif 
bir düzenlemeye kavuşmuş ancak uygulaması henüz çok yaygınlaşmamıştır. Yönetici sorumluluk sigortası isteğe 
bağlı bir zarar sigortası niteliğindedir. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortasında, sigorta 
ile teminat altına alınan sorumluluklar; TTK’nın sorumluluk sigortalarına ilişkin hükümleri ile Mesleki Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları’na bakılarak tespit edilmektedir. Bunun nedeni; TTK’nın 2011’de yürürlüğe girmesine 
rağmen anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartların yani yönetici 
sorumluluk sigortası genel şartlarının hâlâ yayınlanmamış olmasıdır. Uygulamada anonim şirket yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlar;  mesleki sorumluluk sigortalarına özel şartlar eklenerek 
belirlenmektedir. Ancak kanunun yürürlüğe girmesinin üstünden on yıl geçmiş olmasına rağmen genel şartlarının 
yayımlanmamış olmasının da bir eksiklik olduğu ifade edilmelidir.  Bu nedenle tebliğde öncelikle zarar sigortaları 
ve sorumluluk sigortalarına ilişkin hükümler de dikkate alınarak kısaca bu sigorta türünün düzenleniş şekli 
değerlendirilecektir.  
Daha sonra şirkette meydana gelen birleşme, bölünme gibi yapısal değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda; 
yönetici sorumluluk sigortasının varlığı halinde sigorta sözleşmesinin durumunun ne olacağı incelenecektir. 
Ayrıca, yapısal değişikliklerin sadece anonim şirkette değil de anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinde meydana gelecek olmasının; yapılmış olan sigorta sözleşmesinin 
akıbetine ilişkin de değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bununla birlikte anonim şirket yönetim kurulu üyeleri 
mesleki sorumluluk sigortasının varlığının; anonim şirket tarafından açılacak olan sorumluluk davaları ile pay 
sahipleri ve şirket alacaklıları tarafından açılacak olan davalara etkileri de değerlendirilecektir.  
Şirket yönetimi ile ilgili olarak iş adamı kararı (business judgement rule) ve kurumsal yönetim ilkelerinin, TTK 
m.361’de düzenlenen yönetici sorumluluk sigortası ile olan ilişkisi de incelenecektir. Küresel çapta ortaya çıkan 
Covid-19 salgının çalışma usûllerinde önemli değişiklikler getirmesi sonucu çalışanların yanı sıra işverenler 
açısından da yeni riskler ve sigorta ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, yönetici sorumluluk sigortasının 
gerekliliği ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı hususu da önem arz emesi nedeniyle 
tebliğde kısaca incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Kurumsal Yönetim. 
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PROFESSIONEL LIABILITY INSURANCE OF THE MEMBERS OF BOARD IN JOINT 
STOCK COMPANY (D&O INSURANCE) 

 

Abstract 
In the first paragraph of Article 553 of the Turkish Commercial Code ("TCC"), in the event that the board 
of directors, which is the body both managing and representing the joint stock company, infringed its 
obligations arising from the law or the articles of incorporation, it has been regulated that they will be 
responsible for the damages they have caused to the creditors of the company. The heavy responsibility 
and the fact that the members of the board of directors often face various risks that are not predictable 
cause them to be hesitant in management and decision making in some cases. The professional liability 
insurance introduced by TCC Art. 361, on the one hand, ensures the possible damages that the members 
of the board of directors may inflict on the company while performing their duties, on the other hand, it 
enables the members of the board of directors to manage the company and to act more comfortably in 
making decisions. The increase in the number of lawsuits filed against managers nowadays also makes 
this insurance more important. 
Managerial liability insurance, which is expressed as Directors 'and Officers' Liability Insurance - (D&O 
Insurance) in American law and has been applied for many years, has gained a positive regulation in our 
law with the Turkish Commercial Code No. 6102, but its application has not yet become widespread. 
Directors 'and Officers' Liability Insurance is a voluntary damage insurance. In the liability insurance of 
the members of the board of directors of joint stock companies, the liabilities are covered by insurance; 
It is determined by looking at the provisions of the TCC regarding liability insurances and the General 
Conditions of Professional Liability Insurance. This is because; Although the TCC entered into force in 
2011, the general conditions regarding the liability insurance of the members of the board of directors 
of the joint stock company, namely the general conditions of director liability insurance, are still not 
published. General conditions regarding liability insurance of joint stock company board members; It is 
determined by adding special conditions to professional liability insurances. However, it should be 
stated that it is a deficiency that the general conditions have not been published despite the fact that ten 
years have passed since the enactment of the law. Therefore, in the article, first of all, the regulation of 
this type of insurance will be considered by taking into account the provisions on damage insurance and 
liability insurance. 
In case of structural changes such as a merger or division that occurred later in the company; In the case 
of the existence of professional liability insurance of the members of management board in joint stock 
company, the status of the insurance contract will be examined. Besides, the structural changes will 
occur not only in the joint stock company, but also in the insurance company that makes the liability 
insurance of the members of the board of directors of the joint stock company; Evaluations will also be 
made regarding the outcome of the insurance contract made. However, the members of the board of 
directors of the joint stock company, the existence of professional liability insurance; The effects of 
liability lawsuits to be filed by a joint stock company and to lawsuits filed by shareholders and creditors 
of the company will also be considered. 
Regarding the company management, business judgment rule and the relationship between corporate 
governance principles and executive liability insurance regulated in TCC Art.361, it will also be 
examined. As a result of the globally emerging Covid-19 pandemic, significant changes in working 
methods have resulted in new risks and insurance needs for employers as well as employees. In this 
context, the necessity of manager liability insurance and whether it will meet the needs arising in 
practice will be briefly examined in the article because of its importance. 
Keywords: Joint Stock Company, Members of Board, Liability Insurance, Corporate Governance. 
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I. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Gerekliliği, 

Hukuki Niteliği ve Yasal Dayanaklar  

Mesleki sorumluluk sigortaları, yöneticilerin görevlerini yerine getirdikleri sırada dikkatsizlik, 

ihmâl, deneyimsizlik, bilgisizlik gibi sebeplerle üçüncü kişilere verecekleri zararların giderilmesini 

sağlamak amacıyla ihdas edilmiş olan sigortalardır1. Mesleki sorumluluk sigortalarının özel bir 

görünümü olan yönetici sorumluluk sigortaları;  yöneticilerin yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı bağlı 

olduğu tüzel kişiliğe, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere sorumlulukların temin edilmesini amaçlayan 

bir sigortadır2. Bir başka ifadeyle sigortalı olan yöneticilerin şirkete karşı olan hizmet sözleşmelerinin 

gereğini ifa ederken ve bunun yanında kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 

yürütürken, sigorta sözleşmesi yapılmadan önce veya geçerlilik süresi içinde kusurlarıyla şirkete vermiş 

oldukları zararlardan ötürü karşılaşacakları taleplere karşı teminat verilen bir sorumluluk sigortası 

türüdür3. Şirketlerin, yöneticilerin eylemleri nedeniyle giderim yükümlülüğü sigortacı tarafından 

karşılanacak ve böylece çok çeşitli rizikolarla karşı karşıya kalan şirketlerin yükü hafifletilmiş olacaktır4.  

Bir mesleki sorumluluk sigortası olarak karşımıza çıkan yönetici sorumluluk sigortası kavramının 

mehazı Amerikan hukukudur [Directors' And Officers' Liability İnsurance – (D&O Insurance)]. Amerikan 

şirket yöneticileri ve sigortacıları için çok önceden beri var olan bu kavram ekonomik faaliyetlerini 

kurmuş oldukları yavru ortaklıklarla ya da şubelerle Amerika’da devam ettiren başka ülkelerin 

şirketleri için de uygulanmaktadır5. Özellikle Amerika ve Kanada’da pay sahiplerinin yönetim kurulu 

üyeleri aleyhine açtıkları davaların sıklığından dolayı halka açık anonim şirketler bu sigortaya büyük 

ilgi göstermiştir6. Amerika’da hem eyalet yasaları hem de yönetmeliklerde yöneticilere, sorumluluk 

sigortası yapma yükümlülüğü yüklenmiştir7. 

Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesiyle gelmiş olan bu 

kurum yeni olması nedeniyle uygulaması henüz çok yaygınlaşmamıştır. Kanun koyucu madde 

gerekçesinde de bu düzenlemenin özendirici nitelikte bir yapı taşıdığını ve yönetim kurulu üyelerinin 

görevlerini yerine getirirken şirkete verebilecekleri zararların güvence altına alınması konusunda ilk 

adım olduğunu belirtmiştir.  TTK’nın ilke olarak, kurumsal yönetim sistemini benimsemiş olmasının 

doğal bir sonucu olarak da; TTK m.361’de kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk denetimi yapılırken de 

mesleki sorumluluk sigortasının dikkate alınan bir ölçüt olduğu ifade edilmiştir8. Tüm bunlardan 

                                                             
1 Aral Eldeleklioğlu, İrem, “Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminatı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2017, S.16, C.2, s.164. 
2 Öntürk, Özgür, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mesleki Sorumluluk Sigortası Ve Yöneticinin Sorumluluğu”, T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Çalışma Raporları Sayı: 2014-1/Ağustos 2014, s.1. 
3 Öntürk, s. 10. 
4 Kubilay, Huriye, “Anonim ve Limited Şirket Yönetici ve Müdürlerinin Sorumluluk Sigortası”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.1, 
İstanbul 2003, s. 538. 
5 Kervankıran, Emrullah,  “Sermaye Şirketlerinde Yöneticilerin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası (D&O Insurance)”, Maltepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi (10. Yıl Özel Sayısı), 2008, s. 238. Ayrıca kavramın Amerika’da tarihçesi hk. Bkz. Kervankıran, s. 240 vd.  
6 Kösekaya, Fatih, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Adalet Yayınevi, 2013, s. 68. Amerika’da şirketlerin 
yaptırdıkları yönetici sorumluluk sigortası ile ilgili ayrıntıların kamuya açıklanması zorunluluğu bulunmazken; Kanada ve İngiltere’de ise, halka açık 
anonim ortaklıkların yapmış oldukları sigorta ile ilgili olarak teminat ve primler dahil olmak üzere sigorta poliçelerine ilişkin temel bilgileri kamuya 
açıklamaları gereklidir. Griffith, Sean J. “Uncovering a Gatekeeper: Why the SEC Should Mandate Disclosure of Details Concerning Directors' and 
Officers' Liability Insurance Policies”, University of Pennsylvania Law Review, Mayıs, 2006, Vol. 154, No. 5, s.1200.  
7 Macminn, Richard/Ren, Yayuan/Han, Li-Ming, “Directors, Directors and Officers Insurance, and Corporate Governance”, Western Risk and Insurance 
Association Journal of Insurance Issues, 2012, Vol. 35, No. 2, s. 164. Özellikle halka açık olan anonim ortaklıkların yaklaşık yüzde doksanı tarafından 
yönetici sorumluluk sigortası teminatı satın alınmakta olduğu yönünde bkz. Griffith, s.1168. 
8 Saraçoğlu, Mahmut, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Popülaritesi Artan Yöneticinin Sorumluluğu Sigortaları I”, Reasürör Dergisi, Ekim 2012, S.86, s.10.  
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hareketle; yönetici sorumluluk sigortası şirket menfaatine ve toplumsal menfaate hizmet eden bir 

kurum olmakla birlikte; şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmış olması nedeniyle de; günün sonunda 

toplumsal menfaate de hizmet etmiş olacaktır9.  

Konuya ilişkin olan TTK m.361 hükmü şu şekildedir:  “Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini 

yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle 

sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye 

Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.”   

İlgili hüküm yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurları ile verebilecekleri 

zararlara karşı teminat sağlama amacına yönelik olan ve şirketler bakımından kurumsal yönetim 

ilkesinin uygulanmasını kolaylaştıran bir yapıdadır10. 

TTK m.361’de yapılan düzenlemenin hem Dünya’da hem de Avrupa’da sık bir şekilde yapılan türü 

bakımından değerlendirildiğinde “Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete 

verebilecekleri zarar…” ifadesi ile ne anlaşılması gerektiği hususu tam olarak açıklanmamıştır11. Kanun 

koyucunun yapmış olduğu bu düzenlemede ile anlaşılması gerekenin ne olduğu ile ilgili olarak iki tane 

husus ileri sürülmüştür12. Bunlardan birincisi pay sahiplerinin zarara uğradıklarında ya da yöneticilerin 

şirketi zarar soktuğunu düşünerek onlara karşı dava açtıkları durumlarda bunun şirkete verilen zarar 

olarak anlaşılması gerektiği şeklindedir. İkincisi ise genel kurul yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava 

açılmamasına karar verir ve esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri dava açılması 

yönünde karar alırlarsa, şirket bu durumda karar ve talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu davayı 

açmak zorundadır. Bu durumda şirkete verilmiş bir zarar olduğu ortaya çıkarsa bunun üzerine dava 

açıldığında dava masrafları ve sonuçta hükmedilecek tazminat yönetici sorumluluk sigortası 

kapsamında değerlendirilmesi gerekir13. 

TTK m.361’e ilişkin olarak, kanun koyucu tarafından yapılan düzenlemenin; yönetim kurulunun 

sorumluluklarını bertaraf etmeye yönelik bir işlem olarak görülmediği sonucuna da 

ulaşılabilmektedir14. Her ne kadar doktrinde hükmün ele alınış şekli açısından kimler tarafından ve 

hangi koşullar kapsamında yaptırılacağı yönünde eleştiriler bulunuyor olsa da; uygulama bakımından 

yöneticilerin hizmet sözleşmelerinde, yöneticileri istihdam eden şirketin uygun bir yönetici sorumluluk 

sigortası temin etmekle yükümlü olduğuna dair düzenlemelere daha fazla yer verilmekte olduğu 

görülmektedir15. Bu şekilde şirket yönetiminin de bu sigortayı yapmaya teşvik edilmekte olduğu 

söylenebilir.  

Yönetici sorumluluk sigortası; yöneticileri haksız dava ve risklere karşı savunmasız bir şekilde 

bırakmayıp bu yönde çekincesi olanları cesaretlendirmektedir. Ayrıca günümüzde yöneticilere karşı 

                                                             
9 Akın, Murat Yusuf/Sulu, Muhammed, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaati ile Şirket Menfaatinin Çatışması Bağlamında Sorumluluk”, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.25, S.1, Haziran 2019, s. 182. 
10 Aral Eldeleklioğlu, s. 167. Bu düzenlemeyle, şirket yöneticilerin yönetici sorumluluk sigortasının önerilmiş olması TTK’nın getirmiş olduğu 
sorumlulukların sigortacıya transfer edilerek dengeleneceği düşüncesidir. Saraçoğlu, 2012, s.10. 
11 Kervankıran, s. 268.  
12 Kervankıran tarafından ileri sürülen bu iki husus ile ayrıntılı açıklamalar için bkz. Kervankıran, s. 268. 
13 Kervankıran, s. 268. 
14 Sopacı Öztuna, Birgül, Yönetici Sorumluluk Sigortası, Vedat Kitapçılık, 2015, s. 162. 
15 Sopacı Öztuna, Birgül, s. 181. 
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açılan dava sayılarının artmış olması da yönetici sorumluluk sigortasını daha önemli hale getirmiştir16. 

Bu sigorta, yöneticilerin sorumluluklarının mali sonuçlarını sigortacıya bırakılması imkânını 

sağlamaktadır17. Böylece yöneticiler mali sonuçlara ilişkin durumları sigortacıya bırakarak görevlerini 

daha rahat ve etkin bir şekilde yürütmeye devam edebilecektir.  

Yönetici sorumluluk sigortasını düzenleyen TTK m. 361’in madde gerekçesine bakıldığında bu 

sigortanın isteğe bağlı bir zarar sigortası niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bunun temel nedeni, bu kadar 

büyük bir riski Türk sigorta endüstrisinin taşımasının mümkün gözükmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bir başka nedeni olarak da yönetim kurulu üyelerinin mesleki sorumluluk sigortası ile toplanan fonun 

yurt dışına gönderileceğini, böylelikle milli servetin kontrol edilebilmesi ve sigorta yoluyla toplanan 

fonun ülke ekonomisine faydalı bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi yönündeki çekincelerden dolayı 

zorunlu bir niteliğe sahip olmadığı ifade edilmiştir18. Ayrıca, sigorta ettirenin malvarlığının pasifinde 

veya pasifin artması şeklinde ortaya çıkan zararın ödenmesi amacına yönelik olduğu için bir pasif 

sigortası olmakla birlikte19; malvarlığındaki azalmaları gidermeye yönelik bir himaye sağlamayı 

üstlenen bir sigorta olduğu için malvarlığı sigortası niteliğindedir.  

Yönetici sorumluluk sigortasının mesleki sorumluluk sigortası olması sebebiyle yasal dayanaklar 

bakımından Sigorta Poliçesi Genel Şartları ’da önemlidir. TTK’nın 2011’de yürürlüğe girmiş olmasına 

rağmen yönetici sorumluluk sigortasına ilişkin olarak genel şartlar hala yayınlanmamıştır. Bu nedenle 

de halen Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına tabidir20. Uygulamada da bu nedenle Yönetici 

Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının mesleki sorumluluk sigortalarına özel şartlar eklenerek 

belirlenmektedir21. Ancak kanunun yürürlüğe girmesinin üstünden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 

halen yönetici sorumluluk sigortası genel şartlarının yayımlanmamış olması da bir eksiklik olduğunun 

ifade edilmesi gerekir.  

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, isteğe zarar sigortası olarak karşımıza çıkan bu sigortanın 

yasal dayanakları bakımından TTK m.361 dışında, TTK’nın altıncı kitabı olan Sigorta Hukuku başlığı 

altındaki düzenlemeler de oldukça önemlidir. Bu bakımdan TTK m. 1453-1472 arasında düzenlenen 

zarar sigortaları ile TTK m.1473-1486 arasında düzenlenen sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler 

yönetici sorumluluk sigortasına da uygulanacaktır.  

II. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tanımı, 

Tarafları ve Riziko Kavramı 

Doktrinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortası ile ilgili olarak farklı tanımlar 

bulunmakla birlikte22 genel hatlarıyla; şirketlerin ve iştiraklerin yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin, 

yönetim ve denetim kadrosunda çalışan kimselerin görevlerini ifa ettikleri sırada vermiş oldukları 

ekonomik zararlar dolayısıyla kendilerinden üçüncü kişiler tarafından talep edilen tazminat, idari para 

cezaları ve dava masraflarını karşılamaya yönelik bir himaye sağlama amacı için ihdas edilmiş olan 

                                                             
16 Aral Eldeleklioğlu, s. 165 vd. Benzer şekilde bkz. Kervankıran, s. 263. 
17 Saraçoğlu, Mahmut, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Popülaritesi Artan Yöneticinin Sorumluluğu Sigortaları II”, Reasürör Dergisi, Ocak 2013, S.87, s.14.  
18 Kösekaya, s. 71. 
19 Kösekaya, s. 67. 
20 Resmi Gazete, T.26.05.2013, S. 28658. 
21 Aral Eldeleklioğlu, s.168. Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Şenocak, Kemal. Mesleki Sorumluluk Sigortası, Turhan Kitabevi, 
2000. 
22 Farklı tanımlar için bkz. Kösekaya, s. 67; Kubilay, s.538; Sopacı Öztuna, s.27; Öntürk, s.1; Aral Eldeleklioğlu, s.169.  
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isteğe bağlı bir sigorta branşıdır23. Bunun nedeni sorumluluk sigortalarında; isteğe bağlı (ihtiyari) 

sigorta sözleşmelerinde kural olarak sigorta ettiren kendi malvarlığı korumak için sigorta yaptırmakta 

olup istisnai olarak; sigorta ettirenin yanı sıra zarar görenin de korunması amacını taşımaktadır24. 

Her sigorta sözleşmesinde olduğu gibi yönetici sorumluluk sigortalarında da iki taraf vardır. 

Bunlardan birincisi sigortacı diğeri ise sigorta ettiren veya sigortalıdır.  

A. Sigortacı 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun25 3. maddesinde göre sigortacının; anonim şirket ve 

kooperatif şeklinde kurulmuş olması gerektiği ve sigortacılık haricinde başka bir iş ile iştigal 

edemeyeceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan sigorta 

sözleşmesinde sigortacının borcu, rizikoyu üstlenerek sigorta himayesi sağlamaktır.  

Yönetici sorumluluk sigortası bakımından da sigortacı; prim karşılığı sigorta himayesi sağladığı 

şahıslara ve bu branşa özgü rizikoların gerçekleşmesi neticesinde poliçede önceden belirlenmiş olan 

meblağı ödemeyi üstlenmiş olan söz konusu alanda ruhsat almış olan sigorta şirketidir26. Ülkemizde; 

yönetici sorumluluk sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin sayısının bugün oldukça 

yaygınlaştığını söyleyebiliriz27. Bunda, yönetici sorumluluk sigortası teminatı talebinin artması etkili 

olmuştur. 

B. Sigorta Ettiren 

Sözleşmenin diğer tarafı ise; sigorta ettirendir. Sigorta sözleşmesini yapan ve sigorta 

sözleşmesinden doğan bütün yükümlülükleri yerine getiren kimsedir. Genel olarak bakıldığında sigorta 

ettiren ve sigortalı aynı kişilerdir. Ancak, sigorta ettiren bazen kendisinin değil de başkasının menfaatini 

güvence altına almak için sigorta sözleşmesi yapabilir28. Bu anlamda; sigorta ettiren sıfatından ayrı 

olarak bir sigortalı bulunmaktadır.  TTK m.361’de yapılan düzenlemede, anonim şirket yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluk sigortası bakımından sigortalının belli ise de; sigorta ettirenin belli olmadığı ifade 

edilmiş olup; isteğe bağlı ve zorunlu sigortanın koşullarının ve kimler tarafından yaptırılacağının açıkça 

belirlenmemiş olmasının kaos yaratacağından hareketle maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiği ileri 

sürülmüştür29. Bir başka görüşe göre ise; TTK m. 365’de yönetim kurulu üyelerinin yönetim ve temsil 

yetkisini kullanarak yapmış oldukları sigorta sözleşmesinde şirketin sigorta ettiren, kendilerinin ise 

sigortalı olarak ifade edilmesi TTK m. 371 çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları işlemlerin 

şirkete izafe edilmesi ilkesinin doğal bir sonucudur30. Kanaatimizce bu görüş daha isabetlidir. Yönetim 

kurulu üyeleri sigortalı iken; sigorta ettiren anonim şirketin kendisidir. Ayrıca yönetici sorumluluk 

sigortalarının daha ziyade anonim şirketler tarafından tercih edildiğini de söylemek gerekir31.  

                                                             
23 Çamoğlu, Ersin, (Poroy/Tekinalp),  Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2014,  §620. 
24 Omağ, Merih Kemal, “Türk Ticaret Kanunu İle 2 Haziran 1992 Belçika Kara Sigortası Mukavelesi Kanunu Açısından Hukuki Sorumluluk Sigortaları”, 
Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975-2016) Makaleler- Tebliğler, On İki Levha Yayıncılık, 2019, s. 221. 
25 Resmi Gazete, Tarih: 14.6.2007, S. 26552. 
26 Aral Eldeleklioğlu, s.173. 
27 Generali, Mapfre, Zurich, Marsh, Anadolu Sigorta ve Allianz gibi sigorta şirketlerinin yönetici sorumluluk sigortası teminatı sağladıkları görülmektedir. 
28 Sigorta sözleşmesinde ilgililer ve sigortalı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bağrıaçık, Safiye Nur, Sigorta Sözleşmesinin Tarafları Dışındaki İlgililerin 
Hukuki Durumu, İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013, s. 7 vd.  
29 Moroğlu, Erdoğan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Başlangıç, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Son Hükümlere İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, On 
İki Levha Yayıncılık, 2016, s.171-172. 
30 Kubilay, Sigorta Hukuku, s. 153.   
31 Can, Mehmet Çelebi, Yönetici Sorumluluk Sigortası D&O Sigortası, Adalet Yayınevi, 2019, s.109. 
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C. Sigortalı  

Zarar sigortaları bakımından menfaati sigortalanan kişi, sigorta sözleşmesinden faydalanacak 

kişidir. Bu bağlamda sigortalı; sigorta ettirenin kendi adına yapmış olduğu sözleşme ile menfaati sigorta 

ettirilen yani sigorta ile güvence altına alınan, riziko gerçekleştiği zaman sigorta tazminatını/sigorta 

bedelini talep hakkı bulunan kişi olarak ifade edilebilir. Başkası hesabına sigortada olduğu gibi sigorta 

ettiren ve sigortalı sıfatları aynı kişilerde olabileceği gibi ayrı kimselerde olabilir. Bu anlamda yönetici 

sorumluluk sigortası başkası hesabına bir sigortadır32.  Her ne kadar başkası hesabına sigorta olsa da; 

sigorta tazminatı sigortalının kendisine değil, kendisinin sorumluluğu nedeniyle zarar görene 

ödenmektedir33. Bu anlamda sigortalı olarak ifade edilebilecek kişiler; anonim şirketi yönetim kurulu 

üyeleri, murahhas müdürler, denetçiler ve tasfiye memurları şeklinde sayılabilir34. Sigorta ettiren 

şirketin talebiyle, sigortalı olarak bağlı şirketlerin yöneticileri yahut işçileri gibi kimselerin 

eklenebilmesi de mümkündür35. 

Burada önemli hususlardan biri de şüphesiz anonim şirketin parasının bu sigortanın yapılması 

için sarf edilmesinin gerekli olup olmadığı ve yönetim kurulu üyelerinin genel kurulun onayını almadan 

yönetici sorumluluk sigortasını yapıp yapamayacağı sorunudur. Bir görüşe göre şirket esas 

sözleşmesinde açık bir düzenleme bulunmasa da yönetici sorumluluk sigortasının yaptırılmasına bir 

engel teşkil etmeyeceğidir36. Zira yönetim kurulu üyesinin bu sigortayı yaptırması şirketin malvarlığını 

dolaylı yoldan korumaya, yani bir başka ifade ile şirket menfaatine bir durumdur37. Bir başka görüş ise 

yönetim kurulu üyelerinin söz konusu sigortayı yaptırabilmeleri için şirket esas sözleşmesinde hüküm 

bulunması gerektiğini, şayet bulunmuyorsa genel kuruldan alınmış bir iznin varlığını gerekli olduğunu 

belirtmiştir38. Yönetici sorumluluk sigortası her ne kadar dolaylı yoldan şirketin menfaatine bir durum 

olsa da; yapılmasının şirket bünyesi için getirebileceği mali yük bakımından (sigorta primi vs.) genel 

kuruldan alınan izinle yapılmasının daha isabetli olduğu kanaatindeyiz. 

D. Riziko 

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortasında, yönetim kurulu üyesi 

yöneticilik sıfatının kendisine yüklemiş olduğu görevleri hiç veya gereği gibi yerine getirememiş 

olmasından kaynaklanan bir kötüleşme veya kötüleşme ihtimalin varlığının ortaya çıkmış olması 

durumunda rizikonun gerçekleştiğinin kabulü gerekir.  Bu anlamda sadece malvarlığı zararının bir türü 

olan saf malvarlığı zararı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır39. 

                                                             
32 Sopacı Öztuna, s.122; Kervankıran, s. 264; Tekil, Müge, “Anonim Ortaklık Yöneticileri İle Denetçileri İçin Sorumluluk Sigortası”, Prof. Dr. Fahiman 
Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s.121. Sigorta sözleşmesinde başkası hesabına sigorta yapıldığının belirtilmesi gerektiği hakkında bkz. Kender, 
s. 216. 
33 Can, s. 113. 
34 Tekil, s.115. 
35 Küçük, Damla, Amerikan Hukukunda Şirket Yöneticilerinin Şahsi Sorumlulukları Bağlamında Uğradıkları Zararın Şirket Tarafından Tazmin Edilmesi 
Ve Türk Anonim Şirketler Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Seçkin Yayıncılık, 2021, s. 174.  
36 Tekil, s.139. 
37 Akın/Sulu’da sorumluluk sigortalarının işlevinin şirket menfaatine zarar verildikten sonra bu zararın tazmini noktasında ortaya çıkmakta olduğunu 
belirtmiştir. Akın/Sulu, s.181. 
38 Kösekaya, s. 75.  
39 Gürgen, Nurdan, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası”, Anadolu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2016, C.2, S.3, Prof. Dr. Akar Öcal Armağanı,  s. 257.  
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Uygulama bakımından bir takım istisnai düzenlemelerin de getirilmesi suretiyle rizikoyu 

sınırlandırdıkları da görülmektedir40. Bunların bir kısmı her poliçede yer alırken, bir kısmı sigorta 

ettiren tarafından ileri sürülen taleplerdir.  

Sorumluluk sigortaları bakımından riziko kavramının tekliğinin mümkün olmadığı doktrinde 

ifade edilmektedir41. Riziko kavramının her düzenleme bakımından ayrıca belirlenmesi en isabetli olan 

durumdur. Bu nedenle anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortasında da her norm 

bakımından ayrıca değerlendirerek rizikonun tespit edilmesi isabetli bir yorum olacaktır. Riziko 

ağırlaşmasının ortaya çıkması durumunda ihbar yükümlülüğü ise yönetici sorumluluk sigortasının 

başkası hesabına sigorta olmasından dolayı sigorta ettiren dışında sigortadan haberi olmak koşuluyla 

sigortalı için de bir mükellefiyet teşkil etmektedir42.  

III. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Konusu, 

Kapsamı ve Görünüm Şekilleri 

A. Sigorta İle Teminat Altına Alınan Sorumluluklar 

1. TTK Bakımından  

TTK’nın Sorumluluk Sigortaları kenar başlıklı 1473’üncü maddesine göre sigortacı bu sigorta ile 

“… sözleşmede aksine hüküm yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, 

sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta 

sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder.” denilmiştir. Bir başka ifade ile bu sigortayla, 

sigorta sözleşmesinde öngörülmüş olan sigorta süresi içinde gerçekleşen olaylar sebebiyle ortaya çıkan 

zararın teminat altına alınması amaçlanmıştır.  

Sağlanan hukuki korumanın kapsamını düzenleyen TTK m. 1474’de ise, sigortalı aleyhine bir 

istem ileri sürüldüğünde, isteme ilişkin makul giderler sigortacı tarafından karşılanacağı; sigorta 

bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için ise sözleşmede hüküm bulunması gerektiği belirtilmiştir. 

Hatta sigortacı, sigortalının istemi üzerine, giderler için avans vermek zorunda olduğu da ifade 

edilmiştir.  

2. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Bakımından  

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (MSSGŞ) A.A.1’e bakıldığında ise sigortalının poliçede 

belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken 

gerçekleşen bir olay nedeniyle sigortalıya karşı yöneltilen talepleri ve sigortalıdan ödenmesi istenen 

zararlara ilişkin himaye sağlamayı üstlenen bir sigorta olduğu belirtilmiştir. 

Sağlanabilecek teminatın kapsamı ile ilgili olarak üç türde sigorta sözleşmesi kurulabilir. İlk 

olarak MSSGŞ A.A.1’de sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk 

hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı himaye 

sağlamak için yapılabilir. İkinci olarak sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken 

meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek 

taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde 

                                                             
40 Rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep olunması, rizikonun sigorta dönemi dışında gerçekleşmesi bunlara örnek olarak verilebilir. 
41 Bkz. Omağ, s.221. 
42 Omağ, Merih Kemal, Türk Hukukunda Rizikonun Ağırlaşması Sorunu, Sigorta Hukuku Türk Derneği, 1985, s.93. 
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teminat sağlanabilir. Üçüncüsü ise birinci ve ikinci sözleşmelerin her ikisini de kapsayacak şekilde bir 

himaye sağlanabilecektir.  

Uygulama bakımından genel olarak mesleki sorumluluk sigortalarıyla ilgili olarak sunulan 

teminatlara örnek olarak; sigorta teminat kapsamındaki tazminatlar ve sigortalının yasal olarak 

yapmakla yükümlü olduğu ödemeler, sigortalı aleyhine dava açılması sonucu oluşan savunma masrafları 

ve sigortalı hakkında açılan soruşturmalara ilişkin masraflar gibi haller sayılmaktadır. 

Ayrı bir genel şart bulunmadığı için MSSGŞ ifade edilen “mesleki faaliyeti ifa ederken” kavramı 

önemlidir. Hangi faaliyetlerin mesleki faaliyetin icrası olarak nitelendirilmesi gerektiği açıkça 

belirtilmesi gerekir43. Bu durum yönetici sorumluluk sigortaları bakımından da önemlidir. Bu bağlamda 

yönetim kurulu üyeleri bakımından şirketin yönetim ve temsil faaliyetini yerine getirdikleri sıradaki 

eylemlerin hepsi mesleki faaliyetin kapsamında sayılabilecektir. Uygulamada sigorta şirketleri 

tarafından mali bilgilerin beyanında yeterli şeffaflığın gösterilmemesi, halka arz kararı, yöneticilerin 

özen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, haksız istihdam uygulamaları (mobbing, haksız terfi 

ettirmeme, haksız yere işten çıkarma, ayrımcılık vb.), yanıltıcı bilgi verilmesi gibi haller bakımından 

teminat sağlandığı görülmektedir. 

B. Teminat Dışı Kalan Sorumluluklar 

MSSGŞ A.3. Teminat Dışı Kalan Haller şu şekilde belirtilmiştir: 

 Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen 

mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, 

 Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile 

davranışları; 

 Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu 

ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar. 

Ayrıca genel şartlar dışında TTK m. 1477’de sorumluluk konusu olayı sigortalının kasten 

gerçekleştirmesi durumunda ortaya çıkan zarardan sigortacının sorumlu olmayacağı açıkça ifade 

edilmiştir44.  

Bunlar dışında MSSGŞ A.4’de “Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat 

Talepleri ve Ödemeler” başlığı altında 3 husus ile ilgili düzenleme yapılmıştır: 

A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 

                                                             
43 Hatta ilgili meslek grubu kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin de sözleşmede belirtilmesinin doğru ve isabetli olacağı yönünde bkz. Aral 
Eldeleklioğlu, s.185. 
44 Yargıtay’ın bu konuda verdiği herhangi bir kararını tespit edemedik İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bu hususta verdiği bir kararı şu 
şekildedir:  "4.3. önceden bilinen talepler ve durumların istisna kapsamında kaldığı davacıya 31/08/2016 tarihinde 309.941,60 TL ödeme yapıldığı 
davacı tarafından sigortaya verilen 18/04/2016 tarihli beyan dilekçesinde; 24/01/2011 tarihinden beri sigortaya konu olacak bir tazminat talebinin ve 
olayının yaşanmadığının bildirildiği….. hastanesinin işletmecisi olan dava dışı ... A.Ş. yönetim kurulu başkanı ...'in davacı ... Vakfı üyelerine göndermiş 
olduğu 20/10/2015 tarihli ihtarname ve 02/11/2015 tarihli yazısında, sigorta poliçesinin düzenlenmesinden önce alacaklılar tarafından hastane 
ruhsatları üzerine haciz konulduğunu, davacı vakfın vergi ve SGK borçlarının bulunduğunu, ücretleri ödenmeyen çalışanların alacakların bulunduğunun 
bildirildiği, bu durumun davacı vakıf tarafından sigorta şirketine verilen 18/04/2016 tarihli yazılı beyandaki 24/01/2011 tarihinden beri sigortaya konu 
olacak herhangi bir tazminat ve olay yaşanmadığına ilişkin beyanıyla çeliştiği, davacı vakfın ve 10 yönetim kurulu üyesine açılmış olan 14 davanın 8'inin 
ücretleri ödenmeyen personeller tarafından açıldığı, buna göre sigorta poliçesinin tanzim tarihi olan 20/04/2016 tarihinden çok önce davacı vakfın ve 
yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ödenmeyen personellerden ve hastane ruhsatları üzerine haciz koyan alacakların varlığından ve olaylardan bilgi 
sahibi oldukları,…. A.Ş. tarafından dava öncesinde 31.08.2016 tarihinde davacı vakfa makul giderler olarak ödenmiş olan 309.941,60 TL avukatlık 
ücretinin, dava konusu ... nolu Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesinin "4.3. önceden bilinen talepler ve durumlar" istisnası kapsamında ve sigorta 
teminatı dışında kaldığı sonuç ve kanaatine varılarak asıl davada davacının tazminat talebinin reddi gerektiği, karşı davada sigortacı tarafından ödenen 
tazminatın iadesi talebinin kabulü gerektiği anlaşıldığından asıl davanın reddine..”. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2017/419 K. 2019/1286, 
T. 17.10.2019. (Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi:22.04.2021)  
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a) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi 

bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya 

sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi; 

b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim; 

c) Her türlü haksız rekabet. 

A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri 

a) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden 

kaynaklanan tazminat talepleri; 

b) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı 

sorumluluğundan doğan tazminat talepleri; 

c) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan 

tazminat talepleri 

d) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak 

tazminat talepleri: 

   aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer 

atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik, 

   bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer 

birparçasının tehlikeli özellikleri, 

 cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren 

ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma 

veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün 

tazminat talepleri. 

e) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü 

aşan her tür talepleri; 

f) Manevi tazminat talepleri. 

A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler 

a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar; 

b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar; 

c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum 

masraflar. 

ç) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler. 

C. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortasının Görünüm Şekilleri 

Genel olarak üç görünüm şekliyle karşımıza çıkmaktadır45. İlk olarak «Kloz 1» veya «Side A» 

olarak ifade edilen, yönetici teminatı anlamına gelmektedir. Yönetim kurulu üyesinin kişisel ve 

                                                             
45 Side A, B ve C’nin Türk Hukuku bakımından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için bkz. Küçük, s. 184, 185.  
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müteselsil sorumluluğunu teminat altına almak amaçlı olarak yapılır46. Özellikle şirket yönetim kurulu 

üyesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayan haller olan sulh ve ibra haller bakımından teminat 

sağlar47. Burada sigortacı, sigorta kapsamında yöneticiler adına teminat altına alınmış olan zararları 

gidermektedir48. 

 «Kloz 2» veya «Side B» olarak ifade edilen türde ise, sigortacı tarafından yönetim kurulu üyesinin 

hukuki sorumluluğu sebebiyle şirketin zarar görenlere ödemek zorunda kalacağı tazminatlar 

bakımından sigorta himayesi sağlanmaktadır. Side A ve Side B türlerinin yönetici sorumluluk 

sigortasının geleneksel tiplerini oluşturduğunu söyleyebiliriz49.   

«Kloz 3»  veya «Side C» ise çok fazla uygulaması olmayan ve diğerlerine oranla daha yeni olan bir 

türdür50. Kıymetli evrakların tedavülünden kaynaklı olarak doğan zararlar bakımından şirkete himaye 

sağlanması amacını taşır51. Bir başka ifade ile şirketi menkul kıymetlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan 

sorumluluktan kurtarmak amaçlı yapılmaktadır52. Burada da başkası hesabına sigorta yoktur. 

IV. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasında Genel 

Olarak Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 

Sigorta ettirenin yükümlülükleri; prim ödeme yükümlülüğü, beyan yükümlülüğü (sözleşme 

öncesinde, sözleşme sırasında ve rizikonun gerçekleşmesinden sonra) bilgi verme ve araştırma 

yapılmasına izin verme yükümlülüğü ile zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma 

yükümlülüğü şeklindedir. Özellikle de prim ödeme yükümlülüğü sigorta ettirenin en temel 

yükümlülüğüdür. Bu borcun yerine getirilmiş olmaması sigorta sözleşmesi bakımından himayenin hiç 

doğmamasına sebep olacaktır.  

Beyan yükümlülüğü ile ilgili ayrıca MSSGŞ’da benzer şekilde yer bulmaktadır. Sigorta sözleşmesi 

bakımından rizikonun ağırlaşmasına neden olan bir durum gerçekleştiği zaman ivedilikle sigorta 

şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim, sigorta ettirenin tüzel kişi olması sebebiyle anonim 

şirketin temsil organı olan yönetim kurulu tarafından yapılır53. Uygulamada yönetici sorumluluk 

sigortaları için riziko ağırlaşması olarak kabul edilen durumlara örnek olarak şirket ana sözleşmesinin 

değiştirilmesi, şirketin faaliyet alanında önemli değişiklikler, borsaya kayıt, oy oranları üzerinde yüzde 

10’dan fazla olan değişiklikler sayılabilir54. Bunlar dışında bir durumun riziko ağırlaşması çerçevesinde 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği mahkeme tarafından tespit edilecektir55. 

  

                                                             
46 İlk olarak ortaya çıkan hali Side A olup kişisel teminatlar sağlama amacıyla ortaya çıkarken zamanla gelişen ihtiyaçlar dahlinde diğerlerinin ortaya 
çıktığı yönünde bkz. Weterings, Wim, “Possible Conflicts of Interest with D&O Insurance in Event of Shareholders' Class Actions”, European Insurance 
Law Review, 2013, No. 3, s.27; Griffith, s. 1166, 1167. 
47 Akgün, Evrim. “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortası”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak-Şubat, 2021, 
C.16, S.197-198, s. 426.  
48 Yönetici ve memurlar tarafından verilen zararları himaye etmek amaçlı yapılır. Griffith, s.1164. 
49 Küçük, s. 171.  
50 Akgün, s.426.  
51 Daha önce Side B altında olup; daha sonra hisse senetlerine ilişkin tazminat taleplerinin ayrı bir poliçe teminatı olarak Side A ve Side B klozlarından 
ayrılmıştır. Saraçoğlu, 2013, s.15; Weterings, s.26. 
52 Griffith, s.1168. 
53 Kender, s.256. 
54 Akgün, s. 428. 
55 Hakim bu tespitte bulunurken; riziko ağırlaşması kavramını düzenleyen TTK düzenlemesinin ratio legisini, tarafların iradelerini, benzer olaylarla ilgili 
içtihatları, doktrindeki örnekler ve sigortacılık uygulamasındaki teamülleri dikkate alarak değerlendirme yapacaktır. Omağ, Riziko Ağırlaşması, s. 74. 



 
 

406 

 

V. Şirketlerdeki Yapısal Değişikliklerin Mesleki Sorumluluk Sigortasına Etkisi 

Malvarlığının veya işletmenin devralınması, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi ile ilgili 

hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 202 ve 203’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Ticaret 

şirketlerinin birleşmesi ile ilgili hükümler ise TTK m.136 vd. ve tür değiştirmeye ilişkin hükümler ise 

TTK m. 180 vd. düzenlenmiştir.  

Birleşmede, devralan şirketin mal varlığı ile devrolan şirketin malvarlığı bir bütün haline 

gelmekte ve devrolan şirket sona ermektedir. Haliyle devrolan şirketin ortakları devralan şirketin 

paylarını iktisap etmiş olmaktadırlar.  

Sigorta ettiren anonim şirketin devralan veya devrolan sıfatıyla birleşme işlemlerine girişmiş 

olması halinde veya birleşme tamamlandığı zaman TTK m.1444’de belirtilen sözleşmenin süresi içinde 

beyan yükümlülüğü kapsamında sigorta şirketine bildirmesi gerekir56. Sigorta sözleşmesinin süresi 

içinde birleşmenin gerçekleşmesi durumunda, devralan ve yeni kurulan şirket için birleşmeden önce 

devreden şirkete taahhüt edilen teminat poliçesin süresinin sonuna kadar otomatik olarak devam 

edecektir57.  Ancak burada en önemli hususlardan biri rizikonun ağırlaşması sorunu yaratıp 

yaratmayacağıdır. Şayet sigorta şirketi tarafından yapılan değerlendirmede gerçekleşen bu birleşmenin 

rizikonun ağırlaşması sonucunu yarattığının tespiti halinde sigorta şirketi primin arttırılması veya 

sigorta sözleşmesinin feshi yollarından birini tercih edebilecektir.  

Şirketin bölünmesi halinde ise birleşmede olduğu gibi gerek malvarlığı gerekse ortaklık 

payları/hakları devredilmektedir. Ancak burada birleşmeden farklı olarak kısmi külli halefiyet şeklinde 

bir geçiş söz konusu olmaktadır58. Bu noktada bölünmenin kapsamı sadece envanterde yer alan aktif ve 

pasif malvarlığı değerleriyle sınırlı olacaktır. Külli halefiyet halinde aktif ve pasif bir bütün halinde 

geçerken kısmi külli halefiyette ise şirketler hangi malvarlığı konularını devredeceklerini serbestçe 

kararlaştırabileceklerdir59. Bu bağlamda var olan anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk 

sigortası bakımından ise şirket tarafından bu sigortanın yaptırılmış olması halinde pasif bir malvarlığı 

değeri oluşturacağı için tarafların bölünme kapsamında yapmış oldukları düzenleme çerçevesinde 

hareket edilmesi gerekeceği söylenebilecektir. 

Devrolan şirketteki yönetim kurulu üyesinin devralan şirkette yönetim kurulu üyesi olarak 

çalışmaya devam etmemesi durumunda mesleki faaliyeti sona ermiş olacağı için sigorta sözleşmesinin 

sona ermesi anlamına geleceği gibi fazlaya ilişkin primlerin iadesi istenebilecektir.  

Birleşme halinde devralan şirketin sigortacısı birleşme öncesi dönem ile ilgili olarak sigorta 

himayesi sağlamakla yükümlü olmadığı gibi; devralan şirketin sigortacısı da devirden sonrası için 

sorumluluk bahşetmez. Bu nedenle de yöneticiler birleşmeden önceki ihlallere dayanan tazminat 

talepleri için sahip oldukları sigorta himayesini talep hakkın kaybetmiş olacaktır60.  

Sigorta sözleşmesi yapılan sigorta şirketinin bir başka sigorta şirketi ile birleşmesi durumu söz 

konusu olursa sigortaya ilişkin mevcut sözleşme koşulları ile birlikte devralan sigorta şirketi 

sözleşmenin tarafı olacaktır. Gerçekleşen bu birleşme devralan sigorta şirketine sözleşmeyi fesih hakkı 

                                                             
56 Kösekaya, s. 106. 
57 Kubilay, s. 556-557.  
58 İpekel-Kayalı, Ferna, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Ortaklıklarının Bölünmesi, On İki Levha Yayıncılık, 2020. 
59 İpekel-Kayalı, s. 190. 
60 Can, s. 145.  
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vermez61. Bu bağlamda birden çok sigorta şirketi arasında birleşme sigorta sözleşmesinin bozulma 

nedeni olamayacaktır62. Sigorta sözleşmesi, birleşme sonucu ortaya çıkan veya daha önceki işletmeleri 

devralan sigorta şirketiyle devam edecektir. Şirket birleşmelerinde geçerli olan külli halefiyet ilkesi 

sigorta işletmelerinin  birleşmesinde  de uygulama alanı bulacağını da söylemek gerekir.  

VI. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Sona 

Ermesi ve Hukuki Sonuçları 

Sigorta sözleşmesi fesih, cayma, kendiliğinden ve tarafların anlaşması ile sona erecektir. Fesih ise 

sigorta sözleşmesinin süresinin uzatılmayacağına ilişkin fesih beyanı veya kanun ya da sözleşmede yer 

alan yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi sebebiyle fesih beyanında bulunularak sona erebilecektir. 

Ayrıca cayma hakkının kullanılması sebebiyle veya kendiliğinden (sözleşmenin süresinin sona ermesi, 

iflâs, mesleki faaliyetin sona ermesi, rizikonun gerçekleşmesi sebebiyle sona erebilir.  

VII. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Mesleki Sorumluluk Sigortası Yapılmış 

Olmasının Şirketler Hukuku Bakımından Bir Takım Etkileri 

A. Anonim Şirket Tarafından Açılacak Olan Sorumluluk Davalarına Etkisi 

TTK m.553’e göre kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan 

ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay 

sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Buna göre yönetim 

kurulu üyelerinin şirketin yönetimi amacıyla yaptıkları işlem ve eylemlerden dolayı şirketin 

sorumluluğu esas olup yönetim kurulu üyelerinin müteselsilen sorumluluğu veya şahsi sorumluluğu ise 

istisna olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anonim şirket yönetim kurulu üyesinin mesleki sorumluluk sigortasının bulunduğu hallerde 

yönetim kurulu üyesinin kusurlu hareketiyle şirketin zarara uğramasından haberdar olduğu anda 

şirketin MSSGŞ B.2 sebebiyle 5 gün içinde ihbar edilmesi gerekmektedir. Bu durumda sigorta şirketinin 

bilgisinin ve yazılı muvafakatinin bulunması halinde sigortalı yönetim kurulu üyesi tarafından anonim 

şirkete ödeme yapılması mümkün olacaktır63. Haliyle sigortacının muvafakati neticesinde yapılan bu 

ödeme yönetim kurulu üyelerinin aleyhine açılacak olan tazminat davasını önlemiş olacaktır. Ayrıca 

davanın daha önce açılmış olması halinde; dava sırasında sigorta şirketi tarafından yapılacak olan 

ödeme davanın konusuz kalmasına neden olacaktır.  

Şirket zararının tazmini amacıyla sigortalı anonim şirket yönetim kurulu üyesi aleyhine bir dava 

açılması halinde de bunun ivedilikle sigorta şirketine ihbar edilmesi gerekecektir. Bu durumda sigorta 

şirketi hem hukuki koruma (TTK m.1474) hem de hukuki yardımda (TTK m.1476) bulunmakla 

yükümlüdür. Ancak her ne olduysa bunlardan birini yapmamış olsa bile sigorta tazminatını ödemekle 

yükümlü olacaktır.  

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken önemli bir durumda anonim şirketin zarar gören 

olarak ifade edilip edilemeyeceği hususudur. Sigortacı ile sigorta ettiren anonim şirketin yapmış 

oldukları yönetici sorumluluk sigortasında sigortalı yönetim kurulu üyesinin eylemi sonucunda zarar 

görenin anonim şirketin olması durumunda, anonim şirkete ödeme yapılmayacağı sigorta 

                                                             
61 Kubilay, s. 557. 
62 Türk, Hikmet Sami, “İtalyan Hukukunda Sigorta Ve Kredi İşletmelerinin Birleşmesi” BATİDER, C.9, S.3, Haziran 1978, s. 751. 
63 Kösekaya, s.126. 
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sözleşmesinde kararlaştırmış olması durumunda sigorta şirketi anonim şirkete ödeme 

yapamayacaktır64. Ancak sigorta sözleşmesinde bu yönde bir sınırlama yapılmamış ise anonim şirket 

zarar gören üçüncü kişi olarak kabul edilebilecektir. 

B. Pay Sahiplerinin Açacağı Davalarda Etkisi 

Pay sahipleri, anonim şirket yönetim kurulu üyesinin sebep olduğu şirket zararını TTK m.1478 

hükmü uyarınca doğrudan sigortacıdan talep edebilecektir. Sigorta şirketi doğrudan talep hakkı 

çerçevesinde yaptığı incelemeyi yerinde bulması halinde sigorta tazminatını ödemiş ise anonim şirket 

yönetim kurulu üyesinin mesleki sorumluluk sigortası pay sahipleri tarafından açılacak olan davaları 

önlemiş olacaktır65.  

Pay sahibi tarafından, anonim şirket yönetim kurulu üyesi aleyhine dava açılması halinde sigortacı 

hem hukuki koruma hem de hukuki yardımda bulunmakla yükümlüdür. Bu anlamda sigorta şirketi 

kendisine karşı yapılmış ihbara rağmen bu yönde bir eylemde bulunmadıysa kesinleşen sigorta 

tazminatını ödemekle yükümlü olacaktır. 

Bu başlık altına son olarak şunu söylemek gerekir ki pay sahiplerince dava veya talep yoluyla 

sigorta tazminatına yönelik istemlerin kendilerine karşı icra edilmesini isteyemezler. Zira TTK m.555’de 

açıkça sigorta tazminatının şirkete ödeneceği ifade edilmiştir.  

C. Şirket Alacaklılarının Açacakları Davalara Etkisi 

TTK m.556’da zarara uğrayan şirketin iflâsı halinde şirket alacaklılarına tazminatın kendilerine 

ödenmesini isteme hakkı tanınmıştır.  Ancak öncelikle bu tazminatın şirkete (iflas masasına) ödenmesi 

iflas idaresince talep edilebilir. İflâs idaresi, dava açmanın faydalı olmadığı kanaatine varırsa, dava takip 

yetkisini isteyen pay sahiplerine ve alacaklılara devredebilir (TTK m. 556/2, 3; İcra ve İflâs Kanunu m. 

245). Bu durumda pay sahipleri ve alacaklılar tazminat davası açma hakkına sahip olacaklardır66. TTK 

m.556/2’ye göre de şirket alacaklısı tarafından açılacak olan bu davada kararlaştırılan tazminat 

öncelikle dava açan alacaklıya; ondan arta kalan kısmı sermaye payları oranında dava açan pay 

sahiplerine; hâlâ kalan bir kısım olursa bu kısım da iflâs masasına ödenir.  

TTK m.1478’de düzenlenen doğrudan dava hakkı kapsamında şirket alacaklılarının sigortacıdan 

talepte bulunması halinde sigorta şirketinin yapacağı ödeme yönetim kurulu üyesine karşı açılacak 

sorumluluk davasının ortadan kalkmasına neden olacaktır. Şayet dava açılmış ise açılmış dava 

sırasından sigortacının sigorta tazminatını ödemesi de davanın konusuz kalması nedeniyle 

reddedilmesi sonucunu doğuracaktır.  

Daha önceki başlıklarda da belirttiğimiz üzere; anonim şirket yönetim kurulu üyesine karşı şirket 

alacaklısının dava açması halinde; sigortacı hem hukuki koruma hem de hukuki yardımda bulunmakla 

yükümlüdür. Bu durum yönetici sorumluluk sigortasının bir teminatıdır.  

D. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası İle İş Adamı 

Kararı İlişkisi  

TTK m.369’da özen ve bağlılık yükümünü düzenleyen madde gerekçesinde “Tedbirli yönetici 

ölçüsü, yönetim kurulu üyesinin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak “işadamı kararı” (business 

                                                             
64 Kösekaya, s.127. 
65 Kösekaya, s.128. 
66 Kösekaya, s. 129.  
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judgement rule) verilebileceğini kabul eder ve riskin bundan doğduğu hallerde üyenin sorumlu 

tutulmaması esasına dayanır. Genel kabul gören kural uyarınca, duruma uygun araştırmalar yapılıp, 

ilgililerden bilgiler alınıp yönetim kurulunda karar verilmişse, gelişmeler tamamen aksi yönde olup şirket 

zarar etmiş olsa bile özensizlikten söz edilemez.” şeklinde hem iş adamı kararı kavramına hem de bir 

sonraki başlıkta ifade açıklanacak olan kurumsal yönetim ilkelerine yer verilmiştir.  

Yönetim kurulu tarafından alınmış bir kararın iş adamı kararı kapsamında değerlendirilebilmesi 

için; kararın şirket menfaati gerçekleştirmeye yönelik olması ve kararın işletme faaliyeti kapsamında 

değerlendirilecek olan bir hususla ilgili verilmiş olması gibi konulardan kaynaklanması gerekir67. 

Doktrinde TTK m.361’in tek başına iş adamı kararının uygulanmasını sağlayacak nitelikte 

olmadığı ifade edilmiştir68. Ancak hükmün temelde şirketin yönetimi ile ilgili olarak alınacak kararlarda 

şirket yöneticilerini desteklemeye yönelik bir yapıda olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda TTK 

m.361’de düzenlenen sorumluluk sigortası hükmü ile iş adamı kararı ilkesi adeta birbirini destekler 

nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. 

E. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası İle Kurumsal 

Yönetim İlkeleri İlişkisi  

Kurumsal yönetim ilkelerinin genel olarak şu başlıkları içerdiği kabul edilir: Adillik, şeffaflık, 

hesap verebilirlik, sorumluluk69. Bu bağlamda; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de 4’üncü bölümden itibaren 

yönetim kuruluna ait hususlar düzenlenmiştir70. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. ‘de "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 

esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle 

sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.” denilerek yönetici sorumluluk sigortası yaptıracakları ifade 

edilmiştir. İlkelerde yönetim kurulunun, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde 

yürüteceği ifade edilmiştir. Yönetim kurulunun bu ilkelere aykırı bir şekilde davranmış olması şirkete 

zarar verici nitelikte olacağı için yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun gündeme gelmesine sebep 

olacaktır. Genel olarak yapılan yönetici sorumluluk sigortalarına bakıldığında kurumsal yönetim 

ilkesinin ileri boyutu olarak değerlendirildiği görülmektedir71.   

Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararlar, 

şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat 

altına alınmışsa, bu hususun halka açık şirketlerde SPK’nın ve ayrıca pay senetleri borsada işlem 

görüyorsa borsanın bülteninde duyurulması ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk 

değerlendirmesinde dikkate alınması kabul edilmiştir.72 Bu anlamda, kurumsal yönetim ilkelerinin 

yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak olan davaları azaltacağı buna bağlı olarak da şayet sigorta 

yapılmış ise; rizikonun gerçekleşmemesini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilecektir.  

                                                             
67 Gürgen, s. 261.  
68 Hacımahmutoğlu, Sibel, “The Business Judgment Rule: İşadamı Kararı Mı Yoksa Ticari Muhakeme Kuralı Mı?”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Y.2014, C.30, S.4, s.139.  
69 Eminoğlu, Cafer, Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, On İki Levha Yayıncılık, 2014, s.184. 
70 https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/66  
71 Kervankıran, s.272. Kurumsal kimliği destekler nitelik taşıdığı yönünde ayrıca bkz. Macminn/Ren/Han, s.165; Otto, Rene, Weterings, Wim. D&O 
Insurance and Corporate Governance: Is D&O Insurance Indicative Of The Quality of Corporate Governance in Company, Stanford Journal of Law, 
Business & Finance, Y. 2019, Vol. 24 (1), s. 105. 
72 Eminoğlu, s.14. 

https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/66
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Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mesleki sorumluluk sigortası özellikle de halka açık 

anonim şirketlerde yöneticiler tarafından çok sık şekilde talep edilen sigorta türlerinden biri olduğunun 

da söylemek gerekir. Öyle ki; bu sigortanın anonim şirket tarafından yapılmış olması yöneticilerin şirket 

eylemlerini etkilemez ancak; yönetici pozisyonunu kabul etme kararları üzerinde oldukça etkili olduğu 

kabul görülmektedir73. 

Şirketin yönetimi bakımından sağlıklı bir şekilde kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğun 

sağlanması yönetici sorumluluk sigortası bakımından daha düşük prim ödenmesini sağlayacağı gibi 

kurumsal yönetim ilkelerinden uzaklaşılması halinde sigorta şirketi tarafından talep edilecek olan 

primin de artmasına sebebiyet verecektir74. 

VIII. Yönetici Sorumluluk Sigortaları Açısından Covid-19’un Etkilerinin Değerlendirilmesi  

Bu sigorta, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yönetici sorumluluklarını teminat altına 

almaktadır.   Salgınla beraber artan uzaktan çalışma ile birlikte, yöneticilerin riskleri oldukça artmış ve 

kontrol mekanizmaları azalmıştır. Ayrıca mali kontrol açısından zorluk çeken firmaların riski de aynı 

oranda artmıştır. Yönetici sorumluluk sigortalarında, artan bu riske karşı herhangi bir salgın istisnası 

bulunmamaktadır ve poliçe şartlarınca gelebilecek olası talepler yönetici sorumluluk sigortaları 

kapsamında değerlendirilebileceği öngörülmektedir.  

Bu dönemde çalışma usullerindeki önemli değişiklikler sonucu çalışanların yanı sıra işverenler 

açısından da yeni riskler ve sigorta ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Özellikle hizmet sektöründe uzaktan 

çalışma yöntemleri etkin bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Değişen çalışma düzeninin beraberinde 

ortaya çıkan yeni riskler sonucunda yönetici sorumluluk sigortasına ilişkin talepte artış olması 

beklenmektedir. Öyle ki, Covid-19 salgını sonrasında bile birçok kurumun uzaktan çalışmaya devam 

edeceğine ilişkin açıklamalarda bulunması yönetici sorumluluk sigortalarının hayatımızda kalıcı bir yer 

edinmeye başlayacağını göstermektedir.  

SONUÇ 

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortası gerek Amerika’da gerekse 

Avrupa’da bugün çok sık uygulanan bir sigorta haline gelmiştir. Türkiye’de de Kurumsal Yönetim 

Tebliğinde bulunan düzenlemeyle halka açık anonim ortaklıklarda uygulamasını sık görmüş olduğumuz 

bu sigorta Covid-19 salgının etkisiyle de birçok anonim şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından göreve 

başlamadan önce yapılmasını istedikleri bir sigorta haline gelmiş oldu.  

Bu süreçte en önemli eksiklik TTK’nın yürürlüğe girmesinin üstünden 10 yıl geçmiş olmasına 

rağmen yönetici sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartların çıkarılmamış olmasıdır. Uygulamada 

halen MSSGŞ’na özel şartlar eklenerek yürütülmeye çalışılan bu sigortaya ilişkin poliçe genel şartlarının 

çıkarılması oldukça önem arz etmektedir. Her sigorta türünde olduğu gibi ihtiyacı karşılayabilmek adına 

bu sigortanın da kendine özgü yapı taşlarına uygun bir şekilde düzenlenmiş genel şartlara ihtiyacı 

vardır. 

Ayrıca anonim şirketlerin hem finansal düzenleri hem de taşıdıkları riskler dikkate alınarak 

yapılacak bir düzenleme, şirketin mali bünyelerini sıkıntıya sokmayacak bir düzen içinde zorunlu 

yönetici sorumluluk sigortaları da öngörülebilir. Covid-19 salgını sonrasında da birçok kurumun 

                                                             
73 Macminn/Ren/Han, s.176. 
74 Otto/Weterings, s.131.  
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uzaktan çalışmayı belirli şekillerde kalıcı hale getirmeye çalıştığı yönünde açıklamalar yapmaları da 

yönetici sorumluluk sigortalarının belirli alanlar ve sınırlar konularak zorunlu hale getirilmesinin 

mümkün olabileceğini gözler önüne sermektedir. Ancak burada sigorta şirketlerinin taşıyacakları 

riskleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğunu söylemek gerekir. 
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ANONİM ŞİRKETTE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE TEMSİL İLİŞKİSİ 

Ahmet Hasan KILIÇ 
 

Öz 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) sosyal, ekonomik ve ticari hayatı ilgilendiren çok önemli hükümleri ihtiva 
etmekte ve bu yönüyle toplumu ilgilendiren temel bir kanun olma özelliğini bünyesinde taşımaktadır. 
TTK, ticari işlemlerin hızlı, esnek ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ticari hayatın kolaylaştırılması 
ve ticari işlem güvenliğinin temin edilmesi gibi birçok temel ilke esas alınarak hazırlanmıştır. TTK’da 
yer alan önemli ilklerden birisi de anonim şirket sermayesinin korunması ilkesi bağlamında şirkete 
borçlanma yasağıdır. 
Anonim şirkete borçlanma yasağındaki temel amaç, şirketi yöneten veya şirketle yakından ilgili olan 
kişilerin şirketle yapacakları hukuki işlemlerle şirket tüzel kişiliğine veya şirketin sermayesine zarar 
vermesinin önlenmesi ve buna bağlı olarak şirketin malvarlığını tehlikeye düşürecek bu tür risklerin 
bertaraf edilmesidir. Bu noktada borçlanma yasağı, şirket tüzel kişiliğinin ve sermayesinin 
korunmasına, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmesine ve ticari hayatta yaygın 
olarak kullanılan yanlış bir uygulamanın önlemesine hizmet etmektedir. 
Uygulamada, şirketi yöneten hâkim pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri, kişisel harcamalarını dahi 
şirket sermayesini kullanarak yapmaktadır. Özellikle şirketin yönetim ve temsil yetkisine sahip yönetim 
kurulu üyelerinin şirkete zarar verme ihtimali bulunan bu tür riskli işlemleri yapması yüksek bir 
olasılıktır. Bu uygulama nedeniyle anonim şirket, pay sahipleri ve üçüncü kişiler zarar görmektedir. 
Dolayısıyla anonim şirketin temsil yetkisini kullanan yönetim kurulu üyeleri ile pay sahiplerine şirkete 
borçlanma yasağının getirilmesi, isabetli bir tercih olmuştur. 
Anonim şirketi temsil etmekle yetkili olan yönetim kurulu üyeleri, şirketin amacına ve işletme konusuna 
giren her türlü hukuki işlemi, şirket adına yapabilmektedir. Bu işlemlerin kanuna veya esas sözleşmeye 
aykırı olması ve bir zararın meydana gelmesi halinde şirket, temsil yetkisini kullananlara rücu 
edebilmektedir. İşte borçlanma yasağı, şirket sermayesinin korumasına hizmet etmekte ve şirketin 
temsil yetkisine kanunla sınırlama getirmektedir. Çalışmamızda; pay sahipleri (TTK m. 358/1), pay 
sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları 
hakkında (TTK m. 395/2) uygulanan borçlanma yasağının incelenmesi ve bu yasağın temsil yetkisinin 
kullanılmasına olan etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, borçlanma, borçlanma yasağı, temsil yetkisi, hükümsüzlük. 
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PROHIBITION OF BORROWING FROM THE COMPANY AND AGENCY IN JOINT 
STOCK COMPANIES 

 

Abstract 
The Turkish Commercial Code (TCC) contains very important provisions concerning social, economic 
and commercial life, and in this respect, it is a fundamental law that concerns the society. TCC has been 
prepared on the basis of many basic principles such as fast, flexible and transparent commercial 
transactions, facilitating commercial life and ensuring commercial transaction security. One of the 
important principles in the TCC is the prohibition of borrowing to the company in the context of the 
principle of protection of joint stock company capital. 
The main purpose of the prohibition of borrowing to the joint stock company is to prevent the people 
who manage the company or closely related to the company from damaging the corporate entity or the 
capital of the company through the legal procedures to be done with the company and to eliminate such 
risks that may endanger the assets of the company. At this point, the prohibition of borrowing serves to 
protect the corporate legal entity and capital, to manage the company in accordance with corporate 
governance principles, and to prevent misapplication, which is widely used in commercial life. 
In practice, the shareholders who manage the company and the members of the board of directors make 
their personal expenses even by using the capital of the company.  
It is highly probable that members of the board of directors, who have management and representation 
powers, may carry out such risky transactions that may harm the company. Joint stock company, 
shareholders and third parties are damaged due to this practice. Therefore, it was a good choice to 
impose a prohibition on borrowing to the company from the members of the board of directors and 
shareholders that exercise the representation power of the joint stock company. 
The members of the board of directors who are authorized to represent the joint stock company can do 
all kinds of legal transactions on behalf of the company. In the event that these transactions are against 
the law or the articles of association and a loss occurs, the company may recourse those who use the 
power of representation. Here, prohibition of borrowing serves to protect the capital of the company 
and restricts the representation authority of the company by law. In our study; It is aimed to examine 
the borrowing ban imposed on shareholders (TCC m. 358/1), non-shareholder board members and 
their relatives who are not shareholders (TCC m. 395/2) and to reveal the effect of this prohibition on 
the exercise of agency power. 
Keywords: Joint stock companies, indebtedness, prohibition of borrowing, authority to represent, 
nullity. 
 

GİRİŞ 
Çalışmanın konusunu, Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan anonim şirkette pay 

sahibinin ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin şirkete borçlanma yasağı oluşturmaktadır. 

Sermayenin korunması ilkesi kapsamında kabul edilmiş olan bu yasak, pay sahipleri için TTK m. 358’de, 

pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri bakımından ise TTK m. 395’te düzenlenmiştir. 

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda pay sahipleri ile şirketi yönetim ve temsille yetkili 

olanların şirkete borçlanmasını yasaklayan bir hükme yer verilmemiştir. Mülga 90 sayılı Ödünç Verme 

İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin1 “Tefecilik sayılan işlemler” başlıklı 9. maddesinde, bu 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ikrazatçılık yapmak üzere izin alınmadan, faiz veya her ne ad 

                                                             
1 30/09/1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 52. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
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altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle ödünç para verme işlemlerinin 

yapılması veya bu işlerin meslek ittihaz edilmesi tefecilik olarak kabul edilmişti. 

90 sayılı Kararnamenin 2/2. maddesinde ise “Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre 

ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri 

vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermeleri ve 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında 

bu Kararnamenin uygulanmayacağı” düzenlenmişti. Bu düzenlemeye göre, tüzel kişilerin (şirketler gibi) 

90 sayılı Kararnamede belirtilen izinleri almadan pay sahibi olan diğer tüzel kişilere borç vermesi 

eylemi, tefecilik eylemi olarak kabul edilmemekteydi. Mülga 90 sayılı Kararnamenin yukarıya alınan 2 

ve 9. maddeleri bugün için herhangi bir kanunda düzenlenmemiştir. 

Pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bakımından borçlanma yasağı ilk kez TTK m. 358 ve 

395’te düzenlenmiştir. 

TTK, 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TTK’nın 

kabul edilen “Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 358. maddesinde pay sahiplerinin 

şirketten borç alması kural olarak yasaklanmıştı. Ancak TTK’nın bazı hükümleri, Kanunun yürürlük 

tarihi olan 01/07/2012 tarihinden önce 26/06/2012 tarihinde, 6335 sayılı Kanunla2 değiştirilmiştir. Bu 

kapsamda pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 358. maddesi “Pay sahiplerinin, 

sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle 

birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacağı” şeklinde 

değiştirilmiştir. Söz konusu değişikliğe göre pay sahipleri, ancak maddede yazılı şartların varlığı halinde 

şirketten borç alabilecektir. 

TTK’nın 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla değişik m. 358’in gerekçesinde; borçlanma 

yasağının yumuşatıldığı ancak kaldırılmadığı, ortakların ve şirket yöneticilerinin acil kaynak 

ihtiyaçlarının şirket varlıklarından karşılanabilmesinin mümkün hale getirildiği, şirket ortaklarının ve 

yöneticilerinin şirket varlıklarına sınırsız olarak borçlanamayacağı, bu hususun kanunun temel 

ilkelerinden birisi olan sermayenin korunması ilkesine aykırı olacağı, şirket ihtiyaçlarının makul bir 

vade içinde ve şirketi zarara uğratmayacak şekilde karşılanması gerektiği, yasakla şirketin içinin 

boşaltılması veya şirketin hortumlanmasının önlenmesinin amaçlandığı, şirket varlıklarının karşılıksız 

olarak borçlanma adı altında boşaltılması halinde Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesinde 

düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu ile şirketin iflası halinde hileli iflas suçunun oluşacağı 

vurgulanmıştır. 

Sonuçta TTK m. 358’e göre, bir şirketin hissedarına borç verebilmesi için hissedarın şirkete 

taahhüt ettiği sermaye koyma borcunu yerine getirmesi ve borç verecek şirketin serbest yedek akçelerle 

birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Bu şartların 

gerçekleşmesi halinde şirket, kendi hissedarına borç verebilecektir. 

TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı m. 395/2 hükmünde, “pay sahibi 

olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede 

sayılan yakınlarının şirkete nakit olarak borçlanamayacağı” düzenlenmiştir. Bu hükümde de şirket 

sermayesinin korunması ilkesi esas alınmıştır. 

                                                             
2 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, bkz. 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete. 
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Bilindiği üzere anonim şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kanunda veya 

esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça temsil yetkisi, çift imzayla kullanılmak üzere yönetim 

kuruluna aittir (TTK m. 370/1). Temsil yetkisini kullananlar, şirketin amacına ve işletme konusuna giren 

her tür hukuki işlemi, şirket adına yapabilir. Ancak kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla 

şirket, temsil yetkisini kullananlara rücu hakkını kullanabilir (TTK m. 371/1). 

Şirkete borçlanma yasağındaki temel amaç, şirketi yöneten veya şirketle yakından ilgili olan 

kişilerin şirketle yapacakları hukuki işlemlerle şirkete veya şirketin sermayesine zarar vermesinin 

önlenmesi ve buna bağlı olarak şirketin malvarlığını tehlikeye düşürecek bu tür risklerin bertaraf 

edilmesidir. Özellikle şirketin yönetim ve temsil yetkisine sahip yönetim kurulunun şirkete zarar verme 

ihtimali bulunan bu tür riskli işlemleri yapması yüksek bir olasılıktır. Dolayısıyla temsil yetkisini haiz 

yönetim kuruluna borçlanma yasağının getirilmesi, isabetli bir tercihtir. 

Çalışmamızda; pay sahipleri (TTK m. 358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile 

yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları hakkında (TTK m. 395/2) uygulanan borçlanma 

yasağının incelenmesi ve bu yasağın temsil yetkisinin kullanılmasına olan etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

I. TTK’YE GÖRE ANONİM ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 

A. Amaç 

Günümüz şirketler hukuku uygulamasında, şirket sermayesinin ve mal varlığının pay sahiplerinin 

menfaati için kullanılması sıklıkla görülmektedir. Nitekim bu husus, TTK m. 358’in gerekçesinde, 

“ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş 

bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemek” şeklinde belirtilmiştir. 

TTK’nin genel gerekçesinde, ifade edildiği üzere şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanması, azınlık ile çoğunluk arasındaki menfaat dengesinin korunması ve eşit işlem ilkesinin 

hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.3 İşte TTK’nin tamamıma hâkim olan bu genel ilkelerin anonim 

şirkette yansıması olarak borçlanma yasağı ilkesi kabul edilmiştir. Borçlanma yasağı ilkesiyle,4 bir özel 

hukuk tüzel kişi olan anonim şirketin sermayesinin, yani teşebbüsün kendisinin korunması 

amaçlanmıştır.5 Sermayenin korunması ilkesi alacaklılar, pay sahipleri, şirket çalışanları, şirketin 

kendisi ile kamunun menfaatinin temini açısından da hayati öneme sahip bir ilkedir. 

Bilindiği üzere anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız 

sermayesiyle (malvarlığıyla) sorumlu olan şirket olarak tanımlanmıştır. Anonim şirkette pay sahipleri, 

sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla şirkete karşı sorumludur (tek borç ilkesi, TTK m. 

329/2). Buna göre şirketin sermayesi alacaklıların güvencesini oluşturmakta olup, pay sahiplerinin 

şirket borçlarından dolayı kişisel sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanun koyucu; pay sahiplerine 

tanıdığı bu imtiyaza karşılık alacaklıların teminatı olan şirketin sermayesinin korunması ve şirket 

                                                             
3 Bkz. TTK Genel Gerekçe, N. 136. 
4 TTK m.358’in gerekçesinde borçlanma yasağının hangi sebeplerle getirildiği belirtilmiştir: “Hüküm yenidir; ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı 
boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Çünkü hükümle pay 
sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dâhil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu 
kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.” TTK m. 395/2’nin gerekçesi: “İkinci fıkra tamamen yeni 
olup, bir açıdan sermayenin (mal varlığının) korunması ilkesinin gereğidir. Hüküm bir anlamda 358’inci maddenin tamamlayıcısıdır ve uygulamada 
sıkça rastlanılan kötüye kullanmaların engellenmesini amaçlamaktadır.” 
5 Tekinalp, Ünal. Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, N.160. 
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sermayesinin pay sahiplerine keyfi olarak aktarılmasını (iadesini) önlemek amacıyla da “sermayenin 

korunması” ilkesini ve bu ilkeyi anlamlı kılmak için “borçlanma yasağı” ilkesini kabul etmiştir.6 

Özellikle borçlanma yasağı, eşit işlem ilkesi bakımından da anlamlıdır. Zira bir pay sahibinin 

şirkete piyasa koşullarına aykırı şekilde borçlanması, diğer pay sahiplerinin mülkiyet hakkına zarar 

verir. Bu noktada şirketi kontrol eden hâkim pay sahibinin diğer pay sahiplerinden farklı olarak şirkete 

borçlanması, eşit işlem ilkesinin borçlanma yasağına olan etkisine işaret eder. 

Pay sahibi ile pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmasının yasaklanması, 

şirket sermayesi ve bu sermayeyi aşan mal varlığının korunması ihtiyacının bir sonucudur. Nitekim TTK 

m. 395’in gerekçesinde bu husus açıkça belirtilmiş ve hükmün sermayenin korunması ilkesinin bir 

gereği olduğu vurgulanmıştır. 

Anonim şirketler hukukunda, azınlık ile çoğunluk arasındaki menfaat dengesinin sağlanması 

önemli sorunlardan biridir.7 Zira yönetim kurulunu belirleyen çoğunluk pay sahibi, şirket sermayesini 

eşitlik ilkesini bozacak şekilde kullanabilmektedir. İşte çoğunluk pay sahibinin şirket mal varlığı 

üzerinde pervasızca tasarrufta bulunmasının önlenmesi, borçlanma yasağına ilişkin hükmün temel 

amaçlarından biridir.8 Diğer taraftan emredici hüküm mahiyetinde olan şirket sermayesinin 

korunmasına ilişkin kuralla, pay sahiplerinin, şirketin kendi hükmü şahsiyetinin, çalışanlarının ve hatta 

kamunun üstün yararı korunur. 

B. Pay Sahipleri Açısından Yasağın Kapsamı 

TTK m. 358/1 hükmünde, pay sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını 

ifa etmesi ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde 

olması hâlinde şirkete borçlanabileceği; bu şartlara aykırı olarak yapılan borçlanmanın ise yasak olduğu 

belirtilmiştir.9 

Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmesi ilk olarak, bu kişilerin sermaye taahhüdünden doğan 

vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş olmaları zorunludur. Kanun koyucu, pay sahibinin yükümlülüğünü 

yerine getirmesi hâlinde bu yasağın uygulanmayacağını, zira pay sahibinin sermaye taahhüdünü yerine 

getirerek şirketin mal varlığını koruduğu kabulünden hareket etmektedir. Pay sahiplerinin şirkete 

borçlanması için gerekli olan ikinci şart ise şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl 

zararlarını karşılayacak düzeyde bunmasıdır. Bu şartla, mali durumu iyi olmayan anonim şirketlerin bu 

işlemleri yapmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Son olarak kanunda açıkça zikredilmese de 

borçlandırıcı işlemin emsalleriyle aynı veya benzer şartlarda, yani piyasa koşullarına uygun olarak 

yapılmış olması şarttır. 

Pay sahibinin şirkete borçlanması sonucunu doğuran işlemin konusunun para borcu ile sınırlı 

olup olmadığı hususunun belirlenmesi gerekir. TTK m. 358/1 hükmünde pay sahiplerinin şirkete 

“borçlanamayacağı” belirtilmiştir. TTK m. 358/1’de zikredilen borçlanma yasağının kapsamına sadece 

nakit borçlanmaların mı yoksa ayni borçlanmaların da mı girip girmediği konusunda öğretide görüş 

birliği bulunmamaktadır. 

                                                             
6 Çeker, Mustafa. “Şirkete Borçlanma Yasağı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C. 18, S.2, 2012, s. 662-663; Toraman Çolgar 
Emek. Borçlanma Yasağı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 7-8. 
7 Teoman, Ömer. İptal ve Butlanın Tespiti Davası, Yaşayan Ticaret Hukuku, C. II, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 1593. 
8 Toraman Çolgar, s. 126-127. 
9 Kendigelen, Abuzer. Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 242; Özkorkut, 
Korkut. “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Şirkete Borçlanma Yasağı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, S. 28/3, 2012, s. 50. 
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Bir görüşe göre, hükümde geçen “borçlanma” kavramının geniş yorumlanmaya müsait olduğu, 

borçlanma yasağı ile konusu bir miktar para olan tüketim ödüncü sözleşmesini, yani nakit borçlanmayı 

kapsadığı, dolayısıyla yasağın kapsamına nakit borçlanma sonucunu doğuran tüm borç ilişkileri 

girmektedir.10 

Diğer görüşe göre, hükmün geniş yorumlanması gerektiği, pay sahibinin şirkete borçlanmasına 

neden olan her türlü borçlandırıcı işlem yasak kapsamında olup, dolayısıyla sadece nakdi değil, ayni 

borçlanmalar da hükmün kapsamındadır.11 

Borçlanma yasağının sadece tüketim ödüncü sözleşmesi (TBK m. 386) mi yoksa mal alım 

sözleşmeleri dâhil tüm borç doğuran sözleşmeler mi kapsadığı konusunda hükümde bir açıklık yoktur. 

TTK m. 358/1’in gerekçesinde, şirketin nakit kaynaklarının kullanılmasının önlenmesi amacına yer 

verilmiştir.12 Borç kavramını salt bir miktar paranın alınması olarak kabul etmemek gerekir. Zira geniş 

anlamda borç, borçluyu ifa yükümlülüğü (taahhüt) altına sokan ve alacaklıya borçludan isteme hakkını 

veren her türlü edimdir.13 Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri bakımından borçlanma yasağı 

sadece nakit borçlanmaları kapsamaktadır (TTK m. 395/2). Dolayısıyla pay sahibinin şirkete 

borçlanması bakımından pay sahibi olmayan yönetim kurulu için öngörülen nakit borçlanma yasağını 

aşacak şekilde her türlü borçlanmayı dâhil etmek hakkaniyete aykırı olur.14 Gerekten pay sahibi, şirketle 

olması gereken ticari ilişki kapsamında mal ve hizmet alım ve satımı yapabilir. Tüm borçlanmaların 

yasak kapsamına alınması ticari hayatın olağan akışına aykırı olur. Zira birçok şirketin müşteri çevresi, 

yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve bunların akrabaları olabilir. Özellikle TTK m. 395/1 hükmünde 

belirtildiği üzere yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle şirketle kendisi ve bir 

başkası arasında hukuki işlem yapabilir. Bu husus nazara alındığında borçlanma yasağının tüm borç 

doğuran sözleşmeleri kapsaması birinci fıkrayı anlamsız hâle getirebilir.15 

TTK m. 395/2’nin 6335 sayılı Kanun değişikliğinden önceki ilk kabul edilen hâlinin gerekçesinde, 

borçlanma yasağının pay sahipleri için kabul edilen TTK m. 358’deki yasağın tamamlayıcısı olduğu, 

uygulamada sıkça rastlanılan kötü uygulamaların bertaraf edilmesinin amaçlandığı belirtildiği için m. 

358’nin gerekçesi borçlanma yasağının kapsamında olan sözleşmelerin belirlenmesine yardımcı 

olabilir. TTK m. 358’in 6335 sayılı Kanunla değişik önceki hâlinin gerekçesinde, hükümle pay 

sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani sermaye taahhüdü dâhil, birçok iş ve işlemde şirket 

kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para 

çekmelerinin engellenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, borçlanma yasağının 

kapsamına sadece tüketim ödüncünün girdiğinin kabulü gerekir. 

Pay sahibinin yapılan borçlandırıcı işlemden menfaat temin edip etmemesinin bir önemi 

bulunmamaktadır. Pay sahibi, işlem nedeniyle bir menfaat elde etmemiş olsa da üçüncü kişiler lehine 

yapılan borçlandırıcı işlem de yasak kapsamına girer. 

                                                             
10 Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar. Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, BATİDER Yayınları, 
Ankara, 2013, s. 673. 
11 Proy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin. Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017, N. 512e; Tamer, Ahmet. “Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile Getirilen Bir Yenilik: Pay Sahiplerinin (Ortakları) Şirkete Borçlanma Yasağı (TTK. m. 358)”, Türkiye Baroları Birliği Dergisi, S. 102, 2012, s. 
104; Çeker, s. 663. 
12 TTK m. 358/1’in gerekçesi: “Hüküm yenidir; ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş bulunan, 
bir kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Çünkü, hükümle pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dâhil, 
birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi 
amaçlanmaktadır.” 
13 Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 21-22; Tamer, s. 103. 
14 Toraman Çolgar, s. 171-172. 
15 Ortağın şirketten nakit para almasının yanı sıra, şirkete ait bir malın ortağa vadeli biçimde satılması veya ödünç verilmesi tarzındaki aynî 
borçlanmaların da yasak kapsamında olduğu yönünde bkz. Çeker, s. 663. 
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TTK m. 358’in gerekçesinde, pay sahiplerinin “şirket kasasını kullanmaları, kişisel harcamalarını 

şirket kasasından yapmaları ve şirketten para çekmeleri” gibi menfi uygulamaların önlenmesinin 

amaçlandığı ifade edilmiştir. Kanun koyucunun esas amacı, şirket mal varlığının azaltılmasını 

önlemektedir. Dolayısıyla şirketin mal varlığını azaltmayan, şirketi borç altına sokmayan, şirket lehine 

olan bağışlama gibi işlemler borçlanma yasağının kapsamının dışındadır.16 Bu durumda şirketin mal 

varlığı risk altına girmemektedir. 

TTK m. 395/2’de şirketin pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceği ve sorumluluk 

yüklenemeyeceği ifade edilmiştir. Şirketin mal varlığının azaltılmasına neden olacağı için bu işlemlerin 

m. 358’in kapsamında yasak olması gerektiği kabul edilebilir. Ancak TTK m. 358’de sadece şirketin mal 

varlığının azaltılması sonucunu doğuran borçlandırıcı işlemlerden bahsedilmesi nedeniyle 395/2’de 

belirtilen bu işlemlerin pay sahibi için uygulanması hükmün kabul edilme amacını aşar. Şüphesiz 

395/2’de belirtilen işlemlerin şirketi nakit olarak borç altına sokması hâlinde bu işlemler de pay sahibi 

açısından borçlanma yasağı kapsamındadır. 

Pay sahibinin sermaye taahhüdü, şirket mal varlığını azaltan bir işlem olmaması nedeniyle yasak 

kapsamına girmemektedir. 

  Pay sahibi ile şirket arasında yapılan borçlandırıcı işlemle piyasa şartlarının çok üstünde şirketin 

faiz gibi gelir elde etmesi hâlinde borçlandırıcı işlemin yasak kapsamında kalmadığı değerlendirilebilir. 

Bu ihtimalde şirketin mal varlığında bir azalmanın meydana gelmeyeceği bir an için düşünülebilir. 

Ancak yapılan borçlandırıcı işlem gereğince pay sahibinin süresi içinde borcunu ödememe ihtimali 

bulunduğundan, bu işlemin de yasak kapsamında olduğu kabul edilmelidir. 

Diğer taraftan yasağın kapsamına sadece pay sahipleri girmekte olup pay sahiplerinin yakınları 

açısından borçlanma yasağı bulunmamaktadır. Oysa yönetim kurulu, muvazaalı olarak pay sahiplerinin 

yakınlarıyla veya TTK m. 395’de yasaklanmayan yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

yakınlarıyla borçlandırıcı işlem yapabilir. Bu ihtimalde de şirketin mal varlığında azalma meydana 

gelebilir. Ancak TTK’de pay sahibinin yakınları ile pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin 

yakınlarıyla şirketin borçlandırıcı işlem yapması yasaklanmamıştır. Zira yasak pay sahibi olmayan 

yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarını kapsamaktadır. 

Dolayısıyla kanun bu ihtimallerde şirket sermayesini korumamaktadır. 

C. Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından Yasağının Kapsamı 

TTK m. 395/2 hükmünde, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan 393’üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağı; 

şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceği, sorumluluk yüklenemeyeceği ve 

bunların borçlarını devralamayacağı; aksi hâlde şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklılarının bu 

kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebileceği; 202’nci 

madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olabileceği 

ve garanti verebileceği düzenlenmiştir. 

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

yakınlarının şirkete borçlanması sonucunu doğuran işlemin konusunun para borcu olup olmadığı 

hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir. TTK m. 358/1 hükmünde “borçlanamama” kavramı 

                                                             
16 Tamer, s. 105. 
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kullanılmasına karşın TTK m. 395/2 hükmünde “nakit borçlanamama” kavramı kullanılmıştır. TTK m. 

395/2 hükmünde “nakit” kavramı kullanılması nedeniyle şirkete nakit olarak borçlanma 

yasaklanmaktadır. Dolayısıyla hükmün lafzından da anlaşılacağı üzere nakit borçlanma yasağıyla ilgili 

belirsizlik bulunmamaktadır. Burada yönetim kurulu, pay sahipleriyle nakit para ödeme borcu doğuran 

bir borç sözleşmesi akdetmektedir. Böyle bir borç ilişkisine en tipik örnek, tüketim ödüncü 

sözleşmesidir (TBK m. 386). Ancak yasağın kapsamına sadece tüketim ödüncü sözleşmesi mi girmekte 

yoksa alım satım, kira gibi sözleşmeler de girmekte midir? Hükümde açıkça nakit borçlanma yasağından 

lafzen bahsedilse dahi şirket sermayenin korunması ilkesi kapsamında şirkete nakit borçlanma 

sonucunu doğuran ve hukuki ilişkinin adı ne olursa olsun tüm borç ilişkilerinin de bu yasak kapsamına 

girdiğini kabul etmek gerekir.17 

Nakit borçlanma yasağının yanı sıra pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

üyelerinin yakınları için şirketin borç doğuran işlemleri yapması da yasaklanmıştır. Anonim şirket bu 

kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını 

devralamaz (TTK m. 395/2-2.cümle). Bu kapsamda şirket, bu kişiler için kefalet (TBK m. 581) ve garanti 

sözleşmesi (TBK m. 128) akdedemeyecek, taşınır (TMK m. 939), taşınmaz (TMK m. 850) ve alacakları 

ile ticari işletmesi üzerinde rehin tesis edemez (TİTRK), aval veremez (TTK m. 700), kredi borcunu 

devralamaz (TBK m. 195) ve kredi borcuna iştirak edemez (TBK m. 201). 

Ç. Yasak Kapsamına Girmeyen İşlemler 

Borçlanma yasağı kapsamında olmayan işlemler de bulunmaktadır. Birinci olarak, pay 

sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan borçları yasak kapsamına girmez (TTK m. 358). İkinci 

olarak, pay sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş ve şirketin 

serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmak şartıyla pay 

sahiplerinin şirkete olan borçları da yasak kapsamına dâhil değildir (TTK m. 358). Üçüncü olarak, 

şirketler topluluğuna dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olması veya garanti vermesinden doğan borçları 

yasak kapsamına girmez (TTK m. 395/3). Dördüncü ve son olarak, Bankacılık Kanununda izin verilen 

hâllerde borçlanma yasağı uygulanmaz (TTK m. 395/4).18 

TTK m. 395/2 hükmüne göre 202’nci maddede belirtilen şirketler topluluğunda hâkimiyetin 

kötüye kullanılması hâllerinden birisini oluşturmamak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler 

birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.19 Bu hâlde yasak uygulanmaz. TTK m. 202/1-a 

hükmünde hâkim şirketin, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması yasaklanmıştır. 

Bu kapsamda hâkim şirket bağlı şirketi iş, varlık, fon, personel, alacak, borç devri gibi hukuki işlemleri 

yapmaya zorlayamaz, bağlı şirketin kârını azaltamaz veya aktaramaz ve mal varlığını ayni veya kişisel 

nitelikte haklarla sınırlandıramaz. 

D. Yasak Kapsamına Giren Kişiler 

Borçlanma yasağı kapsamına yönetim kurulu üyesi olsun veya olmasın pay sahipleri (TTK m. 

358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

                                                             
17 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 673; Tamer, s. 104; Özdamar, Mehmet/Doğan, İlker. “Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma 
Yasağı”, Bankacılar Dergisi, S. 86, 2013, s. 8. Aksi yönde bkz. Kalcı, Selin. Pay Sahibi ve Yöneticilerin Şirkete Borçlanma Yasağı, Bahçeşehir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018, s. 67; Taşan Kutgi, Ayşe Selcen. “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri ve 
Tabi Olduğu Yasaklar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.34, C.2, 2018, s. 169. 
18 BanK m. 50/4 hükmüne göre; “Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına, aylık net 
ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak 
krediler ile bu kanunun 55’inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı kullandırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra 
hükümlerine tabi değildir.” 
19 Akdağ Güney, Necla. Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016, s. 234. 
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yakınları girer (TTK m. 395/2). Bu yakınlar; yönetim kurulunun alt ve üst soyundan birisi veya eşinin 

ya da üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıdır. Belirtmek gerekir ki yasağın kapsamından 

çıkmak için tek pay sahibi olmak yeterlidir. Bunu önlemek için nitelikli pay sahipliği şartı kabul 

edilebilir.20 

Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ise bu yasak sadece tüzel kişi için uygulanır. Tüzel kişiyi yönetim 

kurulunda temsil eden gerçek kişinin bu yasak kapsamında olduğuyla ilgili kanunda açık hüküm yoktur. 

Ancak hüküm amaçsal olarak yorumlanırsa tüzel kişinin temsilcisinin de yasağın kapsamında olması 

gerektiği, hükmün konuluş amacına hizmet eder.21 

Borçlandırıcı işlem yasağının muhatabı, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Buna göre temsil 

yetkilisi olan yönetim kurulu üyeleri ve temsil yetkisi devredilen kişiler, yasaklanan işlemleri kendi 

adlarına dahi yapsalar emredici mahiyetteki bu hükmü ihlal etmiş olur. 

Diğer taraftan, şirketler topluluğunda hâkimiyetin kötüye kullanılması hâllerinin bulunmaması 

şartıyla şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilir (TTK m. 

395/2-3). 

E. Borçlandırıcı İşlemin Takibi 

Borçlandırıcı işlem yasağına rağmen yapılan işlemin ne şekilde takip edileceği hususu TTK m. 

395/2’nin son cümlesinde, “aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin 

yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir” şeklinde belirtilmiştir. Buna göre 

yasak ihlal edildiği takdirde şirket alacakları, şirketin borç altına girdiği miktar kadar22 lehine 

borçlanılan kişilere karşı doğrudan icra takibi yapabilir.23 Alacaklının takip başlatabilmesi için şirketten 

olan alacağının vadesinin gelmesi gerekir.24 

TTK m. 395/2’nin gerekçesinde belirtildiği üzere, bu hüküm TTK m. 358/1 maddesiyle birlikte 

şirket mal varlığının korunmasını amaç edinmesi ve her iki hüküm birbirini tamamlaması nedeniyle 

takip işlemi pay sahiplerine karşı da yapılabilir.25 

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yaptığı işlem emredici hükme aykırılık sebebiyle 

geçersizdir. Geçersiz bir hukuki işlem sebebiyle şirket sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre bu 

kişilerden alacağını talep edebilir (TBK m. 77). Ödünç para verme sözleşmesinin veya borçlandırıcı 

mahiyetteki işlemlerin tarafları şirket ile üçüncü kişidir. Takip hakkının verilmesi, âdeta şirketin 

sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkının şirket alacaklılarına temliki sonucunu doğurmaktadır. 

Dolayısıyla geçersiz işlemin takibi için şirket alacaklılarına lehine menfaat temin edilen yönetim kurulu 

üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinin m. 393 hükmünde belirtilen yakınlarına karşı icra takibi yapma 

hakkının verilmesi maddi hukuk bakımından izah edilmesi mümkün değildir. 

Şirketin borçları için alacaklılara belirtilen kişilere başvurma hakkının verilmesinin sonucu 

olarak, hem şirket hem de borç alan kişiler âdeta müteselsil borçlu gibi sorumlu olur (TBK m.162).26 

                                                             
20 Özdamar/Doğan, s. 8; Demirci, Ebru. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2018, s. 103. 
21 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 672; Çoştan, Hülya. “Özel Hukuk Tüzel Kişilerin ve Kamu Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği”, Banka ve Ticaret 
Hukuku Dergisi, C. XXIX, S.1, 2013, s. 126; Taşan Kutgi, s. 169. Aksi yönde bkz. Özdamar/Doğan, s. 6; Demirci, Ebru. “Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Anonim Şirkete Borçlanma Yasağı (Tüzel Kişi)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII, S.2, 2018, s.54. 
22 Çeker, s. 666. 
23 Akdağ Güney, s. 234; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, C.I, N. 372; Kendigelen, İlk Tespitler, s. 285. 
24 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
25 Çeker, s. 666. 
26 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
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Diğer taraftan şirket alacaklıları, şirkete karşı başlatılan icra takibinde sebepsiz zenginleşen 

kişilere haciz ihbarnamesi göndermek suretiyle de alacağın ödenmesini talep edebilir (İİK m. 89).27 

F. Yasaklanmış İşlemin Geçerliliği 

TTK m. 358/1 ve 395/2’de borçlanma yasağına uyulmadan yapılan işlemin geçerliliğiyle ilgili bir 

hükme yer verilmemiştir. TTK m. 395/2’de şirket alacaklarına tanınan özel takip yetkisi haricinde 

kanunda yasağa aykırılığın sonuçları hakkında açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 

öğretide konu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.28 

Bir görüşe göre TTK m. 395/2’de borçlanma yasağına aykırılık hâlinde şirketin alacaklılarını 

korumak amacıyla alacaklıların şirketin borçlusuna karşı doğrudan takip yapabilme imkânı 

bulunmaktadır. Alacaklıya doğrudan takip yapma imkânı verildiğine göre kanun koyucu yapılan işlemin 

geçerli olduğunu kabul etmiştir.29 TTK m. 1530/1’e göre işlemin batıl olabilmesi için bu konuda aksine 

bir hükmün bulunmaması gerekmektedir. Oysa TTK m. 395/2’de alacaklılara verilen takip imkânı 

aksine hüküm mahiyetinde olması nedeniyle bu işlemin geçersizliği ileri sürülemez.30 

Diğer görüşe göre, ticari hayatta işlem güvenliği en önemli ilkelerden biridir. Bu nedenle 

yasaklanmış işlemin geçersiz olduğunu kabul etmek şirketten alacaklı olan üçüncü kişilerin 

menfaatlerine aykırı olabilir. Yasak kapsamında yapılan işlemin geçerliliğiyle ilgili açık bir hüküm 

bulunmadığından, işlemin geçerli olduğu yönünde yorum yapmak hakkaniyete daha uygun olur.31 

Diğer bir görüşe göre, şirketin pay sahiplerine borç vermesinin yasaklanması şirket sermayesinin 

korunması amacına hizmet etmektedir. Pay sahiplerinin sermaye olarak şirkete verdiklerini geri 

istemesi yasaklanmıştır (TTK m. 380/3). Borçlanma yasağı sermayenin iadesi yasağı ve eşit işlem 

ilkesiyle yakından ilgilidir. Sermayenin korunması ve eşit işlem ilkelerine aykırı yönetim kurulu 

kararları batıldır (TTK m. 391/1-a-b, 447/1-c). Dolayısıyla şirket temsilcisinin borç verme şartlarına 

aykırı davranarak pay sahibine borç vermesine ilişkin işlem batıldır.32 

Öncelikle pay sahibine borç para vermek için yönetim kurulunun bir karar alması ya da temsil 

yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi ile borçlandırıcı işlem yapması gerekir. Eşit işlem 

ilkesi ile sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen (TTK m. 480/2) yönetim kurulu kararlarının batıl 

olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir (TTK m. 391/1-b). Yukarıda açıklandığı üzere borçlanma 

yasağı sermayenin korunması ilkesi gereğince kabul edilmiştir.33 

Şirketi temsil etmekle görevli ve yetkili olanlar ile pay sahibi arasında muvazaalı ve şirket 

çıkarlarına aykırı olarak yapılan borçlandırıcı işlem batıldır.34 Yine şirket temsilcisi, bilerek veya 

bilmeyerek yetkisini şirket çıkarlarına aykırı kullanmasına karşın pay sahibinin de bu durumu bilmesi 

hâlinde yapılan işleme yetkisiz temsil hükümleri uygulanabilir (TBK m. 46 vd.). 

Yasaklanmış işlemlerin geçerliğiyle ilgili TTK m. 1530’da genel mahiyette bir hüküm 

düzenlenmiştir. Buna göre aksine bir hüküm bulunmaması hâlinde ticari hükümlerle yasaklanmış 

                                                             
27 Kendigelen, s. 285; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
28 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 285 vd. 
29 Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, C. I, N. 12-122; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 677; Taşan Kutsi, s. 171. 
30 Paslı, Ali. “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması, Genel Hükümler ve Temel İlkeler”, Bankacılık ve Ticaret Hukuku 
Dergisi, C. 27, S. 3, 2011, s. 161; Hızır, Serdar. “Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı 
Değerlendirmeler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.26, S. 2, 2013, s. 284; Tamer, s.112. 
31 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 285-286. 
32 Toraman Çolgar, s. 262-263, 269, 374-378. 
33 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 244; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 681. 
34 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 681. 
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işlemler ve şartlar batıldır (TTK m. 1530/1). Yine kanunun emredici hükümlerine aykırı sözleşmeler, 

kesin olarak hükümsüzdür (TBK m. 27/1). Böylece TTK m. 358/1 ve 395/2’de belirtilen ve niteliği 

itibariyle emredici mahiyette olan hükümlere aykırı olarak yapılan borçlandırıcı işlemler batıl olur.35 

Tek pay sahipli anonim şirkette pay sahibi ile şirket arasında yapılan borçlandırma işleminin geçersizliği 

de ileri sürülebilir.36 

Borçlanma işleminin hükümsüzlüğünü, şirket, yönetim kurulu üyeleri, diğer pay sahipleri ve 

şirkete karşı alacağı olan üçüncü kişiler ileri sürerek borçlanılan miktarın şirkete sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre iadesini talep edebilir.  

Borçlanma yasağını bilmeyen pay sahibinin veya yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

yakınlarının iyiniyetinin korunmasıyla ilgili kanunda açık bir hükme yer verilmemiştir. Borçlanma 

yasağı kapsamında yapılan işlemle ilgili olarak iyiniyete hukuki bir sonuç bağlamaması nedeniyle 

işlemin geçersizliği bunlara karşı ileri sürülebilir. 

Şirket paylarının iktisap edilmesi amacıyla başka bir kişi ile yapılan ve konusu avans, ödünç veya 

teminat verilmesine ilişkin hukuki işlemler de batıldır (TTK m. 380/1). Hüküm, pay sahibi veya yönetim 

kurulu üyesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin yaptığı pay iktisaplarını kapsamaktadır. Getirilen 

bu yasak da anonim şirkette temsil yetkisini sınırlar. 

Temsilcinin yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyelerinin 393’üncü maddede belirtilen 

yakını olması hâlinde temsilci ile şirket (temsil olunan) arasında çıkar çatışması ortaya çıkar. Buna göre 

temsilci, kendi borcu için şirket (temsil olunan) adına alacaklıyla kefalet sözleşmesi yaparsa, yani şirketi 

borçlandırırsa bu işlemin akıbetinin ne olacağıyla ilgili kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

hâlde de işlemin borçlanma yasağı kapsamında olduğunun kabul edilmesi gerekir. 

G. Borçlanma Yasağı ile İşlem Yapma Yasağı Arasındaki İlişki 

Borçlanma ve işlem yapma yasağının ortak amacı, şirketi yönetmek ve temsil etmekle yetkili 

olanların yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesi ve şirket sermayesinin korunmasıdır.37 Zira 

anonim şirkette, şirket alacaklılarının alacaklarının tahsili için şirketin tüzel kişiliğine müracaat etmek 

zorunda olması şirket sermayesinin korunmasını zorunlu hâle getirmektedir. Her iki yasağın temel 

amacı, şirket kaynaklarının korunması ve şirket tüzel kişiliğinin devamının sağlanmasıdır. 

İşlem yapma yasağı, borçlandırıcı işleme göre daha geniş bir kavramdır. Buna göre işlem yapma 

yasağının konusunu borçlandırıcı işlemlerin dışındaki işlemler oluşturmaktadır. Yasağın kapsamında 

olan kişiler bakımından farklılık bulunmaktadır. Buna göre işlem yapma yasağına tabi olanlar sadece 

yönetim kurulu üyeleri (TTK m. 395/1) iken borçlanma yasağına tabi olanlar daha geniş olup pay 

sahipleri, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

yakınlarıdır. Son olarak işlem yapma yasağı, genel kurulun iznine tabi olarak kaldırılması mümkün iken 

borçlanma yasağında yönetim kurulu üyeleri bakımından mutlak olup pay sahipleri bakımından ise 

şartlar yerine getirilmesi hâlinde yasak uygulanmaz. 

Ğ. Yasağa Aykırılığın Cezai Sonuçları 

Borçlanma yasağıyla, şirket mal varlığı ile pay sahiplerinin ve üçüncü kişilerin menfaatinin 

korunması amaçlanmıştır. Bu yasağın etkin bir şekilde uygulanmasının temini için yasağa aykırılık suç 

                                                             
35 Toraman Çolgar, s. 269; Tamer, s. 112. 
36 Toraman Çolgar, s. 270-271. 
37 Akdağ Güney, s. 218-234. 
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olarak kabul edilmiş ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Eylemlerin suç hâline getirilmesindeki amaç 

sermayenin yani şirket mal varlığının korunması ve kötüye kullanımların önlenmesidir.38 

TTK m. 562/5-b-c hükmüne göre m. 358’e aykırı olarak pay sahiplerine “borç verenler” ile m. 

395/2’nin birinci veya ikinci cümlesini “ihlal edenler” üç yüz günden az olmamak üzere adli para 

cezasıyla cezalandırılır. Burada borç verme yetkisine sahip olanlar suçun faili olarak kabul edilir.39 

TTK m. 358’de suçun faili yasağa aykırı olarak borç verenler olarak belirlendiği için şirketi temsil 

ve ilzamla yetkili olanlar, yani borç verme işlemini gerçekleştiren fail olarak kabul edilmelidir. TTK m. 

395/2’de ise suçun faili borçlanma yasağını ihlal edenler olarak ifade edildiği için borç veren ve alanlar 

suçun faildir. Buna göre borcu veren şirket yönetim ve temsil yetkisine haiz olanlar ile bundan istifade 

edenler cezalandırılır. 

Diğer taraftan, şirkette yönetim ve temsille yetkili olanların şirket sermayesini karşılıksız olarak 

pay sahipleri veya yönetim kurulu üyelerine kullandırması, TCK m. 155’de düzenlenen güveni kötüye 

kullanma suçunu40 ve borç verme işlemi nedeniyle şirketin iflası hâlinde ise İİK m. 312 atfı gereğince 

TCK m. 161’de düzenlenen hileli iflas suçunu oluşturur.41 

III. DİĞER KANUNLARDA ANONİM ŞIRKETE BORÇLANMA YASAĞI 

A. Kurumlar Vergisi Kanununda Borçlanma Yasağı 

Vergi mevzuatı uyarınca anonim şirketin elde ettiği kârdan öncelikle kurumlar vergisi ile pay 

sahiplerine ödenecek miktardan gelir vergisi alınmaktadır. Mali mevzuat uyarınca yapılan çifte 

vergilendirme işlemi, kâr payının örtülü işlemlerle dağıtılmasına neden olmaktadır.42 Bu nedenle vergi 

mevzuatında örtülü kâr payı dağıtımı özel olarak düzenlenmiştir.43 

KVK m. 11’e göre, kurum kazancının tespitinde indirilemeyecek giderler arasına örtülü olarak 

dağıtılan kazançlar dâhildir. KVK m. 13/1 hükümde kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım satımında 

bulunmaları hâlinde, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılacağı kabul edilmiştir.44 Bu kapsamda alım satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama 

işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret gibi ödeme gerektiren işlemler mal veya 

hizmet alım satımı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle KVK’ye göre, pay sahiplerinin şirkete borç 

para vermesi veya alması örtülü kazanç aktarımı olarak kabul edilmekte ve borç verme işlemine faiz 

tahakkuk ettirilmektedir.45 KVK’de şirketin pay sahiplerine örtülü işlemlerle kazanç aktarması, yani 

borç vermesi yasaklanmamış, ancak bu işlem, örtülü kazanç aktarımı kabul edilerek vergilendirme 

işlemine tabi tutulmuştur. 

                                                             
38 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, C.I, N. 568a. 
39 Hızır, Serdar/Merki, Duygu. “Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezai Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, S. 63-4, 2014, s. 784. 
40 Bkz. TTK m. 355’in gerekçesi. Güveni kötüye kullanma suçunun unsurları hakkında ayrıntılı açıklamalara bkz. Hızır/Merki, s. 785 vd. 
41 Toraman Çolgar, s. 301. 
42 Keçecioğlu, Burak. Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2018, s. 202; Toraman 
Çolgar, s. 293. 
43 Sevi, Ali Murat. Anonim Ortaklıkta Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 464; Kaya, 
Arslan. “Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S. 2, 2013, s. 195. 
44 Keçecioğlu, s. 203. 
45 Çeker, s. 660. 
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B. Sermaye Piyasası Kanununda Borçlanma Yasağı 

Mülga 2499 sayılı SerPK m. 15/6 hükmünde halka açık anonim şirketlerin yönetim, denetim veya 

sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla 

emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak 

karını veya mal varlığını azaltamayacağı; 47/1-A-6 bendinde ise 15/6 hükmüne aykırı işlem yaparak 

kârı veya mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenlerin iki yıldan 

beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı 

düzenlenmişti. 

6362 sayılı SerPK “Örtülü kazanç aktarımı yasağı” başlıklı 21. maddesinde örtülü kazanç aktarma 

yasağının esasları düzenlenmiştir. Yasak, halka açık ortaklıklar ile kolektif yatırım kuruluşları ve 

bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarını kapsamaktadır. Bu kapsamında olanların; yönetim, denetim veya 

sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile 

emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı 

fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi 

üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını veya mal varlıklarını azaltarak veya kârlarının 

veya mal varlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır. 

Örtülü kazanç aktarılması yasak kapsamında olanlar ise hükümde belirtilenlerin yönetim, 

denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları gerçek veya tüzel 

kişilerdir. Kazanç aktarma şekilleri; kârın azaltılması, mal varlığın azaltılması ve kârın veya mal 

varlığının artmasının engellenmesi olarak ifade edilmiştir. Kazanç aktarma işlemleri; emsallerine 

uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, 

bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek şeklinde 

belirtilmiştir.  

Aktarımın yasak kapsamında olması için anlaşma veya ticari uygulamaların farklı fiyat, ücret, 

bedel veya şart içermesi ve bu farkın emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve 

dürüstlük ilkeleri değerlendirildiğinde açıklanamayan bir fark olması gerekir.46 

Kazanç aktarımında bulunması yasaklanan kişilerin, esas sözleşme veya iç tüzükleri çerçevesinde 

basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da malvarlıklarını 

korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları 

gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da mal varlıklarının artmasını sağlamaları hâli de örtülü kazanç 

aktarma yasağı kapsamındadır (SerPK m. 21/2). 

Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımını tespit etmesi hâlinde aktarımı yapan ortaklık 

veya kuruluş, kurulca belirlenen süre içinde kazanç aktarımı yapılanlardan aktarılan tutarın kanuni 

faiziyle birlikte iadesini talep etmesi gerekir. Aktarım yapılanlar da kurulca belirlenen süre içinde 

aktarılan tutarı kanuni faiziyle iade etmek zorundadır (SerPK m. 21/4). Verilen süre içinde iade 

gerçekleşmezse Kurul belirlenen tutarın iadesi için dava açabilir (SerPK m. 92-1). Ayrıca Kurul, durum 

ve işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde durum ve işlemin 

meydana geldiği tarihten itibaren üç yıl içinde iptal davası ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti 

davası da açabilir (SerPK m. 92/1-b). 

                                                             
46 Kaya, s. 196. 
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Örtülü kazanç aktarımı yasağının ihlali hâlinde hukuki (SerPK 94), cezai (SerPK m. 110) ve idari 

(SerPK m. 103/6) yaptırımlar uygulanabilir. 

SerPK’de halka açık anonim şirketlerde düzenlenen borçlanma yasağı ve bu yasağa bağlı hukuki, 

cezai ve idari tedbirlerle, anonim şirket sermayesinin korunması amaçlanmıştır. 

C. Bankacılık Kanununda Borçlanma Yasağı 

TTK m. 395/4 hükmünde borçlanma yasağıyla ilgili 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri 

saklı tutulmuştur. BanK m. 50’de borçlanma yasağı özel olarak düzenlenmiştir. 

BanK m. 50/1’de bankaların; yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür 

yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili mensuplarına, bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına, tek 

başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde yirmi beş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 

bunların dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayeti altındaki çocuklarına, mensuplarının 

kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara nakdî ve gayrinakdî kredi 

vermesi, tahvil ya da benzeri menkul kıymetleri satması yasaklanmıştır. Bu yasaklar yönetim kurulu 

üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı 

olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velayet altındaki 

çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını 

aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile menkul 

kıymetler karşılığı kullandırılan krediler yasağın kapsamında değildir.47 

Anonim şirket olarak kurulan ve faaliyet gösteren bankalar için kabul edilen borçlanma yasağıyla, 

şirket sermayesinin (öz kaynakların) korunması amaçlanmış ve borçlandırıcı işlem, sıkı kurallara 

bağlanmıştır. 

IV. SONUÇ 

Anonim şirkette borçlanma yasağı ilkesi, şirket sermayesinin ve alacaklıların korunmasına hizmet 

eden emredici hükümlerdendir. Şirket sermayesinin temsil yetkisini haiz yöneticiler tarafından 

eritilmesinin ve alacaklıların menfaatinin zarar görmesinin önlenmesi amacına hizmet eden bu kural; 

hesap verilebilirlik, şirketin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve şirket tüzel kişiliğinin 

devamı bakımından hayati bir fonksiyona sahiptir. 

Borçlanma yasağı pay sahipliği esas alınarak kurgulanmış ve yasağın kapsamı pay sahipleri ve 

yönetim kurulu üyeleri açısından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Pay sahiplerinin belirli şartların varlığı 

hâlinde şirkete borçlanması mümkün iken, yönetim kurulu üyeleri ile yakınları açısından ise mutlak bir 

yasak bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve yakınları pay sahibi olmak suretiyle yasak 

kapsamından kolay bir şekilde çıkabilmektedir. Bu durum yasağın etkinliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Pay sahipleri için ayni borçlanma yasak iken, yönetim kurulu üyeleri ve yakınları için ayni 

borçlanmanın yasak olmaması önemli bir eksikliktir. Bu nedenle şirketin nakit borçlanması ve sermaye 

kaybı sonucunu doğuran mal ve hizmet alım satım sözleşmesi gibi diğer hukuki işlemlerin de yasak 

kapsamında mütalaa edilmesi bir zorunluluktur. 

                                                             
47 Reisoğlu, Seza. Bankacılık Kanunu Şerhi, C. I, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2007, s. 647 vd. 
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Borçlanma yasağı gerçek kişiler esas alınarak kabul edilmiştir. Buna göre pay sahibinin veya 

yönetim kurulu üyesinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişi adına hareket eden temsilci yasak kapsamına 

alınmamıştır. Özellikle tüzel kişi adına hareket eden kişiler kendileri ve yakınları için borçlandırıcı işlem 

yapabilir ve kanunilik ilkesi nedeniyle bu işlemler cezai müeyyideye tabi olmaz. Bu nedenle tüzel kişinin 

temsilcisinin de yasak kapsamında olması hükmün kabul edilme amacına hizmet eder. 

Yasağa aykırılık hâlinde alacağın tazmini, işlemin batıl olması ve işlemi gerçekleştirenler hakkında 

para cezasının verilmesi şeklinde üç farklı yaptırım kabul edilmiştir. İlk olarak aykırılığın giderilmesi 

için şirket alacaklılarının lehine borçlanılan kişilere karşı doğrudan takip yapma imkânı bulunmaktadır. 

Ancak takip hakkının ne şekilde kullanılacağı noktasında hükümde belirsizlik bulunmaktadır. İkinci 

olarak, kanunda yasağa aykırı işlemin akıbetiyle ilgili açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, şirketi 

temsille yetkili olanların yasağa aykırı yaptıkları borçlandırıcı işlem batıl olup işlem hakkında yetkisiz 

temsil hükümleri uygulanabilir. Son olarak borçlanma yasağının uygulanmasında önemli 

yaptırımlardan bir diğeri de borçlanma yasağının ihlalinin suç olarak kabul edilmiş olmasıdır. 
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ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ 

İclal Nihal BARAÇ EVCİ 
 

Öz 
Anonim ortaklıkta geçersiz yönetim kurulu kararlarının yaptırımı konusunda, 6762 Sayılı mülga Türk 
Ticaret Kanunu’nda hiçbir düzenleme yer almamakta idiyse de, genel hükümler gereği yokluk ve butlan 
davalarının açılabileceği kabul edilmekte, bunun yanında bir iptal yaptırımına ihtiyaç bulunup 
bulunmadığı hususu ise tartışılmaktaydı. Öğretideki görüşlerin de etkisiyle, 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 391. maddesinde butlan yaptırımı düzenlenmiş, ancak genel bir iptal yaptırımı 
düzenlenmemiş, yalnızca bazı özel durumlarda iptal davası açılabileceğine ilişkin istisnai nitelikte iki 
hüküm getirilmiştir. Bunlardan ilki kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararları, diğeri ise kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararlarıdır. Bu haller dışında 
butlana tabi olmayan ancak hukuka aykırı olan yönetim kurulu kararları için genel bir iptal edilebilirlik 
yaptırımının gerekli olup olmadığı tartışmaları halen güncelliğini korumaktadır. Bu Tebliğ’de, anonim 
ortaklıkta yönetim kurulu kararlarının iptal edilebilirliği konusundaki istisnai nitelikteki yasal 
düzenlemeler incelenmiş, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları detaylı bir şekilde değerlendirilerek 
genel bir iptal yaptırımına ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusu cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: anonim ortaklık, yönetim kurulu, iptal, butlan, yaptırım. 
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CANCELLATION OF THE DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN A JOINT 
STOCK COMPANY 

 

Abstract 
Although there were no regulations in the repealed Turkish Commercial Code No. 6762 regarding the 
sanction of invalid decisions of the board of directors in the joint stock company, it was accepted that 
absence and definite invalidity lawsuits could be filed in accordance with the general provisions, as well 
as the question of whether there was a need for cancellation sanctions was discussed. In Turkish 
Commercial Code No. 6102. Art. 391 definite invalidity sanction is regulated, but a general cancellation 
sanction is not regulated, there are only two exceptional provisions that can be filed for cancellation in 
some special cases. The first provision is about the decisions of the board of directors to increase capital 
in the registered capital system, and the other one is about the decisions of the board of directors on a 
facilitated merger. Apart from these cases, discussions are still current about whether a general 
cancellation sanction is necessary for decisions of the board of directors that are not subject to definite 
invalidity sanction but are illegal. In this communique, the legal regulations of an exceptional nature 
regarding the cancellation of decisions of the board of directors in a joint stock company were examined, 
the opinions in the doctrine and the decisions of the Supreme Court were evaluated in detail and the 
question of whether a general cancellation sanction was needed was tried to be answered. 
Keywords: joint stock company, board of directors, cancellation, absolute invalidity, sanction. 
 

 

GİRİŞ 

Anonim ortaklıkta yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılıp açılamayacağı 6762 Sayılı 

Mülga Ticaret Kanunu’ndan1 bu yana tartışmalı bir konudur. 6762 Sayılı ETTK’da, geçersiz yönetim 

kurulu kararlarının yaptırımı konusunda, butlan yaptırımı da dahil olmak üzere hiçbir düzenleme yer 

almamaktaydı. Bu dönemde ağırlıklı görüş, kanunda bu konuda herhangi bir düzenleme yer almaması 

sebebiyle iptal davası açılamayacağı şeklinde olmakla birlikte, bu yaptırımın gerekliliği konusunda 

farklı yaklaşımlar mevcuttu. Yargıtay da yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılamayacağını 

bir ilke olarak kabul etmekle birlikte, istisnai olarak pay sahiplerinin kişisel haklarını ihlâl eden kararlar 

aleyhine iptal davası açılabileceğine yönelik bir içtihat geliştirmiş idi. Sermaye Piyasası hukuku 

bakımından ise, 2499 Sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nda2 iptal yaptırımına ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almamakla birlikte, yapılan bir değişiklikle3 mülga SPK’nın 12. maddesine bir ek fıkra 

getirilmiş ve yalnızca kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıklar bakımından yönetim kurulunun 

sermaye artırımı ve yeni hisse senedi çıkarılmasına ilişkin kararları hakkında iptal davası açılabileceği 

düzenlenmişti. Daha sonra aynı Kanun’un 15. maddesinde yapılan değişiklikle4 yönetim kurulunun 

temettü avansı dağıtımına ilişkin kararlarına karşı da iptal davası açma imkânı getirilmişti. Fakat bu 

istisnai hükümler dışında genel bir iptal imkânı, bu kanuna göre de bulunmamakta idi. 

                                                             
1 R.G. Tarih: 9/7/1956, Sayı: 9353. 
2 R.G. Tarih: 30/7/1981, Sayı: 17416. 
3 3794 Sayılı Kanun, R.G. Tarih: 29/04/1992, Sayı: 21227. 
4 4487 Sayılı Kanun, RG. Tarih: 18/12/1999, Sayı: 23910. 
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6102 Sayılı TTK’da5 ise, m. 391 hükmünde yalnızca butlan yaptırımı düzenlenmiş, iptal 

yaptırımına ilişkin genel bir düzenleme yine yapılmamış, yalnızca iki istisnai halde iptal davası 

açılabileceği düzenlenmiştir. Bu haller; kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıklarda yönetim 

kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararlarına karşı iptal davası açılabileceğine ilişkin TTK m. 460/5 

hükmü ile; yönetim kurulu tarafından alınan kolaylaştırılmış birleşme kararına karşı iptal davası 

açılabileceğine ilişkin m. 192/2 hükmüdür. Sermaye piyasası hukuku bakımından ise, 6362 Sayılı 

SPK’da6, 2499 Sayılı mülga SPK ile benzer esaslar kabul edilmiş ve m. 18/6 hükmünde kayıtlı sermaye 

sistemini kabul eden ortaklıklarda yönetim kurulunun sermaye artırım kararlarına karşı; m. 20/2 

hükmünde ise kâr payı avansı dağıtım kararlarına karşı iptal davası açma olanağı açıkça tanınmıştır. İşte 

her iki kanunda düzenlenen bu istisnai haller dışında, genel bir iptal davası düzenlemesinin gerekli olup 

olmadığı konusundaki belirsizlik ve tartışmalar devam etmektedir.  

Bu Tebliğ’de, anonim ortaklıkta yönetim kurulu kararlarının iptal edilebilirliği konusundaki yasal 

düzenlemeler, öğretideki görüş ve tartışmalar ile Yargıtay kararları incelenerek iptal yaptırımının 

gerekliliği hakkında bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın I. Bölümünde yönetim 

kurulu kararı kavramı hakkında bilgi verilmiş; II. Bölümde ETTK ile ESPK’daki mevcut durum ile, bu 

dönemdeki öğreti görüşleri ve Yargıtay içtihatlarına değinilmiş; III. Bölümde ise TTK ile SPK’daki 

düzenlemeler ile öğreti görüşleri incelenmiştir. IV. ve son Bölümde, tüm bu düzenlemeler karşısında 

iptal edilebilirlik yaptırımının gerekliliği hakkındaki görüşlerimiz ifade edilmeye çalışılmıştır. 

I. YÖNETİM KURULU KARARI KAVRAMI 

Anonim ortaklıklarda genel kurul irade organı iken; yönetim kurulu yönetim ve temsil organıdır. 

Yönetim kurulunun kanunda düzenlenen ya da esas sözleşmeyle belirlenebilecek görevlerinin önemli 

bir bölümü -defterlerin tutulması, yıllık finansal raporların hazırlanması, tescil ve ilan gibi- ayrıca karar 

almayı gerektirmeyen, “ortaklığın işleyişini” sağlayan görevlerdir. Bir bölümü ise yönetim kurulunun 

karar almasını gerektiren görevlerdir7.  

Yönetim kurulu kararları, karara karşı çıkan üyeler de dahil, ortaklığı ve pay sahiplerini bağlayan, 

ortaklığın iç ve dış ilişkilerinde hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş hukuki işlemlerdir8. Yönetim kurulu, 

kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış olanlar dışında, ortaklığın işletme 

konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir 

(TTK m. 374). Yönetim kurulunun yönetim yetkisi içinde aldığı kararlar, ortaklık adına yapılacak 

işlemlerin dayanağını oluşturur. Kararların üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi için, bunların 

uygulanması gerekir9. Yönetim kurulu kararları, üçüncü şahısları ve ortaklığı hatta pay sahiplerini 

ilgilendirse bile, ortaklığın bir iç işlemidir ve bu nedenle ayrı bir sözleşme ile veya ihtar, ihbar, dava gibi 

bir işlemle kurulmadıkça, üçüncü şahısları bağlamaz. Münferit pay sahiplerini ilgilendiren bir karar da, 

pay sahiplerine tebliğ edilmedikçe sonuç doğurmaz. Bu nedenle de üçüncü kişileri ilgilendiren 

                                                             
5 RG. Tarih: 14/2/2011, Sayı: 27846. 
6 RG. Tarih: 30/12/2012, Sayı: 28513. 
7 Hüsnü Turanlı, Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 943. 
8 Hayri Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II, Temel, İstanbul, 1988, s. 5967; Korkut Özkorkut, Anonim Ortaklıklarda Yönetim 
Kurulu Kararlarının İptali, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1996, s. 44; Necla Akdağ Güney, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2. Bası, Vedat, İstanbul, 
2016, s. 259. 
9 Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, 4. Bası, Yasa, İstanbul, 1989, s. 214. 



 
 

432 

 

kararların henüz ilgililere tebliğ edilmeden yeni bir kararla değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması 

mümkündür10. 

Yönetim kurulu kararlarının kanuna, esas sözleşmeye ve genel kurul kararlarına uygun olması, 

ortaklığın ve pay sahiplerinin menfaatlerine uygun olması, alacaklıların menfaatlerini tehlikeye 

düşürmemesi gerekir11. İşte sayılan bu şartlara uygun olmaması durumunda, alınan kararlara karşı 

birtakım hukuki yollara başvuru imkânının olması gerekir. Fakat yönetim kurulu kararları, genel kurul 

kararlarının aksine tüm pay sahiplerinin katılımıyla alınmadığı ve birçoğu tescil ve ilan edilmediği için, 

pay sahiplerinin alınan her türlü karardan haberdar olması zordur12. 

Hukuka aykırı olarak alınan yönetim kurulu kararlarına karşı kanunda açıkça düzenlenmiş olan 

en önemli imkân sorumluluk davasıdır. Kanun sorumluluk davasını yönetim kurulu kararlarına karşı 

temel çözüm olarak ele almıştır. Hatta aşağıda değinileceği üzere iptal davası açılamayacağını kabul 

eden yazarların en önemli dayanağı, kanun koyucunun ortaklığın yönetimine bir anlamda müdahale 

anlamına gelen iptal davası yerine sorumluluk davasını tercih ettiği görüşüdür13. Fakat sorumluluk 

davasının zarar ortaya çıktıktan sonra açılabilmesi, önleyici nitelikte bazı çözüm yolları arayışına yol 

açmıştır. Öğretide zikredilen önleyici nitelikteki hukuki yollardan ilki, pay sahiplerinin veya üçüncü 

kişilerin bilgisine sunulup bunlar lehine haklar doğurmadığı takdirde, alınan kararların bizzat yönetim 

kurulu tarafından değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasıdır. Ancak bu değişiklik tamamen yönetim 

kurulunun takdirinde olduğundan, bu yöntemin etkinliği zayıftır. Bir diğer yöntem, konunun pay 

sahipleri tarafından genel kurula getirilerek, genel kurulun üst organ niteliği gereği yönetim kurulu 

kararına karşı talimat niteliğinde bir karar alması ya da genel kurulun ibra etmeme ve sorumlu tutma 

hakkının bir sonucu olarak yönetim kurulu kararının değiştirilmesini talep etmesidir. Ancak TTK 

bakımından genel kurulun artık üst organ olarak kabul edilmemesinin bir sonucu olarak, bu yöntemin 

de uygulama olanağı kalmamıştır. 

Üçüncü ve en çok tartışılan yol, yönetim kurulu kararının hükümsüzlüğünden bahisle, iptal, 

yokluk veya butlan davaları açma hakkıdır. Yokluk yaptırımı kurucu nitelikteki şekli emredici kurallara 

aykırılık durumunda gündeme geleceğinden, uygulama alanı oldukça sınırlıdır ve bu nitelikte bir 

eksiklik durumunda hiç dava açılmadan dahi karar kendiliğinden yok hükmünde olduğundan, kanunda 

açık bir hüküm olmadan da dava açılabileceği kabul edilmektedir14.  

Butlan yaptırımı ETTK döneminde açık hüküm bulunmaması nedeniyle çok tartışılan bir konu 

olmakla birlikte, EBK15 m. 19-20 (BK16 m. 27) hükümlerinde yer alan butlana ilişkin düzenlemelerin 

ETTK’ya uygulanabileceği ağırlıklı olarak kabul edilmekte idi17. Buna göre de konusu bakımından 

imkânsız, kamu düzenine veya emredici hukuk kurallarına ya da ahlaka aykırı yönetim kurulu 

                                                             
10 Domaniç, s. 596; Özkorkut, s. 54. 
11 Domaniç, s. 597. 
12 Tuğrul Ansay, “Anonim Şirket İdare Meclisi Kararlarının İptali Meselesi”, BATİDER, Y. 1964, C. II, S. 3, s. 372. 
13 Özkorkut, s. 91. 
14 Ersin Çamoğlu (Reha Poroy / Ünal Tekinalp), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 12. Bası, Vedat, İstanbul, 2010, s. 271. Üyelerden biri ya da birkaçı 
davet edilmeden toplantı yapılması, toplantı ve karar yetersayısı oluşmadan karar alınması, toplantı tutanağına alınan kararların yazılmaması, 
tutanağın imzalanmaması, azledilme ya da görev süresinin bitmesi gibi sebeplerle üye sıfatı ortadan kalkan kişilerin karar alması gibi haller, yokluk 
yaptırımına verilebilecek örneklerdendir. Bu örnekler için bkz. İmregün, s. 214-215; Özkorkut, s. 92-93. 
15 818 Sayılı Borçlar Kanunu, RG. Tarih: 29/4/1926, Sayı: 359. 
16 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, RG. Tarih: 4/2/2011, Sayı: 27836. 
17 Özkorkut, s. 91. 
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kararlarının butlanının tespitini istemek mümkündü. TTK bakımından ise butlan yaptırımının m. 391 

hükmünde açıkça düzenlenmesi ile birlikte bu konuda bir tereddüt kalmamıştır. 

İptal yaptırımı ise yokluk ve butlan ağırlığında olmayan, ancak kanuna veya esas sözleşmeye ya 

da objektif iyi niyet kurallarına aykırı yönetim kurulu kararlarının varlığında gündeme gelir. ETTK 

döneminde düzenlenmemiş olan iptal davası açma hakkı, TTK döneminde de istisnai haller dışında 

tanınmadığından, bu konudaki tartışmalar devam etmektedir. Aşağıda konunun gelişiminin anlaşılması 

amacıyla ETTK ve ESPK dönemindeki öğreti görüşleri ve Yargıtay kararları ile, TTK ve SPK döneminde 

getirilen istisnai hükümler, öğreti görüşleri ve Yargıtay kararları ayrı ayrı incelenmiştir. 

II. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ BAKIMINDAN 6762 SAYILI KANUN İLE 2499 

SAYILI KANUN DÖNEMİNDEKİ DURUM 

A. 6762 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 

Yukarıda da değindiğimiz üzere 6762 sayılı ETTK’da yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü 

konusunda ne butlan, ne de iptal edilebilirlik yaptırımına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta idi. 

Fakat konu öğretide yoğun olarak tartışılmış ve bu tartışmaların da bir sonucu olarak Yargıtay kararları 

ile belirli bazı hallerde iptal davası açılabileceğine ilişkin birtakım kriterler getirilmişti. Öğretide ileri 

sürülen görüş ve tartışmalar ile Yargıtay’ın yorumu, aşağıda ayrı ayrı incelenmiştir. 

1. Öğretideki Görüşler 

ETTK döneminde iptal davası açılabileceğine yönelik açık bir hüküm mevcut olmaması sebebiyle 

bu davanın açılamayacağı neredeyse görüş birliği ile kabul edilmekteydi. Görüş ayrılığına düşülen nokta, 

iptal davasına ilişkin bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunup bulunulmadığı kısmıydı. Aşağıda bu 

görüşler incelenmiştir. 

a. İptal Davası Açılmasına Gerek Bulunmadığı Görüşü 

Yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılmasına gerek bulunmadığını savunan yazarların 

ilk dayanak noktaları, yönetim kurulu kararlarının genel kurul kararlarından farklı nitelikleridir. Şöyle 

ki; ilk olarak yönetim kurulu kararları, üçüncü kişilere herhangi bir hak kazandırmadığı sürece yönetim 

kurulu tarafından geri alınabilir veya değiştirilebilir. Oysaki genel kurul kararları kural olarak geri 

alınamadığı gibi, alınan bir kararla ilgili genel kurulun sorumluluğundan bahsetmek de mümkün 

değildir. Böyle bir durumda başvurulabilecek tek yol iptal davasıdır. Yönetim kurulu kararlarına karşı 

ise sorumluluk davası açma imkânı vardır. Ayrıca hatalı kararlar alınmasında etkili olan üye 

azledilebilir. Hatta yönetim kurulu denetçilere şikayet edilerek tahkikat yapılması istenebilir18. Ya da 

karar kendisinin aleyhine sonuç doğuran bir pay sahibi çoğu halde doğrudan şirkete ifa davası da 

açabilir19. Nitekim yönetim kurulu ortaklığın organı olduğu ve işlemleri de ortaklık tüzel kişiliğine izafe 

olduğu için, bir yönetim kurulu kararı ile pay sahipliği hakları ihlal ediliyorsa, doğrudan ortaklık 

aleyhine dava açılarak hakkın teslimi istenebilir. Yönetim kurulu kararlarına karşı başvurulabilecek 

başka hukuki yollar olduğu için, genel kurul kararlarında olduğu gibi iptal davası açmaya ihtiyaç yoktur. 

                                                             
18 Belirtelim ki 6762 S. TTK döneminde denetçilerin organ sıfatına sahip olmaları nedeniyle ortaklığa daha fazla müdahale etme imkanları vardı. Bu 
imkânın bir sonucu olarak ETTK m. 356 hükmünde yönetim kurulunun kararlarına karşı pay sahiplerinin denetçilere şikayet hakkı düzenlenmişti. 
Şikayet üzerine denetçilerin gerekli tahkikatları yapmaları zorunlu olup, vardıkları sonuçları yıllık raporlarına yazma hatta gerekli görmeleri halinde 
ortaklığı olağanüstü toplantıya davet etme hakları vardı.  
19 Örneğin dağıtılması kararlaştırılmış kâr veya tasfiye payının dağıtılması yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmiyorsa bunun ifası mahkemeden 
talep olunabilir, yönetim kurulu pay devrine kanuna veya esas sözleşmeye aykırı bir şekilde onay vermekten kaçınıyorsa eda davası açılabilir. Ansay, 
s. 383.  
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Ayrıca eğer yönetim kurulunun kararından dolayı üçüncü kişiler lehine bir hak tesis edilmişse, iptal 

kararı bu kişilere etki etmeyeceğinden, iptal kararının bir fonksiyonu da olmayacaktır. 

Bir başka açıdan bakıldığında, teknik anlamda iptal davası açma problemi, pay sahibinin anonim 

şirkette yönetim kurulu kararlarının yasaya uygunluk konusunda yargı yolu ile denetim hakkına sahip 

olup olmadığı problemidir20. İptal davasını gerekli görmeyenler aslında pay sahibinin böyle bir hakka 

sahip olmasını doğru bulmazlar. Yalnızca emredici hükümlere aykırılık söz konusu ise, her hukuki işlem 

gibi, batıl yönetim kurulu kararlarının da butlanı tespit ettirilebilir. Bunun dışında iptal davası açılması 

bir anlamda yönetim kuruluna müdahale niteliği taşır. Şöyle ki; genel kurul olmaksızın tek başına 

yönetim kurulu üyesi seçemeyen bir pay sahibinin, yönetim kurulu kararına karşı tek başına dava 

açabileceği kabul edilirse, pay sahibi genel kuruldan üstün bir hale gelmiş ve yönetimde söz sahibi olmuş 

olur. Hatta şirketin faaliyetlerine hâkimin müdahalesi de kabul edilmiş olur. Kaldı ki, genel kurul 

kararlarının iptalinde aranan, karara muhalif kalma ve muhalefeti tutanağa geçirme şartı, yönetim 

kurulu kararlarında aranamayacağından, yönetim kurulunun her kararına karşı iptal davası açılabilir 

hale gelir ve bu da ölçüsüz bir müdahale teşkil eder21.  

b.  İptal Davası Açılmasına İzin Verilmesi Gerektiği Görüşü 

Aksi görüşe göre, yürürlükteki hukuk çerçevesinde yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası 

açılması isabetli değilse de, bu bir kanun boşluğu olup boşluğun doldurulması ve iptal davasına yasal 

imkan tanınması gerekmektedir. İlk olarak, bu görüş sahipleri, iptal davası açılmasına gerek olmadığını 

kabul eden yazarların sorumluluk davası açma imkanı karşısında iptal davasına gerek olmadığı 

şeklindeki savunmalarını, sorumluluk davasının menfaatler dengesini koruyacak etkinlikte olmadığı 

gerekçesi ile isabetli bulmamaktadırlar. Nitekim pay sahiplerinin ortaklık işleri hakkında çok fazla bilgi 

sahibi olmamaları sorumluluk davasının ispatını zorlaştırmaktadır. Bunun gibi yönetim kurulu üyeleri 

çoğu kez ortaklığın uğradığı zararı giderecek maddi yeterliliğe sahip olmazlar. Kaldı ki zarar 

gerçekleştikten sonra zararı tazmin etmektense, zarar henüz gerçekleşmeden engel olmak daha akılcı 

bir çözümdür. İkinci olarak bu yazarlara göre konunun genel kurula getirilebileceği şeklindeki çözüm 

önerisi de, hem yasal sisteme hem de pratik ihtiyaçlara uygun düşmemektedir. Çünkü kanunda 

gündeme madde eklenmesi belirli şartlara bağlanmıştır ve münferit pay sahipleri bu hakka sahip 

değillerdir. Münferit pay sahipleri talepte bulunsalar bile, konunun görüşülmesi genel kurulca 

reddedilebilir. Yine konuyu genel kurulda görüşmek için genel kurulu olağanüstü toplantıya davet 

etmek gerekecekse bu hak da münferit pay sahiplerine tanınmamıştır. Üçüncü olarak, ifa davası imkânı 

yalnızca kararın icrasından sonra ve ancak ifa edilmesi gerekli olan sınırlı sayıdaki genel kurul kararları 

için mümkün olacağından, yeterli bir imkân değildir. Son olarak, Yargıtay’ın aşağıda değineceğimiz, “pay 

sahiplerinin kişisel haklarını ihlal eden yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılabileceği” 

şeklindeki içtihadı da, bu hallerin çoğunda zaten ortaklığa ifa davası açılabileceğinden sorunu tam 

anlamıyla çözmemektedir22.  

Tüm bu nedenlerle, mevcut düzenlemeler pay sahiplerinin haklarını korumaktan uzak olup, 

kanunda iptal davasının düzenlenmesi gereklidir. İptal davası açılmasını gerekli gören görüşlerin bir 

                                                             
20 Yaşar Karayalçın, “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Hangi Kararları Aleyhine Dava Açılabilir?”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 
Sempozyumu, C. III, Ankara, 14-15 Şubat 1986, s. 271. 
21 Domaniç, s. 605-609; Halil Arslanlı, Anonim Şirketler, C. II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul, 1960, s. 120-121; İmregün, s. 
216-217; Ansay, s. 381-383. 
22 Ersin Çamoğlu, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (Kamu Borçlarından Sorumluluk İle), 2. Bası, Vedat, İstanbul, 2007, 
s. 80; Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2010, s. 271-272. 
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diğer dayanağı da, her pay sahibinin, yönetim kurulunun ortaklığı, kanuna ve esas sözleşmeye uygun bir 

şekilde yönetmesine ilişkin talep hakkının olmasıdır23. Bununla birlikte, dava imkânının yönetim 

kurulunun çalışmasını zorlaştıracağı, ortaklığı işlemez hale getireceği ve iyi niyetli üçüncü kişilerin 

haklarını zedeleyeceği yönündeki endişeler de haklıdır. Ancak yönetim kurulunun bu menfaatleri ancak 

kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmeleri halinde korunmaya değerdir. 

Ayrıca sorumluluk davası ile kişisel sorumluluklarının gündeme gelmesindense, kararların iptal 

edilmesi yönetim kurulunun da menfaatinedir. Yine bundan çok daha ağır sonuçları olan ve yönetim 

kurulunu devamlı bir dava tehdidi altında bırakan butlan yaptırımındansa, belirli bir hak düşürücü 

süreye bağlanmış iptal davasını kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bir diğer deyişle iptal 

kural, butlan istisna olmalıdır24.  

Bu görüşü savunan yazarlara göre olası bir hukuki düzenlemede dava hakkı pay sahiplerine, 

toplantıya katılamayan veya olumsuz oy kullanan yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere tanınmalı, 

genel kurul kararlarının iptali davasında olduğu gibi bu dava da bir inşai dava olarak, iyi niyetli üçüncü 

kişilerin haklarına halel gelmemek kaydıyla tüm pay sahipleri bakımından geriye etkili olarak hüküm 

ifade etmelidir. Dava süresi kısa olmalıdır, örneğin aşağıda inceleyeceğimiz ESPK m. 12 hükmündeki 

otuz günlük süre TTK bakımından da uygun olabilir. Bunun gibi dava açılmasına konu bakımından 

sınırlama yapmak, örneğin yalnız yönetim kuruluna yetki devri yapılan hallerde iptal davasını kabul 

etmek ya da yalnızca doğrudan sonuç doğuran kararlar için iptal davasını kabul etmek, kötü niyetli dava 

tehlikesinin büyük ölçüde önüne geçebilecektir. Yönetim kurulu kararları kural olarak tescil 

edilmediğine ve alınan her karardan pay sahipleri haberdar edilmediğine göre sürenin başlangıcında 

sorun yaşanması kaçınılmazdır. Bunu bertaraf etmek için, iptale tabi olacak kararların tescil edilmesi 

öngörülebilir. İptal davasında yönetim kurulunun kararlarının yerindeliğinin sorgulanması riski de, 

hakime yalnız hukuka uygunluk denetimi yapma yetkisi tanınarak kolaylıkla bertaraf edilebilir25. Yine, 

kötüniyetle iptal davası açanların zararlardan sorumlu olacaklarına ilişkin ETTK m. 384 (TTK m. 451) 

hükmüne benzer bir düzenlemeye yer verilmesi, kötü niyetle dava açılmasının önüne geçebilecektir26. 

2. Yargıtay Kararları 

ETTK döneminde Yüksek Mahkeme’nin genel olarak yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası 

açılamayacağı görüşünde olduğunu söylemek mümkündür27. Yargıtay’ın iptal davası yerine bir çözüm 

yolu olarak, iptal edilmek istenen yönetim kurulu kararına genel kurulda itiraz edilebileceği ve genel 

kurulun itiraz üzerine vereceği kararlara da üç aylık süre içerisinde iptal davası açılabileceği şeklinde 

kararları bulunmaktaydı28. Belirtelim ki Yargıtay tarafından bulunan bu çözüm, Kooperatifler 

Kanunu’nda yer alan çeşitli hükümlerin anonim ortaklığa kıyasen uygulanmasından ibaretti. Nitekim 

mezkur kanunun m. 16/2-3 hükümlerinde; “Yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin kararına 

                                                             
23 A. Siegwart, Die Anfechtung von Beschlüssen der Verwaltung einer Aktiengesellschaft, SJZ 39, Jg., NR. 27, 1942/43, s. 421-426’dan aktaran: 
Özkorkut, s. 104. 
24 Zühtü Aytaç, “Kayıtlı Sermayeli Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Sorunu”, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Hatırasına Armağan 
(1902-1985), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1986, s. 284-289; Özkorkut, s. 131-140. 
25 Örneğin imalatın azaltılması, yıllık hesapların düzenlenmesi, bankalardan kredi alınması, bir üçüncü kişi ile ilişkilerin kesilmesi gibi konularda yönetim 
kuruluna müdahale edilemez. Aytaç, s. 287. 
26 Aytaç, s. 284-289; Özkorkut, s. 131-140. 
27 Örneğin 11.HD.’nin 7.6.1981 t., E. 2606/K. 2410 sayılı kararına göre, “…Bazı istisnalar dışında anonim ortaklığın yönetim kurulu kararlarına karşı 
iptal davası açılamaz.” Bkz. Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt II, 3. Baskı, Adalet, Ankara, 2018, s. 1350. 
28 Örneğin 11. HD. 1.12.1983 t., 5244 E., 5397 K. sayılı kararında; “…Anonim ortaklık yönetim kurulu kararları aleyhine genel kurula itiraz edilebilir. 
Genel kurulun bu itiraz hakkında vereceği kararın iptali istenebilir.” Bu karar için bkz. İmregün, s. 216. Aynı yönde 11. HD. 20.5.1993 t., E. 3666/K. 
3729, 11. HD. 10.5.1994 t., E. 4884/K. 4086. Pulaşlı, s. 1350. 
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karşı üç aylık süre içinde genel kurula itiraz edebileceği ve itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara 

karşı itiraz davası açılabileceği” düzenlenmiştir. Yine m. 46/3 hükmünde; “azınlığın talepte bulunması 

halinde kanun, ana sözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen 

yönetim kurulu kararlarının iptali konusunun genel kurula gündemine alınacağı” düzenlenmiştir. 

Belirtelim ki bu hükümler o dönemde genel kurulu bir üst organ olarak kabul eden anlayışın bir 

sonucudur ve günümüzde bu anlayışın terk edilerek yerini yönetim kurulu ile genel kurul arasında bir 

eşitliğin, işlev ayrılığının bulunduğu görüşüne bırakmasının sonucu olarak, anonim ortaklıklara 

uygulama olanağı bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Yargıtay zamanla iptal davası açılamayacağı şeklindeki kurala bir istisna 

getirerek, yalnızca pay sahiplerinin kişisel haklarını ihlâl eden yönetim kurulu kararları aleyhine iptal 

davası açılabileceği görüşünü benimsemişti29. Hatta pay sahiplerinin yanında yönetim kurulu üyelerinin 

de, kendisini ilgilendiren ve haklarını ihlal eden kararlara karşı iptal davası açabileceklerine ilişkin 

kararlara rastlanmakta idi30. Şirket alacaklıları ve üçüncü kişiler hakkında herhangi bir Yargıtay 

kararına rastlanmadığından, bu kişilerin kanun ve esas sözleşmeden doğan hak ve menfaatlerinin 

yönetim kurulu kararı ile ihlâl edilmesi halinde, genel hükümlere göre ifa davası açabilecekleri kabul 

edilmekte idi31. 

Yargıtay’ın bu dönemde iptal kararı verdiği davalara baktığımızda, bu kararların ağırlıkla ıskat 

kurumuyla ilgili olduğu görülmektedir. Öğretide, pay sahiplerinin bu şekilde pay sahipliği haklarının 

ihlal edilmesi emredici hükümlere aykırı olduğundan, Yargıtay kararlarına konu olan olayların iptal 

değil butlan yaptırımına tabi olması gerektiğini kabul eden görüşler mevcut olduğu gibi32; burada 

kastedilenin aslında bir iptal davası olmayıp, pay sahiplerinin doğrudan kişisel haklarının ihlal edilmesi 

nedeniyle yönetim kurulu kararlarına karşı açtıkları eda davası olduğu, özellikle Yargıtay’ın davanın 

hangi sürede açılacağı ve davacı sıfatına kimlerin haiz olabileceği konularında bir görüş ortaya 

koymamasının bu davaların eda davası olduğu düşüncesini doğruladığı yönünde görüşler mevcuttu33. 

Dolayısıyla Yargıtay’ın istisnai de olsa bir iptal davası imkânı yaratıp yaratmadığı tereddütlüdür. 

Son olarak İsviçre Federal Mahkemesi kararlarına değinmek uygun olacaktır. Nitekim yönetim 

kurulu kararlarının geçersizliğine ilişkin İBK’da da bir hüküm bulunmadığından aynı tartışmalar İsviçre 

öğretisinde de mevcuttur. Gerek 1992 tarihli İBK’da, gerekse 2005 tarihli revizyonda bu konunun 

                                                             
29 Örneğin 11. HD. 28.11.1986 t., 5287 E., 6355 K., “Kural olarak yönetim kurulu kararlarının iptali istenemez. Pay sahiplerinin haklarını ihlal eden ve 
özellikle pay oranlarını azaltan veya ortaklığı haklarından mahrum eden yönetim kurulu kararlarının iptali istenebilir…”, benzer şekilde 11. HD. 
26.1.1989 t., 1988/3414 E., 1989/260 K., “Anonim ortaklıkların yönetim kurulu kararları aleyhine kural olarak iptal davası açılamaz. Ancak bazı haller 
ve özellikle pay sahiplerinin kişisel haklarını ihlal eden yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılabilir. Bu nitelikte olmayan yönetim kurulu 
kararları aleyhine iptal davası açılamayacağından, bu kararlar için ancak genel kurula itiraz edilebilir…” Bu kararlar için bkz. Özkorkut, s. 126-127. 
Benzer ve daha ileri tarihli bir kararda Yargıtay, “Pay sahiplerinin paydaşlık sıfatından doğan kişisel statü ve haklarını ilgilendiren YK kararlarına karşı 
GK nezdinde itirazda bulunmadan, dava yolu ile hak arama yoluna başvurulabileceğinin mümkün olduğunu” kabul etmiştir. 11.HD., 15.05.2008 t, 
3484/6373 E/K. Bu karar için bkz. Güzin Üçışık, “Türk Hukuku’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı Konusunda Getirilen 
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Y. 2011, C. 3, Sa. 5, s. 59. Yargıtay daha farklı bir kararında, yeni para 
birimine uyum sürecinde YTL’ye uyumlu hisse senedi çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının TTK ve SPK’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline 
ilişkin açılan davada, hisse senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin genel kurula katılma ve buna bağlı olan diğer yönetsel haklarının kullanılmasının 
yasaklanması yönündeki yönetim kurulu kararının, anonim şirket esas sermayelerinin YTL ile uyumuna ilişkin 5274 sayılı Yasa ile TTK’ya eklenen geçici 
1. madde hükmüne aykırı olduğundan iptaline karar verilmiştir. 11. HD., 16.11.2009 t., 7733 E., 11912 K. Bu karar için bkz. Hediye Bahar Sayın, Pay 
Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, Oniki Levha, İstanbul, 2015, s. 76. Kanaatimizce son 
karara konu olayda, pay sahiplerinin genel kurula katılma hakkı kısıtlandığından, kararın butlana tabi olması gerekirdi. 
30 Örneğin 11. HD., 14.10.1991 t., 3370 E., 5335 K., “Yönetim kurulu üyesi, imza yetkisinin alınması nedeniyle, buna ilişkin yönetim kurulu kararının 
geçersiz veya iptalinin gerektiğini ileri sürerek iptal davası açabilir.” Bu karar için bkz. Özkorkut, s. 126. 
31 Pulaşlı, s. 1350. 
32 İsmail Kırca / Feyzan Hayal Şehirali Çelik / Çağlar Manavgat, Anonim Şirketler Hukuku, Cilt I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013, s. 524-525. 
33 Karayalçın, s. 270-271; Bahar Sayın, s. 77. 
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bilinçli olarak çözüme kavuşturulmadığı ifade edilmektedir34. Federal Mahkeme 1950 tarihli bir 

kararında, bir kanun boşluğu olmadığını, kanun koyucunun bu hususu bilinçli olarak düzenlemediğini, 

yönetim kurulu kararlarını ortaklığın bir iç meselesi olarak gördüğünü ve pay sahiplerinin başka 

yollarla korunduğunu, örneğin yönetim kurulu esas sözleşmede mevcut olmayan bir sebeple nama yazılı 

pay devrini pay defterine kayıttan imtina ederse pay sahibinin ortaklık aleyhine tescil davası 

açabileceğini, bunun dışında pay sahibini ilgilendirebilecek kararların genel kurulda alındığını ve genel 

kurul kararlarına karşı iptal davası açma imkanın yeterli olduğunu, yönetim kurulu kararlarına karşı 

iptal davasına gerek olmadığını içtihat etmiştir35. Fakat Federal Mahkemenin bu kararına konu olayın, 

pay sahibinin ifa davası açabileceği bir olaya ilişkin olduğu, pay sahibinin ifa davası açamayacağı haller 

bakımından bir yorum yapılmadığı için kararın tüm tartışmaları açıklığa kavuşturacak nitelikte 

olmadığından bahisle karar eleştirilmiştir36. 

B. 2499 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 

Yönetim kurulu kararlarının iptal edilebilirliği sermaye piyasası hukuku bakımından özel bir 

öneme sahiptir. Çünkü sermaye piyasası uygulamalarında genel kurula ait birçok yetki yönetim 

kuruluna verilmiştir. Gerçekten de, halka açık anonim ortaklıklarda sermaye artırımına genel kurulda 

karar verilmesi ve bu prosedürün uzun sürmesi nedeniyle acil ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu 

düşüncesiyle, kayıtlı sermaye sistemi düzenlenmiş ve bu sistemi kabul eden ortaklıklarda, sermayeyi 

artırım kararını alma yetkisi (ESPK m. 12/2); imtiyazlı ve itibarî değerinin üzerinde primli hisse 

çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı hisse senedi 

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilmesi imkânı tanınmıştı (ESPK m. 12/5)37. Aynı 

şekilde halka açık anonim ortaklıklarda, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma 

senetlerini çıkarma yetkisi, esas sözleşmeye konulacak özel bir hüküm ile yönetim kuruluna süreli ve 

süresiz olarak verilebilmekte idi (ESPK m. 13/6). İşte bunun gibi yönetim kurulunun genel kurulun 

işlevini üstlenerek karar aldığı tüm hallerde, yönetim kurulunca alınan bu kararlar aleyhine genel kurul 

kararlarının iptali hükümleri uyarınca dava açılabilmesi gerektiği savunulmakta idi38.  

ESPK’nın ilk halinde, tıpkı ETTK’da olduğu gibi iptal yaptırımına ilişkin herhangi bir düzenleme 

yer almamakta idi. Ancak anılan görüşlerin etkisiyle, kanunda çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle 

iki istisnai hâlde yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılabileceği düzenlenmişti. Bu kararlar 

kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırım kararları ile temettü avansı dağıtımı kararlardır. Ancak 

yukarıda sayılan üçüncü hal olan tahvil ve borçlanma senedi çıkarılmasına ilişkin kararlara karşı iptal 

davası açılabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır39. ESPK’da yer alan iptal davasına ilişkin 

düzenlemeler aşağıda incelenmiştir. 

1. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Alınan Kararlara Karşı İptal Davası 

2499 Sayılı Kanun’da yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılmasına izin verilen ilk hâl, 

yönetim kurulunun kayıtlı sermaye çerçevesinde almış olduğu kararlardır. Ortaklıkların kayıtlı sermaye 

                                                             
34 Pulaşlı, s. 1348. 
35 BGE 76 II 61, BGE 76 II 68. Bu kararlar için bkz. Ansay, s. 374; Özkorkut, s. 99-103. 
36 Birçoğu yerine bkz. Özkorkut, s. 103. 
37 Özkorkut, s. 24. 
38 Pulaşlı, s. 1349; Ünal Tekinalp, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul, 1982, s. 54-55; Aytaç, s. 263; Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 
2010, s. 272. 
39 Yönetim kurulunun tahvil ve borçlanma senedi çıkarılmasına ilişkin kararlarına ilişkin de iptal davası açma imkanının getirilmesi gerektiği yönünde 
görüş ve eleştiriler için bkz. Özkorkut, s. 82. 
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sistemine geçebilmesi için “Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar”ı düzenleyen Seri:IV No:7 

Tebliği’nde sırasıyla düzenlenmiş olan; 1- Asgari sermaye miktarının ödenmiş olması40, 2- Esas 

sözleşmede hüküm bulunması41, 3- Sermaye Piyasası Kurulu İzni, 4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzni, 5- 

Genel kurul kararı, 6-Mahkeme onayı42, 7-Tescil ve ilan şartlarının yerine getirilmesi gerekmekte idi43. 

Bu şekilde gerekli şartlar yerine getirilerek kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ile birlikte, 

yönetim kurulu genel kurulun onayına tabi olmaksızın tavana kadar serbestçe sermaye artırım kararı 

almaya yetkili hale gelmekte idi. Yönetim kurulunun sermaye artırımı yapabilmesi için önce sermaye 

artırım kararı alması gerekli idi. Sermaye artırım kararı ile birlikte, esas sözleşmede yetkilendirilmiş 

olması şartıyla imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde (primli) hisse senedi çıkarabilir, pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını 

kısıtlayıcı nitelikte karar alabilirdi (ESPK m. 12/5). İşte normalde genel kurul tarafından alınan bu 

kararlar iptal edilebilirlik yaptırımına tabi olduğuna göre, bu konularda yönetim kurulunun karar 

alması durumunda, yönetim kurulunun aldığı kararların da iptal edilebilirlik yaptırımına tabi olması 

gerektiği düşüncesinden hareketle, 29.04.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanun ile ESPK’da yapılan 

değişiklikle, m. 12/6 hükmünde iptal yaptırımı düzenlenmişti. Hükme göre; “Yönetim kurulunun bu 

maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Türk Ticaret Kanunu’nun 381 inci maddesinin 

birinci fıkrasında sayılan hallerde yönetim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, 

kararın ilanından itibaren otuz gün içinde anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret 

mahkemesinde iptal davası açabilirler. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu’nun genel kurul kararlarının 

iptaline ilişkin 382, 383 ve 384’üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket, davanın açıldığını öğrendiği 

tarihi izleyen üç işgünü sonuna kadar durumu Kurula bildirmekle yükümlüdür.” 

Hükme göre iptal sebepleri, yönetim kurulunun maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı tüm 

kararlardı44. Yönetim kurulunun bu madde çerçevesinde alabileceği kararlar bir üst paragrafta 

sayılmıştır. Maddede TTK’daki genel kurul kararlarının iptali hükümlerine yollama yapılması sebebiyle, 

iptal davası açabilmek için alınan kararların kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı 

olması gerektiği kabul edilmekte idi45. Nitekim ESPK m. 12/4 hükmünde yer alan “Yeni pay alma hakkını 

kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.” hükmü, eşit işlem 

ilkesine işaret etmektedir46.  

                                                             
40 Tebliğ m. 3/4 hükmüne göre, “Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç sermayesi 5 milyar TL’den az olamaz.” 
41 Tebliğe göre esas sözleşmede yer alacak olan kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile birlikte Kurula Başvurulması gerekmekte idi. Bu değişiklik taslağında, 
kayıtlı sermaye tavanı, hisse senetlerinin türü, ne şekilde bastırılıp pay sahiplerine verileceği, kâr dağıtım esasları, varsa kuponlar ve rüçhan haklarına 
ilişkin hususlar, kimlere ne tür imtiyazların tanındığı, yıllık hesaplarla mali tabloların ne şekilde düzenleneceği, ilanı ve  ilgili kamu kurumlarına 
gönderilmesinin esasları, yönetim kuruluna SPK m. 12/5 hükmüne göre tanınacak yetkilerin içerikleri yer almalıydı. 
42 Tebliğ m. 6/4 hükmünde esas sözleşmenin mahkeme onayına tabi olduğu düzenlenmişti. ETTK’da da, m. 299 hükmünde kuruluş ve sermaye artırım 
kararlarının mahkemece onaylanması gerektiği düzenlenmişse de, bu hüküm 27.06.1995 tarih ve 22326 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 559 Sayılı 
KHK ile yürürlükten kaldırılmıştı. Dolayısıyla, TTK’da artık yer almayan bir usulün SPK bakımından da gerekli olmadığı gerekçesiyle bu şart eleştirilmekte 
idi. Eleştirilerin bir diğer dayanağı da bir sermaye artırımı olmayan kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararı için mahkeme onayına ihtiyaç duyulmaması 
gerektiği idi. Eleştiriler için bkz. Aytaç, s. 275; Özkorkut, s. 36. 
43 Aytaç, s. 273-275; Özkorkut, s. 29. 
44 Bu maddenin ilk halinde yalnızca “4. fıkrada sayılan hususlara aykırılık” durumunda iptal davası açılabileceği düzenlenmiş, ancak bunun çok kısıtlı 
bir imkân olduğu ve ihtiyacı karşılamayacağı gerekçesi ile madde öğretide eleştirilmiştir. Bunun üzerine söz konusu madde Anayasa Mahkemesi’nin 
13.11.1995 t. ve 1995/58 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş ve “Yönetim kurulunun bu maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine” şeklinde 
daha geniş bir ifade kullanılarak iptal davası açılabilmesinin kapsamı genişletilmiştir. Değişiklikten önceki eleştiriler için bkz. Mehmet Bahtiyar, Anonim 
Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, Beta, İstanbul, 1996, s. 179-180; Özkorkut, s. 73. 
45 Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2010, s. 272. 
46 İBK m. 625b hükmünde, yeni pay alma hakkının ancak haklı sebepler varsa kısıtlanabileceği düzenlenmiştir. Haklı sebepler örneğin işletmenin 
tamamen veya kısmen devralınması, başka bir işletmeye katılım veya işçilerin yönetime katılması gibi hallerdir. Bu ilkenin hukukumuz bakımından da 
uygulanabileceği yönünde bkz. Özkorkut, s. 148-149. 
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Hükme göre davacı sıfatına sahip olanlar yönetim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal 

edilen pay sahipleri idi. Maddede açıkça yazılmamışsa da, ETTK m. 381 hükmüne kıyasen, yönetim 

kurulu üyelerinin dava açabilmesi için, alınan kararda olumsuz oy kullanmış olması gerektiği öğretide 

ifade edilmekteydi. Pay sahipleri bakımından ise, yalnızca “hakları ihlal edilenlere” dava hakkı 

tanınmasının, ek bir ispat yükü yüklediği ve davayı bir eda davasına dönüştürdüğü, oysa tek başına 

kararın hukuka aykırılığının ortadan kaldırılmasında da pay sahiplerinin menfaatinin bulunduğu ifade 

edilmekteydi47. Maddede açıkça yazılmamışsa da, davacı sıfatına sahip olabilecek bir diğer grubun, 

oydan yoksun hisse senedi sahipleri olduğu kabul edilmekte idi. Çünkü oydan yoksun hisse senedi 

çıkarılması yalnızca sermaye artırımı ile mümkün olup, yönetim kurulu eğer esas sözleşmede açıkça 

yetkilendirilmişse, kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı sırasında oydan yoksun hisse senedi 

çıkarmaya da karar verebilir. Dolayısıyla bu şekilde oluşan oydan yoksun pay senedi sahiplerinin de 

dava açabileceğinin kabul edilmesi gerektiği ifade edilmekte idi48. Son olarak ESPK m. 46/1-b hükmü 

ile, Sermaye Piyasası Kurulu’na da sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararlarına karşı iptal 

davası açma hakkı tanınmıştı49.  

Hükme göre davanın otuz günlük sürede açılması gerektiği düzenlenmiş olup, bu sürenin hak 

düşürücü olduğu kabul edilmekteydi. ETTK m. 381 hükmüne yapılan atıf nedeniyle, dava devam 

ederken mahkemeden kararın icrasının geri bırakılması istenebilirdi. Yine bu atıf uyarınca, kötü niyetle 

dava açanlardan, ortaklığın bu sebeple uğradığı zararları tazmin etmesi talep edilebilecekti50. Son olarak 

iptal yaptırımının genel bir sonucu olarak, verilen karar, geriye etkili olarak ve taraf olsun olmasın tüm 

pay sahipleri ve ilgililer için sonuç doğurur; fakat üçüncü kişiler lehine kazanılmış hak doğmuşsa bu 

haklar korunmalıdır51.  

2. Temettü Avansı Dağıtımı Kararlarına Karşı İptal Davası 

Pay sahiplerinin iptal davası açabileceği ikinci durum 15/12/1999 tarih ve 4487 Sayılı Kanun ile 

ESPK’nun 15/4. maddesinde yapılan değişiklikle tanınan, yönetim kurulu kararlarının temettü avansı 

dağıtımına karşı iptal davası açma hakkıydı.  

Oldukça uzun ve detaylı olan bu hükme göre, “Halka açık anonim ortaklıklar, sermaye piyasası 

mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle 

hazırladıkları mali tablolarında yer alan karlarından, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayırmak zorunda 

oldukları yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçmemesi, ana 

sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna 

yetki verilmesi koşullarıyla temettü avansı dağıtabilirler. Her ara dönemde verilecek temettü avansı bir 

önceki yıla ait bilanço kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen temettü avansları mahsup 

edilmeden ilave temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez. Temettü avansı 

dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde Türk Ticaret Kanunu’nun, bilanço ve gelir 

tablosunun kabulüne ve kârın dağıtılmasına ilişkin olup, bu madde hükmüne aykırı olan hükümleri 

                                                             
47 Özkorkut, s. 153-155. 
48 (Seri I, No:15 sayılı Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği m. 18/2). Oydan yoksun hisse senetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Özkorkut, s. 87. 
49 ESPK m. 46/1-b hükmüne göre; “12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu kararların ilanından itibaren 
otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icrasının geri bırakılmasını istemeye… 
yetkilidir.” 
50 Tüm bu konular hakkında ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. Özkorkut, s. 153-161. 
51 Bahtiyar, s. 184. 
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uygulanmaz. Yönetim kurulu üyeleri ve temsilcisi oldukları tüzel kişiler, şirket denetçileri, bağımsız 

denetimi yapanlar ve bağlı oldukları gerçek ve tüzel kişiler, ara dönemler bilanço ve gelir tablolarının 

gerçeği aksettirmemesinden veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş 

olmasından doğan zararlar için şirkete, pay sahiplerine, şirket alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya 

olmak üzere temettü avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği bilanço yılı içinde pay senedi iktisap etmiş 

bulunan kişiler ile üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin 

varlığı halinde, pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler kurul tarafından kararın ilanından 

itibaren otuz gün içinde, 12 nci maddenin altıncı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde iptal davası açılabilir.” 

Görüldüğü üzere temettü avansı dağıtılabilmesi için maddede birçok şart düzenlenmişti. Temettü 

avansı dağıtımının sayılan bu koşullara uygun olmaması halinde pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri 

ve denetçiler iptal davası açabilecekti. Dava açma süresi otuz gündü. Hükümde ESPK m. 12/6 hükmüne 

atıf yapıldığından, bir üst başlık altında açıklanan diğer dava şartları ve usulü burada da aynen 

geçerlidir. Ancak bu şartlar dışında ESPK m. 15/4 hükmünde ek bir şarta daha yer verilmişti. Bu şart 

dava açmak için yönetim kurulunun sorumluluğunu doğuran hallerin mevcut olmasıdır. Yani dava 

açmak için yönetim kurulunun maddedeki koşullara aykırı bir karar alması yeterli olmamakta, aynı 

zamanda pay sahiplerinin zararının da oluşması gerekmekteydi. Zarar, dağıtılan temettü avansının 

doğru olmamasından kaynaklanan zarardır. Zarar kavramı, temettü avansının dağıtımı sebebiyle 

şirketin maruz kaldığı faiz kaybını ve alternatif maliyetleri de içerir. İptal davası açılması, zararı talep 

etmeye engel değildir. Bununla birlikte bu ek şart pay sahiplerini doğrudan sorumluluk davası açmaya 

iteceğinden, kanaatimizce bu hükme göre iptal davası açılması olasılığı düşüktür. 

III. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ BAKIMINDAN 6102 SAYILI KANUN İLE 6362 

SAYILI KANUN DÖNEMİNDEKİ DURUM 

A.   6102 SAYILI KANUN BAKIMINDAN  

ETTK’da yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü hakkında hiçbir düzenleme yer almaması 

konusunda öğretide yapılan tartışmalar neticesinde, 6102 Sayılı TTK’da butlan yaptırımı 

düzenlenmiştir. Ancak genel bir iptal hükmüne yer verilmemiştir. Butlan yaptırımının düzenlenmesini 

olumlu bir gelişme olarak gören yazarlar mevcut olduğu gibi; iptal yaptırımı düzenlenmemesine 

rağmen, butlan yaptırımının düzenlenmesini çelişkili ve isabetsiz bulan yazarlar da olmuştur52.  

Butlan yaptırımın düzenlendiği TTK m 391 hükmüne göre, “Yönetim kurulunun kararının batıl 

olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle; a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan53, b) Anonim şirketin 

temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen54, c) Pay sahiplerinin, özellikle 

                                                             
52 Bu konudaki görüş ve tartışmalar için bkz. Ömer Teoman, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Anonim Ortaklık Yönetim Kuruluna İlişkin Bazı 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, BATİDER, Y. 2010, C. XXVI, Sa. 3, s. 13. 
53 Öğretide eşit işlem ilkesine aykırı olan her türlü kararın butlan yaptırımına tabi olmasının isabetli olmadığı; genel kurula katılma, bilgi alma, iptal 
davası gibi koruyucu haklarda butlan; kâr ve tasfiye payı, rüçhan hakkı gibi malvarlıksal haklarda iptal yaptırımının uygulanması gerektiği ifade 
edilmiştir. Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 515-516. Benzer bir görüşe göre de eşit işlem ilkesi, MK m. 2 hükmündeki objektif iyi niyet hükmünün 
anonim ortaklıklara uygulanmasından ibarettir ve genel kurul kararları bakımından objektif iyi niyet kurallarına aykırılık, TTK m. 445’te iptal sebebi 
olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle eşit işlem ilkesine aykırı kararlar butlan değil, iptal yaptırımına tabi olmalıdır. Bu hususta bkz. Oruç Hami Şener, 
Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, Seçkin, Ankara, 2019, s. 594; Teoman, Tasarı, s. 13; Üçışık, s. 62. Her türlü eşit işlem 
ilkesine aykırılığın butlan yaptırımına tabi tutulması, iptal edilebilirlik yaptırımının kanunda düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
54 Örneğin, kayıtlı sermaye sisteminde itibari değerden yoksun pay ihracı, bir üçüncü kişinin pay sahipliği haklarına yakın haklarla donatılması veya 
yönetim kurulunda veto hakkı tanınması, üyelere birden fazla oy hakkı tanınması, toplantılarda birbirlerini temsil etmelerine imkân tanınması anonim 
şirketin temel yapısını bozabilecek kararlardandır. Bakiye pay bedellerini istemekten vazgeçmek, sermaye için faiz ödemek, bedeli tamamen 
ödenmemiş paylar için hamiline yazılı pay senedi çıkarmak, genel kanuni yedek akçe ayrılmaması, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerine kâr 
payı avansı dağıtılması da sermayenin korunması ilkesine kararlara örnek verilebilir. Bu örnekler için bkz. Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 518-519. 
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vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren55, 

d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin56, kararlar batıldır.” Söz 

konusu madde hükmü, BK m. 27 hükmünde düzenlenen geçersizlik hallerinin, şirketler hukukuna özgü 

belli bazı durumların da dahil edilerek tekrarlanmasından ibarettir. Nitekim maddede yer alan 

“özellikle” ifadesi, sayılan hallerin örnekseyici olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sayılan haller 

dışında kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 

imkânsız olan yönetim kurulu kararları bakımından da, BK m. 27 hükmü niteliğine uygun düştüğü 

ölçüde uygulanır57. Maddede davanın kimler tarafından açılabileceği belirtilmemiştir. Fakat 

geçersizliğin kamu düzenini ilgilendirdiği şeklindeki genel ilke gereği, davanın başta pay sahipleri olmak 

üzere tüm ilgililer tarafından açılabileceğinin kabulü gerekir58. 

Bunun yanında kanunda açıkça düzenlenmemesine rağmen, kurucu unsurlardan yoksun yönetim 

kurulu kararlarının yoklukla malul olduğu yönünde ETTK döneminde kabul edilen görüş, TTK 

bakımından da geçerlidir59. Buna göre de örneğin toplantı ve karar yetersayılarına uyulmaksızın ya da 

bir üye davet edilmeksizin toplanan yönetim kurulunda alınan kararlarının, seçilmesine ilişkin kararın 

geçersizliği gibi nedenlerle üye sıfatına haiz olmayan bir kişinin yer aldığı toplantılarda alınan kararların 

yokluğunun tespiti istenebilecektir60. Butlan ve yokluğun tespiti herhangi bir süreye bağlı olmaksızın 

mahkemeden talep edilebilir. Bu nedenle aralarında çok büyük farklar yokmuş gibi gözükse de, 

geçersizliğin uzun süre ileri sürülmemesi halinde hakkın kötüye kullanıldığının ileri sürülmesi yalnız 

butlanda söz konusu olabilir61. 

İptal yaptırımı bakımından ise, kanunda genel bir iptal edilebilirlik hükmü halen 

bulunmamaktadır. Bu da yönetim kurulu kararlarının iptaline gerek olup olmadığı tartışmalarını halen 

devam ettirmektedir. Bununla birlikte, kanunda bazı istisnai hallerde iptal davası açılabileceği 

düzenlenmiştir. Aşağıda önce özel iptal hükümleri incelenecek, daha sonra genel olarak iptal davası 

açılıp açılamayacağına ilişkin tartışmalara yer verilecektir. 

1. Kanunda Açıkça İptal Yaptırımına Bağlanan Haller 

a. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin TTK m. 460 Hükmü 

Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi bir yenilik olarak TTK m. 460 hükmünde düzenlenmiştir. 

ETTK döneminde yer almayan bu sistem, ESPK m. 12 hükmünde halka açık anonim ortaklıklara özgü 

olarak düzenlenmişti. Bu ihtiyacın kapalı anonim ortaklıklar bakımından da hissedilmesi nedeniyle, 

ESPK m. 12 hükmüne benzer esaslarla TTK’da da kayıtlı sermaye sistemi düzenlenmiştir. Nitekim 

hüküm incelendiğinde ESPK m. 12 hükmü ile hemen hemen aynı esasların kabul edildiği görülmektedir. 

Hükmün 1. fıkrasında esas sözleşmede düzenlenmek koşuluyla kayıtlı sermaye sistemine geçilebileceği 

                                                             
55 Bu hüküm genel kurul kararlarının butlanına ilişkin TTK m. 447 hükmündeki ifadelerin bir karşılığı olduğundan, m. 447’de sayılan asgari oy, genel 
kurula katılma, dava hakkı, bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı ve diğer vazgeçilmez haklar gibi örnekler burada da geçerlidir. İptal davası 
açılmasının yönetim kurulunun onayına tabi tutulması, kâr elde etme ve paylaşma amacının terki, genel kurula temsilci ile katılmanın yasaklanması 
veya teminat şartına bağlanması gibi hususlarla örnekler genişletilebilir. Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 519-520. 
56 Bu da aslında şirketin temel yapısını bozan kararların bir türüdür.  
57 Ersin Çamoğlu (Reha Poroy / Ünal Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019, s. 379; Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), 
s. 515. 
58 Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2019, s. 379. 
59 Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 510. 
60 Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 512-513. Davet prosedürüne uyulmamasının yokluk değil, butlan yaptırımına tabi olması gerektiği yönünde bkz. 
Bahar Sayın, s. 247. 
61 Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 511; Pulaşlı, s. 1334. 
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ve yönetim kuruluna sermaye artırma yetkisi verilebileceği düzenlenmiş; 2. fıkrasında yönetim 

kurulunun sermaye artırım kararında yer alması gereken hususlar belirlenmiş; 3. fıkrasında çıkarılacak 

yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, ayni sermaye konulması ve diğer konular 

hakkında 459 uncu madde hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanacağı, 4. fıkrasında esas sözleşmede 

düzenlenmesi koşuluyla yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde (primli) pay 

çıkarabileceği, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabileceği düzenlenmiştir. Nihayet 5. 

fıkrada iptal davası hüküm altına alınmıştır. Hükme göre, “Yönetim kurulu kararları aleyhine, pay 

sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci maddede öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilanı 

tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla 

uygulanır.” 

Görüldüğü üzere hükümde yukarıda detaylı olarak incelediğimiz ESPK m. 12 hükmü ile hemen 

hemen aynı esaslar düzenlenmiştir. TTK m. 460 hükmünde de ESPK m. 12 hükmünde olduğu gibi, 

yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin her türlü kararı aleyhine iptal davası açılabileceği 

düzenlenerek iptal imkânı geniş tutulmuştur. TTK m. 460 hükmünün ESPK m. 12 hükmünden bir farkı, 

yeni pay alma hakkının pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamayacağına ilişkin 

bir hükme yer verilmemiş olmasıdır. Ancak bu husus açıkça yazmasa dahi eşit işlem ilkesine ilişkin genel 

hükümden çıkarılabilir. Bu nedenle öğretide, TTK’da ESPK’dakine benzer bir hükme yer verilmese de, 

yeni pay alma hakkının eşit işlem ilkesine aykırı bir şekilde sınırlandırılması halinde bu kararların iptal 

yaptırımına tabi olması, bunun dışında kalan eşit işlem ilkesine aykırılık hallerinde TTK m. 391 

hükmünde düzenlenen butlan yaptırımının uygulanması gerektiği ifade edilmektedir62. 

Hükümde dava açma hakkına sahip kişiler pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri olarak 

gösterilmiştir. Burada ESPK m. 12 hükmünden farklı olarak, “hakları ihlal edilen pay sahipleri” şeklinde 

kısıtlayıcı bir ifade kullanılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin dava açabilmesi için, hükümde açıkça yer 

almasa da karara karşı olumsuz oy kullanmış olmaları şartı dürüstlük kuralının bir gereği olarak 

aranmalıdır. Hükümde dava açma süresi bir ay olarak belirlenmiştir. Bunun dışındaki usuli konularda, 

TTK m. 448-451 hükümlerine yapılan atıf gereği, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin söz konusu 

hükümler uygulanacaktır. Bu kapsamda açılan davanın TTK m. 448 hükmüne göre ilan edilmesi gerekir, 

m. 449 hükmüne göre mahkemece kararın yürütmesinin geri bırakılmasına karar verilebilir, m. 450 

hükmü gereği verilen karar tüm pay sahipleri bakımından hüküm ifade eder ve m. 451 hükmü gereği 

açılan davanın kötü niyetli olması halinde davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan 

müteselsilen sorumlu olur. 

b. Kolaylaştırılmış Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Hakkında TTK 

m. 192 Hükmü 

 Yapısal değişiklik olarak adlandırılan birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerine, kural 

olarak genel kurul karar verir. Dolayısıyla bu işlemlerle ilgili genel kurul kararlarına karşı, TTK m. 445 

hükmüne göre iptal davası açılabileceği düşünülebilir. Ancak kanun koyucu, bu işlemlerin karmaşık 

yapısı gereği, özel bir iptal düzenlemesi yapmayı uygun görmüştür. Nitekim TTK m. 192/1 hükmüne 

göre; “134 ilâ 190 ıncı maddelerin ihlali hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy 

vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan 

şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal 

                                                             
62 Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 517; Çağlar Manavgat, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin 
Hükümlerin Değerlendirilmesi”, BATİDER, Y. 2013, C. XXIX, Sa. 1, s. 77. 
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davası açabilirler. İlanın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar.” Görüldüğü üzere hüküm özel 

bir iptal davasını düzenlemiştir. Bu da, hükmün TTK m. 445 hükmüne karşı öncelikli bir uygulama 

alanının olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açmıştır. Fakat bu hususlar genel kurul kararlarının 

iptali bakımından önem arz ettiğinden bu çalışmada tartışmalara yer verilmemiştir63. 

Yapısal değişikliklere ilişkin TTK m. 134 ila 190 hükümlerinden yönetim kurulunu ilgilendiren 

kısım, TTK m. 15564-156 hükümlerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşmedir. Kolaylaştırılmış 

birleşme, kanunda sayılan çeşitli koşulların sağlanması halinde birleşme için yapılması gereken bazı 

işlemler yapılmaksızın ve birleşme sözleşmesi genel kurul onayına sunulmaksızın, doğrudan yönetim 

kurulu kararı ile birleşmenin gerçekleşebilmesidir. Kolaylaştırılmış birleşme kurumu hakimiyet 

ilişkisinin mevcut olduğu şirketler arasında pay sahipliği haklarının korunması ihtiyacının düşük olduğu 

şeklindeki kabulden hareketle düzenlenmiştir65. İşte normalde genel kurula ait olan birleşmeye karar 

verme yetkisinin istisnaen yönetim kuruluna bırakıldığı bu halde, yönetim kurulu kararına karşı da iptal 

davası açılabileceği düzenlenmiştir. Zira TTK m. 192/2 hükmüne göre; Kararın bir yönetim organı 

tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir.” 

Dikkat edilirse bu hükümde TTK m. 460 hükmünde olduğu gibi TTK m. 445 vd. hükümlerine atıf 

yapılmamıştır. Bu durumda iptal sebebi kanuna, esas sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırılık mı; 

yoksa, yalnızca TTK m. 134 ilâ 190 hükümlerine aykırılık mı olacaktır? Bu husus öğretide fazla 

tartışılmamış olmakla birlikte, tespit edebildiğimiz ve bizim de katıldığımız bir görüşe göre burada iptal 

gerekçesi TTK m. 134 ilâ 190 hükümlerine aykırılık olarak kabul edilmelidir. Aksi bir yorum, yapısal 

değişiklik kararının iptali ile amaçlanan çerçevenin ziyadesiyle genişlemesine ve iptal davası ile 

hedeflenen etkinliğin azalmasına yol açabilir66. 

Hükme göre dava açma süresi iki aydır. Yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin TTK m. 460 

hükmünde bir ay ve SPK m. 18/6 ile m. 20/2 hükümlerinde otuz günlük dava açma süresi 

belirlenmişken, TTK m. 192 hükmünde bu sürenin iki ay olması, süreler bakımından yeknesaklığı 

bozmuştur. Davalı sıfatı; yapısal değişikliğin bir sonucu olarak, birleşmede devralan veya yeni kurulan 

ortaklığa ait olacaktır. Davacı sıfatı ise birleşmeye katılan ortaklıkların pay sahipleridir. Pay sahibinin 

aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, kanunda açıkça yer almamakla birlikte, davaya konu 

yönetim kurulu kararına kendisinin olumsuz oy vermiş olması gerekir. Genel kurul kararlarının 

iptalinde bu şart pay sahipleri bakımından arandığından, yönetim kurulu kararlarının iptalinde de 

kıyasen aranmalıdır67. 

                                                             
63 Bu konuda ayrıntılı tartışmalar için bkz. Şafak Narbay / Buğra Kesici, “Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası 
Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme””, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2015, Sa. 2, s. 125 vd. 
64 TTK m. 155 hükmüne göre; “(1) a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya 

b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı 
veren tüm paylarına, 

sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler. 

(2) Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta 
kalan pay sahipleri için; 

a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin 
tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve 

b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, 

hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.” 
65 Bahar Sayın, s. 253. 
66 Narbay / Kesici, s. 125. 
67 Narbay / Kesici, s. 121-125. 
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Diğer iptal hükümlerinden farklı olarak burada iptal son çare olarak kabul edilmiştir. Nitekim m. 

192/3 hükmüne göre “Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin 

varlığı hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre içinde 

giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli önlemleri alır.” Maddede 

düzenlenen bu imkân, yapısal değişikliklerin farklı niteliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, tescil 

tarihinden itibaren iptal kararı verilinceye dek, işleme taraf olan ortaklıklar bünyesinde çok sayıda 

faaliyet ve üçüncü kişilerle sözleşme ilişkisine girilmesi mümkündür. Kanun koyucu bu durumu dikkate 

alarak yapısal değişikliklerin mümkün olduğunca yaşatılması prensibini benimsemiştir. Mahkeme süre 

takdir ederken; hukuki eksikliklerin giderilmesi açısından yeterli, ancak iptal davası ikame eden pay 

sahibinin ve işlemden etkilenebilecek üçüncü kişilerin menfaatlerini ihlal etmeyecek makul bir süre 

belirlemelidir68. Bu hükümden hareketle, birleşmenin sonradan hükümsüz kılınmasında üçüncü 

kişilerin haklarının mutlaka zedeleneceği düşüncesiyle, kanun koyucunun emredici hükümlere aykırılık 

söz konusu olsa dahi butlan değil iptal yaptırımının uygulanmasını arzu ettiği şeklinde bir görüş ileri 

sürülmüştür69. Aksi görüşe göre, butlan imkanını tamamen yok saymak hukuken doğru değildir, fakat 

birleşme kararının birçok kamu otoritesinin onayından geçtiği düşünüldüğünde, uygulamada butlanı 

gerektirecek bir durumun ortaya çıkması zor gözükmektedir70. 

Diğer iptal davalarında olduğu gibi, burada da iptal kararı ile birlikte yapısal değişikliğe dair karar 

geriye dönük olarak (ex tunc) ortadan kalkar. Bu durumun doğrudan sonucu ise, iptal davasında verilen 

kararın, tüm pay sahipleri ve yönetim kurulu bakımından geçerli olacağıdır. Buna göre, iptal kararı ile 

tüm pay sahipleri eski şirketlerine döner ve eski şirketlerinin paylarına sahip olur; her şirket, var olan 

malvarlıklarını geri alır, birleşen şirketlerin malvarlıklarına karşı çıkarılan paylar ise, iptal edilir. Buna 

karşılık, hükümsüzlük, yapısal değişikliğin gerçekleştiği ve hükümsüzlüğünün ilân edildiği tarihler 

arasında üçüncü kişiler lehine doğan hakları etkilemez71. 

Son olarak belirtelim ki diğer iptal düzenlemesinden farklı olarak bu hükmün SPK’da bir karşılığı 

bulunmamaktadır. SPK m. 23/2 hükmünde, yapısal değişikliklere ilişkin olarak yalnızca Kurula dava 

açma hakkı verilmiştir. 

2. Kanunda Açıkça Sayılmayan Haller Bakımından İptal Yaptırımının Uygulanabilirliği 

a. Öğreti Görüşleri 

Yukarıda incelenen istisnai düzenlemeler dışında, genel bir iptal hükmüne TTK’da yer 

verilmemiştir. Bu da ETK döneminde yapılan iptal yaptırımının gerekli olup olmadığı tartışmalarının 

devam etmesine yol açmıştır. TTK m. 391 hükmünün gerekçesi; “Yönetim kurulu kararları iptal 

edilemez.” şeklinde başlamaktadır. Fakat devamında, “Düzenlemenin amacı, dava olanağını tanıyarak ve 

iptal edilebilir kararlarla bâtıl kararlar arasındaki farka açıklık getirerek pay sahibinin korunmasını 

güçlendirmektir.” ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla kanunun gerekçesi de kanun koyucunun 

amacını anlamakta yetersizdir. 

Konuyla ilgili tartışmalarda yol gösterici olması açısından TTK m. 1524 hükmüne de değinmek 

gerekir. Hükmün birinci fıkrasında bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi açma 

                                                             
68 Narbay / Kesici, s. 131-132. 
69 Bahar Sayın, s. 254. 
70 Narbay / Kesici, s. 140. 
71 Narbay / Kesici, s. 138-139. 
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yükümlülüğünün bulunduğu; ikinci fıkrasında, birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere 

uyulmamasının, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacağı, kanuna aykırılığın tüm 

sonuçlarının doğmasına yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluğuna neden olacağı düzenlenmiştir. Hüküm, ağırlıklı olarak genel kurul kararları bakımından 

tartışılmış olup, geçerli olarak alınan bir yönetim kurulu veya genel kurul kararının sırf ilan edilmedi 

diye geçersiz sayılmasının hukuk güvenliği ile bağdaşmadığı ve bu madde anlamındaki iptalin gerçek 

anlamda bir iptal olamayacağı, sorumluluk yaptırımının da ihtiyacı karşılayacağı gerekçesi ile 

eleştirildiği gibi72, bu hüküm nedeniyle alınan kararların ilan edilmemeleri halinde iptal edilebileceği 

görüşü de savunulmuştur73. Mezkur hükme istinaden çıkarılan Sermaye Şirketlerinin Açacakları 

İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik74 m. 6 hükmünde, ilana tabi tutulan kararlar uzun bir liste halinde 

sayılmış olup, hükümde hem genel kurul kararları hem de birtakım yönetim kurulu kararları ilana tabi 

tutulmuştur. Bu da hükme aykırı olarak ilan edilmeyen yönetim kurulu kararları bakımından iptal 

yaptırımının uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu akla getirmektedir. Bununla birlikte TTK m. 1524 

hükmünün gerekçesinde yer alan “Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka 

aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin tüm sonuçları doğar. Meselâ: genel 

kurulun kararı iptal edilir, yönetim kurulu sorumlu tutulur, gereğinde işlem geçerlik kazanmayabilir.” 

ifadelerinden yönetim kurulu kararlarının iptali meselesinin kastedilmediği anlaşılabilmektedir. 

Dolayısıyla bu hükümden bir iptal yaptırımı sonucu çıkarmak, kanaatimizce yerinde olmayacaktır. 

Mevcut hükümlerle bir sonuca varılamaması nedeniyle öğretide konuyla ilgili tartışmalar halen 

devam etmektedir. ETTK döneminde olduğu gibi, mevcut hükümler çerçevesinde iptal davası 

açılamayacağı kabul edilmekle birlikte, olması gereken hukuk bakımından iptal davasının gerekli olup 

olmadığı tartışılmaktadır. Aşağıda her iki görüşün de gerekçelerine yer verilmiştir. 

İptal davasına gerek bulunmadığını kabul eden görüşler ilk olarak ETK’dan farklı olarak TTK’da 

istisnai nitelikte iptal davalarının düzenlenmiş olmasına dayanmaktadır. Kanun koyucu bu hallerde iptal 

davasını açıkça düzenlendiğine göre, diğer hallerde iptal davası açılamayacağını zımnen ifade etmiş 

olmaktadır. Kanunun mantığı yalnızca yönetim kurulunun genel kurula ait bir yetkiyi kullandığı hallerde 

yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılabileceğini kabul etmek yönünde olmuştur. Bunun 

dışındaki yönetim kurulu kararları nedeniyle sorumluluk davası açmak ya da yönetim kurulunu 

azletmek yeterli bir önlemdir. Öte yandan, m. 391 hükmü ile yönetim kurulu kararlarının geçersizliği 

her zaman ileri sürülebilecektir. Bu imkanlara ek olarak yönetim kurulunun her bir kararını iptal riski 

altında bırakmak, yönetim kurulunu büyük bir baskı altına alacaktır. Ayrıca bu görüş sahipleri mahkeme 

kararıyla iptal davası yaratılamayacağı gerekçesiyle Yargıtay kararlarını da eleştirmekte ve hatalı 

bulmaktadırlar. Zira iptal davası inşai bir davadır ve inşai davalar numerus clausus ilkesine tabidir. 

Dolayısıyla kanunda açıkça öngörülenler dışında bir inşai dava yaratılamaz. Bu nedenle Yargıtay’ın 

ETTK döneminden bu yana devam eden pay sahiplerinin kişisel haklarını ihlal eden kararlarına karşı 

iptal davası açılabileceği şeklindeki görüşü de hatalıdır. Kaldı ki bu kararlara konu olan olaylarda gerçek 

anlamda iptale de hükmedilmiş değildir. Bu kararlar ağırlıkla ıskat yaptırımına ilişkin olup; hukuka 

aykırı olarak alınan bir ıskat kararı hem sermayeyi, hem de pay sahibini koruyan emredici hükümleri 

                                                             
72 Ömer Teoman, “Sermaye Ortaklıklarının İnternet Sitesi Açma ve Burada Yasada Öngörülen İçerikleri Yayımlama Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın 
Yaptırımı Nedir?” BATİDER, Y. 2011, C. XXVII, Sa. 4, s. 7-9; Bahar Sayın, s. 256. 
73 Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2019, s. 367. Yazarlar, genel olarak iptal yaptırımından söz etmiş ancak genel kurul-yönetim kurulu kararı 
ayrımı hakkında herhangi bir açıklama yapmamışlardır. 
74 RG. Tarih: 31.05.2013, Sayı: 28663. 
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ihlal ettiğinden zaten batıldır. Yargıtay kararlarında rastlanan bir diğer konu olan pay devrini pay 

defterine kayıttan kaçınma ya da bağlı nama yazılı payların devrine hukuki ya da sözleşmesel bir sebep 

olmaksızın onaydan kaçınma durumunda açılan davalar ise eda davası olarak görülmelidir. Dolayısıyla 

bu tür davalar bakımından da iptal yaptırımına ihtiyaç yoktur75.  

İptal davası açılmasının gerekli olduğunu kabul eden görüşe göre ise, aksi görüşü savunan 

yazarların çözüm önerileri ticari hayatın gereklerine uygun değildir. Örneğin, sorumluluk davası, 

menfaatler dengesini kurmaya yetmemektedir. Kaldı ki yönetim kurulunun baskı altında bırakılmasını 

riskli gören yazarların kısa sürelerle açılabilecek bir iptal davası yerine butlan davasını uygun görmeleri 

kendi içinde çelişkili olmaktadır. BK’ya göre oldukça geniş bir uygulama alanı olan, yönetim kurulunu 

uzun bir süre boyunca risk altında bırakan ve hukuk güvenliğini zedeleyen butlan yaptırımı yerine, 

genel kurul kararlarının iptali ile benzer esaslarla, belirli bazı hallerde ve kısa sürelerle açılabilecek bir 

iptal davasını düzenleyerek iptali esas, butlanı istisna olarak kabul etmek olması gereken hukuk 

açısından daha savunulabilir gözükmektedir76. 

b.  Yargıtay Kararları 

TTK dönemindeki Yargıtay kararlarına bakıldığında ETTK dönemindeki kararlardan farklı bir 

ilkeye rastlanmamaktadır.  Yargıtay’ın pay sahiplerinin kişisel menfaatlerini ihlal eden yönetim kurulu 

kararlarının iptal edilebileceği şeklindeki görüşünü devam ettirdiği söylenebilir. Örneğin Yargıtay 11. 

HD.’nin 03.07.2013 t., 2012/15707 E., 2013/141176 K. sayılı bir kararında, ortakların sermaye 

borçlarının ödenmesi için genel kurul kararında belirlenen ödeme vadelerini değiştiren bir yönetim 

kurulu kararının iptaline karar verilmiştir77. Yine 11. HD., 09.06.2016 t., 2015/11010 E., 2016/6366 K. 

sayılı bir kararda, genel kurulun aldığı sermaye artırım kararına istinaden, davacı pay sahibinin pay alım 

teklifinde bulunmasına rağmen, payların yönetim kurulu tarafından üçüncü kişilere satıldığı bir olayda, 

yönetim kurulunun satış işlemine ilişkin kararının iptaline karar verilmiştir78. Bunun haricindeki 

durumlarda, yönetim kurulu kararlarına karşı kural olarak iptal davası açılamayacağı şeklindeki 

içtihatlar da verilmeye devam edilmektedir79. 

B. 6362 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 

6362 Sayılı SPK’da, 2499 Sayılı ESPK’da düzenlenen, pay sahiplerine iptal davası açma hakkı 

tanıyan iki hüküm ile Kurula iptal davası açma hakkı tanıyan iki hüküm, bazı ufak değişiklikler hariç 

aynen alınmıştır. Bu nedenle yukarıda ayrıntılı olarak incelenen hükümlere bu bölümde kısaca 

değinilmekle yetinilecektir. 

                                                             
75 Bu görüşü kabul eden yazarlar için bkz. Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 523-526; Akdağ Güney, s. 266; Narbay / Kesici, s. 123; Turanlı, s. 958. 
76 Bu görüşü kabul eden yazarlar için bkz. Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2019, s. 380; Sami Karahan / İbrahim Arslan, Şirketler Hukuku, 
Yönetim Kurulu, 2. Baskı, Mimoza, Konya, 2013, s. 411; Üçışık, s. 64. 
77 Organlar arası yetki bölüşümünü zedeleyen bu yönetim kurulu kararının yasanın emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle butlan yaptırımına 
tabi olması gerektiği görüşü için bkz. Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Ortaklıklar 2019, s. 379. 
78 Bu karar için bkz. www.lexpera.com.tr , ET: 09.04.2021. 
79 Örneğin 11. HD., 27.02.2015 t., 2014/15320 E., 2015/2749 K. sayılı kararda, “Kural olarak anonim şirket yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası 
açılamaz. Davalı şirketin 20.08.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve denetçi seçimine karar verilmiştir. Ancak 
mahkemece yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespitine karar verildiğine 
göre, yönetim kurulunun görev dağılımı ve imza yetkilisinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı da yok hükmünde olup ayrıca şirketin organsız 
kaldığının da kabulü gerekir. Bu itibarla, yönetim kurulu kararının iptali ve kayyım tayinine ilişkin talepler yönünden davanın reddi doğru olmamış, 
bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Bu karar için bkz. www.lexpera.com.tr , ET: 09.04.2021. 

http://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/
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1.  Kayıtlı Sermaye Sisteminde İptal Davası 

ESPK m. 12 hükmünde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıklarda yönetim 

kurulunun kararlarına karşı iptal davası açabileceğine ilişkin düzenleme, SPK m. 18/6 hükmünde aynen 

alınmıştır. Hükme göre “Yönetim kurulunun bu maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, 

6102 sayılı Kanunun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu 

üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık 

merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.” Yine aynı maddenin 5. 

fıkrasında “Yönetim kurulunun; imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, 

pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır. Yeni pay alma 

hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.” denilerek, 

yönetim kurulunun bu madde kapsamında alabileceği kararlara ilişkin ilkeler de aynen korunmuştur. 

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse hükmün amacı, genel kurula ait olan bir yetkinin yönetim kuruluna 

devri nedeniyle iptal davasından mahrum kalacak olan pay sahiplerine bu hakkın tesis edilerek bir 

denge mekanizmasının sağlanmasıdır80. 

Bu hükümde de dava açma süresi otuz gün olup, dava açma hakkı yönetim kurulu üyeleri ile pay 

sahiplerine tanınmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin dava açabilmesi için alınan karara muhalif kalmış 

veya toplantıya katılmamış olmaları gerektiği, hükümde açıkça yazmasa da öğretide kabul 

edilmektedir.81. Pay sahipleri bakımından ise, ESPK’da yer alan haklarının ihlal edilmiş olması şeklindeki 

ek koşul bu hükümde de korunmuştur. TTK m. 460 hükmünde “her pay sahibi” ifadesi kullanılmışken, 

burada böyle bir kısıtlamaya gidilmiş olması yerinde olmamıştır82. 

Maddede sayılan hallerden bir kısmı (örneğin yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi), aslında eşit 

işlem ilkesine aykırılığın bir görünümüdür ve bu hal TTK m. 391 hükmünde butlana tabi tutulmuştur. 

Bu nedenle bu iptal sebebi bakımından SPK ile TTK arasında bir çelişkinin mevcut olduğu öğretide ifade 

edilmektedir83. Fakat yukarıda butlan kavramından bahsederken açıklamaya çalıştığımız gibi, eşit işlem 

ilkesine aykırılığın butlana tabi tutulması zaten eleştirilen bir husustur. Bu nedenle, yeni pay alma 

hakkını kısıtlama yetkisinin eşit işlem ilkesine aykırı olarak kullanıldığı durumda, bu hal kanunda açıkça 

iptal sebebi olarak düzenlendiği için butlanının istenemeyeceği şeklinde görüşler mevcut olduğu gibi84, 

bu hükmün TTK m. 391 hükmünü tümden bertaraf edemeyeceği, SPK m. 18/6 hükmünde sayılan 

hallerin emredici kurallara aykırılık şeklinde gerçekleşmesi halinde, bu kararlar aleyhine de butlan 

davası açılabileceği de ifade edilmektedir85. Kanaatimizce eşit işlem ilkesine aykırılık bakımından iptal 

yaptırımını kabul etmek, ikinci görüşü ise ancak eşit işlem ilkesine aykırılık dışındaki hallerde kabul 

etmek daha doğru olacaktır. 

Yine ESPK’da olduğu gibi SPK’da da kayıtlı sermaye sistemine ilişkin yönetim kurulu kararları 

aleyhine Kurul tarafından da iptal davası açılabileceği düzenlenmiştir. SPK m. 93 hükmüne göre; “Kurul, 

18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu kararların kamuya 

                                                             
80 Akdağ Güney, s. 264. 
81 Çamoğlu (Poroy/ Tekinalp), Ortaklıklar 2019, s. 381. 
82 Manavgat, s. 76; Akdağ Güney, s. 268. 
83 Kırca (Şehirali Çelik / Manavgat), s. 516. 
84 Manavgat, s. 77. 
85 Gönen Eriş, Açıklamalı, İçtihatlı Ticari İşletme ve Şirketler, Cilt II, m. 64-451, 3. Baskı, Seçkin, Ankara, 2017, s. 2058; Bahar Sayın, s. 251. 
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duyurulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinde iptal davası açmaya ve teminatsız olarak bu kararların icrasının geri bırakılmasını 

istemeye yetkilidir.” Bu hüküm de ESPK m. 46/1-b hükmü ile hemen hemen aynıdır. Tek fark ESPK’da 

otuz günlük süre yönetim kurulu kararının ilanından itibaren başlamaktayken, SPK m. 93 hükmünde 

kararların kamuya duyurulduğu tarihten itibaren başlayacak olmasıdır. Kamuya duyurulma kavramının 

muğlak bir ifade olması nedeniyle, bu yenilik öğretide eleştirilmiştir86. 

2. Kâr Payı Avansı Dağıtım Kararlarına Karşı İptal Davası 

İkinci düzenleme yine ESPK’da olduğu gibi kâr payı avansı dağıtım kararlarına karşı iptal davası 

açma olanağı tanıyan m. 20/2 hükmüdür. Yukarıda incelediğimiz üzere ESPK m. 15/4 hükmü aslında 

fazla uzun ve karışık bir hükümdü. SPK m. 20/2 hükmünde hükmün dili sadeleştirilmiş ve daha açık 

ifadeler kullanılmıştır. Hükme göre “Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen 

kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak 

bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından 

veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan 

kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık 

alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği 

hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran 

hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz 

gün içinde, 18 inci maddenin altıncı fıkrasına göre iptal davası açılabilir.” Görüldüğü üzere hükümde 

sorumluluk doğuran hallerin kapsamı daha net bir şekilde ifade edilmiştir. Fakat bunun dışında dava 

açma koşulları aynıdır. 

ESPK’da olduğu gibi bu hükümde de, diğer iptal davalarından farklı olarak, dava açabilmek için 

bir zararın doğmuş olması şartı aranmıştır87. Bu şart aslında yönetim kurulu üyelerini de korumaktadır. 

Nitekim yönetim kurulu üyelerinin burada doğru olmayan kâr payı avansı ödemelerinden doğan 

zararları tazmin etmek gibi oldukça ağır bir sorumluluğu vardır. TTK’ya tabi şirketler için çıkarılan Kâr 

Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ88 hükümlerinde kâr payı avansının iadesi hakkında oldukça 

ayrıntılı hükümlere yer verilmişken, SPK kapsamında çıkarılan II-19.1. sayılı Kâr Payı Tebliği’nde, halka 

açık ortaklıklarda yaşanabilecek zorluklardan olsa gerek, iade hakkında hükümlere yer verilmemiştir. 

Bu da haksız olarak dağıtılan kâr payı avansının yönetim kurulundan tahsil edileceğini göstermektedir. 

İşte bu nedenle, hukuki sorumluluk doğurabilecek hâllerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyeleri, 

kararın ilanından itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu kararının iptali için dava açarak 

sorumluluktan kurtulabilir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yukarıda yönetim kurulunun iptali konusunda, eski ve yeni TTK ile SPK’da yer alan hükümler 

incelenerek, iptal davasına karşı olan yaklaşım hakkında genel bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. Gelinen 

noktada, mevcut durumda yasal düzenlemeler haricinde iptal davası açılamayacağını kabul etmenin 

daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Çünkü, kanunda düzenlenmemesine rağmen iptal davası 

açılabileceğini kabul etmek başkaca istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Nitekim, iptal davasının inşai 

dava olduğu ve inşai davaların numerus clausus ilkesine tabi olduğu görüşüne biz de katılmaktayız. 

                                                             
86 Akdağ Güney, s. 267-268. 
87 Akdağ Güney, a.g.e., s. 265. 
88 RG. Tarih: 09.08.2012, Sayı: 28379. 
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Kanunda düzenlenmeyen bir konuda iptal davası açılabileceğinin kabulü, bu davanın kimler tarafından 

açılacağı, davanın hangi sürede açılabileceği gibi konularda büyük karmaşalara neden olacaktır. 

Bununla birlikte iptal davasının gerekli olmadığını kabul etmek de kanaatimizce tüm sorunları 

çözmemektedir. Bir kere, iptal davası yerine kullanılabileceği ifade edilen sorumluluk davasının aynı 

ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Bu konuda ifade edilen, hukuka aykırı bir kararı baştan önleme imkânı 

varken zararın doğmasını beklemenin hukuk mantığına uymadığı konusundaki eleştirilere 

katılmaktayız.  Konunun genel kurula götürülmesi görüşü ise kanaatimizce ETTK’daki genel kurulun üst 

organ olduğu şeklindeki anlayışın bir sonucudur. TTK’da kabul edilen işlev ayrılığı ilkesi karşısında 

kanunda açıkça düzenlenen ve esas sözleşmede kararlaştırılan haller haricinde bir yönetim kurulu 

kararına karşı genel kurulda itiraz etmek bu ilkeye aykırı olacaktır. Eda davası açılabileceği görüşü ise 

yönetim kurulunun aldığı her türlü karara karşı bir çözüm üretmemektedir. Dolayısıyla yönetim 

kurulunun iptaline ilişkin genel bir düzenlemeye halen ihtiyaç olduğu söylenebilecektir. Nitekim kanuni 

düzenlemelerin gelişiminin de gösterdiği üzere, yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davasına ilişkin 

olarak başta hiçbir kanuni düzenleme yer almazken, öğretideki görüş ve tartışmalar neticesinde bazı 

yönetim kurulu kararlarının iptali yasal düzenlemeye kavuşulmuştur. O halde, mevcut yasal 

düzenlemeler haricinde hangi konularda iptal davasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek önemlidir.  

Kanaatimizce iptal davası açılması gerektiğinin kabulü halinde her türlü kararın iptale tabi 

olacağını kabul etmek doğru olmayacaktır. Bu halde gerçekten de yönetim kurulunun her türlü kararı 

sonrasında iptal davası açılıp açılmayacağını bekleyerek zaman kaybetmesi ve şirket işlerinin 

yavaşlaması gibi bir tehlike ortaya çıkacaktır. Kaldı ki iptal davası bir yasal düzenleme ile tanındığında 

iptale tabi kararlardan pay sahibinin haberdar edilmesi gerekir. Pay sahiplerinin yönetim kurulu 

toplantılarına katılmaları mümkün olmadığına göre, kendilerini alınan kararlardan haberdar etmenin 

en kolay yolu kararı ilan etmektir. Oysaki yönetim kurulunun her türlü kararının kamuya açıklanması 

tehlikelidir. Çünkü alınan karar şirket sırrı teşkil edebilir. Böyle bir kararın ilanının şirket menfaatlerine 

aykırı olacağı şüphesizdir. 

O halde bazı belirli hallerde iptal davası açılabileceğini kabul etmek ve iptale tabi kararları ilan 

ederek kararlardan pay sahiplerini haberdar etmek en uygun çözüm olacaktır. Kanaatimizce bu hususta 

yukarıda da bahsettiğimiz şirketlerin internet sitesi açma yükümlülüğüne ilişkin TTK m. 1524 hükmüne 

istinaden çıkarılan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik m. 6 hükmü yol 

göstericidir.  Bu hükümde hangi yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının ilan edileceği oldukça uzun 

bir madde halinde sayılmaktadır. Maddede sayılan yönetim kurulu kararları, m. 6/3-g Genel kurulun 

toplantıya çağrılmasına ilişkin karar; m. 6/3-l Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin 

artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni 

payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan 

haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun 

uygulanması hakkındaki kurallar; m. 6/3-m Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının 

belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı; m. 6/3-p Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay 

senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı; m. 6/3-z Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile 

yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı; m. 6/3-bb Yönetim kurulunun rüçhan hakkının 

sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının 

sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu; m. 6/3-cc Sermayenin azaltılmasının sebepleri 

ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca 

hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor; m. 6/3-çç 
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Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı; m. 6/3-dd Yönetim 

kurulunun mütemerrüt pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararıdır. Görüldüğü üzere, ilan 

edilmesi öngörülen şirketin günlük işleyişine ilişkin, iktisadi kararlardan ziyade, pay sahiplerini 

doğrudan ilgilendiren kararlar ya da şirketin durumunda bir değişiklik yaratması nedeniyle pay 

sahiplerini dolaylı olarak ilgilendiren kararlardır. Kanun koyucu yönetim kurulunun hangi kararlarının 

pay sahiplerinin ilgilendirebileceğini düşünerek bu hükmü düzenlemiştir. Hükümde sayılan 

kararlardan bir kısmı zaten Yargıtay tarafından iptal davası açılabileceğinin kabul edildiği kararlardır. 

Fakat belirtelim ki bu şekilde bir ilan yükümlülüğü TTK’nın ilk halinde tüm anonim şirketler bakımından 

kabul edilmişken, 6335 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle bu yükümlülük yalnız bağımsız denetime 

tabi şirketlere özgülenmiştir. Böyle bir yükümlülüğün tüm şirketler bakımından kabul edilmesi oldukça 

önemlidir. 

İşte bu şekilde yönetim kurulunun pay sahiplerini doğrudan ilgilendiren, ya da şirketin işleyişine 

ilişkin önemli nitelikte olması sebebiyle pay sahiplerini dolaylı olarak ilgilendiren kararlarına karşı iptal 

davası açılabileceğini düzenlemek kanaatimizce gereklidir ve düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu tür 

kararlar şirketin günlük işleyişine ilişkin olmadığından, iptal davası açılabileceğini kabul etmek yönetim 

kurulunun çalışmasını engellemeyecek veya baskı altına sokmayacak ya da açılan davalar şirketi sürekli 

olarak meşgul etmeyecektir. İptal imkanının mevcut iptal hükümlerinde olduğu gibi (TTK m. 460 ve m. 

192) bir ay gibi kısa bir süreye bağlanması, kötü niyetle iptal davası açanların zararlardan 

sorumluluğunun düzenlenmesi gibi hükümler de, kanaatimizce öğretide ileri sürülen endişeleri bertaraf 

etmeye yeterli olacaktır. 

Son olarak pay sahiplerinin şirketin iyi yönetilmesini talep hakkı olup olmadığı konusuna 

değinmemiz faydalı olacaktır. Yönetim kurulunun şirket kaynaklarını dürüst ve verimli kullanıp 

kullanmadığı konusunun denetlenmesinde, örneğin yönetim kurulunun bir menfaat elde etmek 

amacıyla kendisinin bağlantılı olduğu belirli bir şirketle yaptığı sözleşmenin, şirketin ihtiyacı olmadığı 

halde akdettiği kredi sözleşmesinin, şirketin kârlılığını etkilemesi sebebiyle iptalinde pay sahibinin 

dolaylı bir menfaatinin olduğu açıktır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere, şirketin yaptığı her türlü 

iktisadi işlemin ilan edilmesi, şirket sırlarını ihlal edebileceğinden, bu durumda belki de şirketin 

piyasadaki avantajlı konumu azalabilecek ve bu da başka türlü bir zarara sebebiyet verebilecektir. Kaldı 

ki pay sahiplerinin tamamı bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip olamayacaklarına göre, bu şekilde 

şirkete ait her türlü bilginin kamuya açıklanması da kanaatimizce anlamlı olmayacaktır. Böyle bir 

durum, mülkiyet-kontrol ayrımı ilkesini de zedeleyebilecektir. Bu nedenle, bu şekilde bir denetim ve 

kontrol mekanizmasının, pay sahipleri tarafından değil de başkaca uzman kuruluşlar tarafından yerine 

getirilmesi kanaatimizce amaca daha fazla hizmet edecektir. Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ve 

TTK’nın hazırlanmasında da dikkate alınmaya çalışılan kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaştırılması, 

compliance (yasal uyumluluk) kavramının geliştirilerek şirket içinde yönetim kurulunun danışabileceği 

ve eylemlerinde hukuka uygun davranıp davranmadığını denetleyebilen kontrol mekanizmaların 

geliştirilmesi, kanaatimizce her türlü hukuka aykırılığı pay sahiplerinin takip etmesini beklemekten 

daha yerinde olacaktır. 
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LİMİTED ŞİRKETE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASI ŞARTLARINA YARGITAY 
KARARLARI IŞIĞINDA GENEL BİR BAKIŞ 

Elif AKINCI* 
 

Öz 
TTK m. 616 uyarınca limited şirket genel kurulunun devredilemez yetkilerinden olan yönetimin 
belirlenmesi, istisnai hallerde mahkemelere tanınabilmektedir. Mahkemeler bu hallerde yetkiyi 
kullanarak kayyım adı verilen kişileri şirket yönetimini gerçekleştirmek üzere atayabilir. Bu atama 
talebinin limited şirketlerde çoğunlukla, TTK m. 630/II müdürün azline ve yetkilerinin 
sınırlandırılmasına ilişkin davalarda, TTK m. 636/II limited şirketin organ yokluğu sebebiyle feshi ile 
TTK m. 636/III haklı sebeple feshi davalarında ve TTK m. 640/III ortaklıktan çıkarma davasında talep 
edildiği görülmektedir. Böyle bir talep üzerine mahkeme, MK m. 427/I-4 uyarınca, tüzel kişinin yönetim 
organından yoksun kalması ve yönetimi başka yoldan sağlayamaması halinde şirket yönetimi için 
kayyım atar. Yönetim kayyımının atanma şartları bu şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen gerek 
doktrinde gerek ise yargı kararlarında limited şirkete yönetim kayyımı atanmasına ilişkin hususlar uzun 
uzadıya tartışılmamış ve genel bir çerçeve çizilmemiştir. Bu çalışmanın amacı bu çerçevenin çizilmesine 
katkıda bulunabilmek, Yargıtay uygulamasında hangi hallerde limited şirkete yönetim kayyımı 
atandığını detaylıca incelemektir. 
Anahtar Kelimeler: Yönetim Kayyımı, Limited Şirket, Yönetim, Kayyım. 
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A GENERAL OVERVIEW OF THE TERMS OF APPOINTMENT OF THE MANAGEMENT 
TRUSTEE TO THE LIMITED LIABILITY COMPANY WITHIN THE SCOPE OF 

SUPREME COURT DECISIONS 

 

Abstract 
According to Turkish Comercial Code Art. 616, the determination of the board of management, which is 
one of the inalienable powers of the general assembly of the limited liability company, can be given to 
the courts in exceptional cases. In these cases, courts can appoint a person who called trustee to manage 
the company by using their authority. This claim is mostly seen in the cases related to the dismissal of 
the director and the limitation of his powers in the limited liability companies (TCC Art. 630/II), the 
dissolution of the limited liability company due to lack of organs (TCC Art. 636/II) and in the rightful 
termination cases (TCC Art. 636/III) or squeeze out cases (TCC Art. 640/III). On-demand, according to 
Civil Code Art. 427/I-4, the court appoints a trustee for the management of the company in case the legal 
person is deprived of the managing body and cannot provide management in another way. The 
conditions for the appointment of the management trustee are regulated as described. Despite this, 
neither in the doctrine nor in the judicial decisions, the issue regarding the appointment of a 
management trustee to the limited liability company has not been discussed in detail and a general 
framework has not been drawn on this issue. The purpose of this study is to attribute determining the 
general borders and to examine in detail the situations in which a management trustee is appointed in 
the Supreme Court practice. 
Keywords: Management Trustee, Limited Liability Company, Management, Trustee. 

 

GİRİŞ 

Limited şirketlerde yönetim organının belirlenmesi TTK m. 616 uyarınca genel kurulun 

devredilemez yetkilerindedir. Ancak bazı istisnai hallerde devredilemez nitelikteki bu yetki mahkeme 

kanalıyla kullanılabilmekte ve mahkemeler genel kurulun yerine şirket yönetimini alanında uzman 

üçüncü kişilere bırakılabilmektedir. Mahkemeler tarafından şirketi yönetmek üzere atanan bu kişilere 

kayyım (kayyum) denir. Belirli hallerde malvarlığının yönetilmesi veya belirli bir işin yapılması için 

görevlendirilen kamu görevlisi olarak tanımlanan kayyım1, uygulamada sıklıkla başvurulan bir ihtiyati 

tedbir talebidir2.  

Medeni Kanunumuzda kayyımlık, temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığı olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İşbu çalışmada özel olarak limited şirketlere hangi hallerde yönetim kayyımı 

atanabileceğinin üzerinde durulacağından, temsil kayyımlığına değinilmeksizin doğrudan yönetim 

kayyımlığı kavramı hakkında genel bir çerçeve çizilecektir. Daha sonra MK m. 427/I-4’te düzenlenen 

tüzel kişilere yönetim kayyımı atanmasına ilişkin unsurlar, limited şirketler temelinde, özellikle genel 

kurulun toplanamaması, ortaklar arası ihtilaf, müdürlerin görev süresinin sona ermesi, müdürlerin 

atanmasına ilişkin genel kurul kararının hükümsüzlüğü ve kötü yönetime ilişkin Yargıtay kararları 

kapsamında değerlendirilecek ve son olarak usuli hükümler üzerinde durulacaktır.  

                                                             
1  Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ ET. 23.04.2021; Gümüş, Mustafa Alper. Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, 2006, s. 6. “Kayyım, temsil ya da yönetim erkinden geçici veya devamlı olarak yoksun kalan (gerçek ya da tüzel) kişilere veya mallara bu 
eksikliği gidermek üzere yargı tarafından atanan kamu görevlisidir.” Çamoğlu, Ersin. “Anonim Ortaklığa Yönetim Kayyımı Atanması”, İstanbul Barosu 
Dergisi, C. 91, Sa. 5, 2017, s. 16, naklen. 
2  Çamoğlu, 2017, s. 16; Akıncı, Elif. Limited Şirketlerde Müdürün Azli, Sayram Yayınevi, Konya, 2019, s. 122. 

https://sozluk.gov.tr/
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I. YÖNETİM KAYYIMLIĞI KAVRAMI 

A. Genel Olarak 

Yönetim kayyımlığı, Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku Kitabının vesayet kısmında 

düzenlenmektedir. Buna göre, MK m. 427/I-4 uyarınca “bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış 

ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa” vesayet makamı tarafından tüzel kişiliğe yönetim kayyımı 

atanır. Bu atama, limited şirketlerde çoğunlukla, müdürün azli veya yetkilerinin sınırlandırılmasına 

ilişkin davalarda (TTK m. 630/II); limited şirketin kanunen gerekli organlarından birinin mevcut 

olmaması veya genel kurulun toplanamaması hallerinde organ yokluğu sebebiyle açılan limited şirketin 

feshi davasında (TTK m. 636/II); haklı sebeplerin varlığı halinde her bir pay sahibinin açabileceği 

limited şirketin haklı sebeple feshi davasında örneğin, eşit işlem ilkesine aykırı hareket edilmesi, bilgi 

alma ve inceleme haklarının sürekli olarak ihlali, genel kurul kararlarının uygulanmaması, şirketin kötü 

yönetilmesi gibi durumlarda (TTK m. 636/III) veya ortaklıktan çıkarma davasında çıkartılmak istenen 

ortağın aynı zamanda müdür olması halinde (TTK m. 640/III) ilgili talep ile birlikte mahkemeden talep 

edilmektedir.  

B. Yönetim Kayyımının Nitelikleri, Görev ve Yetkileri 

Yönetim kayyımlığında tüzel kişiliğin yönetimi, geçici süreliğine de olsa üçüncü bir kişiye 

bırakıldığından, yöneticiler için aranan şartlara kayyımın da sahip olması beklenir. Zira kayyım burada 

ikame organ niteliğindedir3. Bu kapsamda kayyımın tıpkı yönetici gibi gerekli ve yeterli bilgi, beceri ve 

tecrübeye sahip olmasının yanı sıra ayırt etme gücüne sahip, ergin ve basiretli bir kişi olması da gerekir4. 

Söz konusu bilgi ve tecrübenin kapsamı ise şirketin faaliyet alanına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, 

halı imalatı ve alım-satımı alanında faaliyet gösteren bir şirkete atanacak kayyımın, bu alanda tecrübesi 

olan ve şirketi kolaylıkla yönetebilecek donanıma sahip bir kişi olması beklenir5. Ayrıca, yönetim 

kayyımlığı bir kamu görevi olduğundan, kayyımın bağımsız ve tarafsız, bir diğer ifade ile objektif bir kişi 

olması da gerekmektedir. Bu tarafsız kişi, davalı ve davacılar tarafından mutabık kalınan bir kişi (çalışan 

veya üçüncü bir kişi) olabileceği gibi, taraflar arasında belirlenemediği taktirde mahkeme tarafından 

atanan üçüncü bir kişi de olabilir6.  

Limited şirkete yönetim kayyımı çoğunlukla özel olarak belirli işleri yerine getirmek için atanır7. 

Örneğin, kayyım genel kurulu toplantıya çağırmak için atanmışsa, yalnızca bu görevi yerine getirmeye 

yetkilidir. Ancak kayyım doğrudan şirket yönetimi için de atanmış olabilir. Bu halde ise şirketin faaliyet 

alanına giren tüm olağan işleri yapmaya yetkili olacaktır. Bu işler MK m. 460/I’da listelenmiştir. Limited 

şirkete atanacak yönetim kayyımının yapabileceği olağan nitelikteki işlerden bazıları, vadesi gelmiş 

alacakların tahsili, şirketin borçlarının ifası, vergilerin ödenmesi ve vergi beyannamelerinin verilmesi, 

                                                             
3  Öztan, Bilge. Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organların Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, Ankara, 1970, s. 79; Gümüş, s. 104; Akıncı, s.128. 
4  Soyer, Ali. “Kayyımlık Müessesesi ile Anonim Ortaklıklara Kayyım Atanması ve Yönetimi”, Adalet Dergisi, Sa. 11, 2002, s. 291; Güralp, Ayşe Gülin. 
“İflasın Ertelenmesinde Kayyım Atanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, Özel Sayı (Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan), 2005, 
s. 62-63; Kayhan Çetin, Özlem. İflasın Ertelenmesi Bağlamında Kayyımlık, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara 2010, s. 37, 39; Akıncı, s.128. 
5  “…halı imalatı, alım satımı konularının ayrı bir uzmanlık ve tecrübe gerektirmesi nedeniyle tek başına atanacak bir kayyımın işlemleri tek başına 
yürütmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla diğer kayyımla birlikte müştereken temsil ve ilzam kaydıyla davalının ve dışarıdan re'sen seçilen ...'ın 
kayyım olarak atanmasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2020/809 K. 2020/907 T. 29.9.2020. 
https://www.lexpera.com.tr/  
6  Kayhan Çetin, s. 41. 
7  Gümüş, s. 299; Çamoğlu, 2017, s. 17; Soyer, s. 291; Soykan, İsmail Cem. Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012, 
s. 266; Akıncı, s. 129. 

https://www.lexpera.com.tr/
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tamiri gereken eşyaların tamiri, şirketin haklarının ve malvarlığının korunması olarak sıralanabilir8. 

Kayyımın MK m. 460/II uyarınca olağanüstü işleri yerine getirmek için atanması da mümkündür. Ancak 

bu işler şirketin faaliyet kapsamına göre değişkenlik gösterebilir. Zira olağanüstü nitelikte görülen bir 

iş, kayyım atanan şirket için olağan işler kategorisinde yer alıyorsa bu iş olağan iş olarak 

değerlendirilmemelidir9. Son olarak, MK m. 462 uyarınca kayyımın, şirketin faaliyet alanı ne olursa 

olsun taşınmazların alımı, satımı, rehni veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi, olağan yönetim ve işletme 

ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, olağan 

yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, şirket adına ödünç para verme ve alma, kambiyo taahhüdü altına 

girme, bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri 

yapılması ve acele hallerde dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato gibi işlemleri vesayet 

makamının izni olmaksızın gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını da belirtmek gerekir. Eğer şirket 

genel kurulunun bu işlemlerden haberi ve yapılmasına onayı varsa, ancak bu halde vesayet makamından 

izin alınmasına gerek kalmayabilir10. 

C. Yönetim Kayyımının Görevinin Başlaması ve Sona Ermesi 

Yönetim kayyımlığı görevinin atama kararı ile değil, kayyımın açık veya zımni bir kabul beyanı ile 

başladığı kabul edilir11. MK m. 422/I uyarınca kayyım, atanma tebliğinden itibaren on gün içinde 

kayyımlıktan kaçınma hakkını kullanabilir ve böylelikle kayyımlık görevi hiçbir zaman başlamamış olur. 

Ancak bu on gün içerisinde kaçınma hakkı kullanılmamış ve kayyım görevine ilişkin işlemlere 

başlamışsa, artık zımni olarak görevi kabul etmiş sayılır12.  

Bu görev, MK m. 477 gereği, görevlendirilen işin sona ermesi, atamayı gerektiren sebebin ortadan 

kalkması veya kayyımın görevden alınması ile sona erer13. Bu durumda konumuz itibari ile şirketin 

organ boşluğunun giderilmesi veya organların gerektiği şekilde çalışmasının sağlanması limited şirkete 

atanan yönetim kayyımının görevini sona erdirecektir14. Dolayısıyla, özellikle kayyımın hangi süre ile 

hangi işlemleri yapmak için atandığının belirli olmasında fayda vardır15. Bunların dışında mahkeme 

kayyımın görevini gereği gibi yerine getirmediğini fark ederse, herhangi bir itiraza gerek kalmaksızın 

resen kayyımı azledebilir. Ancak mahkeme böyle bir karar almasa bile ilgililerin her zaman kayyımın 

görevini layıkıyla yerine getirmediğini ispatlayarak mahkemeden kayyımın azlini talep etmesi 

mümkündür16.  

  

                                                             
8  Gümüş, s. 307-308; Gençcan, Ömer Uğur. Vasi-Kayyım-Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, s. 856; Akıncı, s. 130. 
9  Akıncı, s. 131. 
10  Gümüş, s. 305. 
11  Kayhan Çetin, s. 70. 
12  Kayhan Çetin, s. 64-65; Akıncı, s. 134. 
13  Soyer, s. 293; Gümüş, s. 125. 
14  Çamoğlu, 2017, s. 17. 
15  “Somut olayda kayyım atanması talebi, geçici olarak davanın devamı sırasında talep edilmiş olup hükümden sonra kayyım atanmasına ilişkin bir 
talep bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece davacı vekilinin tedbiren kayyım atanmasına ilişkin talebi yanılgılı değerlendirilmek suretiyle kararın 
kesinleşmesinden sonraki dönem için kayyım atanması doğru olmadığından davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı 
yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”. Y. 11. HD., E. 2019/3736 K. 2020/1929 T. 24.2.2020. Benzer nitelikte bkz. Y. 11. HD., E. 2017/1736 
K. 2019/972 T. 7.2.2019. https://www.lexpera.com.tr/  
16  Gümüş, s. 125; Güralp, s. 74; Kayhan Çetin, s. 68-69; Gençcan, s. 933; Akıncı, s. 134. 

http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2019-3736-k-2020-1929-t-24-2-2020
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2017-1736-k-2019-972-t-7-2-2019
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2017-1736-k-2019-972-t-7-2-2019
https://www.lexpera.com.tr/
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II. LİMİTED ŞİRKETE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASI 

A. Limited Şirkete Yönetim Kayyımı Atanmasına İlişkin Unsurlar 

Tüzel kişilere yönetim kayyımı atanması MK m. 427/I-4’de düzenlenmektedir. Hüküm uyarınca 

mahkeme, tüzel kişiliğin gerekli organlardan yoksun kalması ve yönetimin başka yoldan sağlanamaması 

halinde yönetim için kayyım atar17. Bu durumda limited şirkete yönetim kayyımı atanabilmesi için, 

şirketin gerekli organlardan yoksun kalması ve yönetimin başka yoldan sağlanamaması gerekir. 

Yargıtay kararlarında da bu iki ana unsurun varlığına ehemmiyet verildiği görülmektedir18. 

1. Gerekli Organ Yokluğu 

Yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında ele alınacak ilk unsur gerekli organlardan 

yoksunluktur. Organ yokluğu, organın çalışamaz durumda olması, adeta tıkanması anlamına gelir. 

Gerekli organ tabiri ise TTK’da yer alan bir kavram değildir. Zira TTK’da şirketin zorunlu organlarından 

söz edilmektedir. Buna karşın doktrinde, her ne kadar kavram birliği bulunmasa da Medeni Kanunda 

bahsi geçen gerekli organın, şirketin faaliyetine devam edebilmesi için gereken zorunlu organ olduğu 

kabul edilmektedir19. O halde limited şirketin iki gerekli organı vardır. Bunlar; genel kurul ve 

müdür/müdürler kuruludur20.  

Genel kurulun yokluğu ifadesi, şirkette pay sahibi kalmaması anlamına gelebileceğinden 

doktrinde genel kurulun şekli olarak yok olamayacağı görüşü hakimdir. Dolayısıyla hükümde 

bahsedilen yokluğun, genel kurulun toplanamaması veya toplansa dahi karar alınması için gereken 

nisabın sağlanamaması olarak anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir21. Yoksa genel kurulun hiç var 

olmaması değildir22.  

Müdürler kurulunun yokluğu haline ise müdürlerin tamamının ölmesi, kanun veya şirket 

sözleşmesinde yer alan nitelikleri kaybetmesi, görev sürelerinin sona ermesi ve yenilerinin 

seçilememesi, kurulun toplanamaması veya karar alacak çoğunluğa erişilememesi, müdürlerin seçimine 

ilişkin kararların hükümsüz olması örnek olarak gösterilebilir23. Müdürlerin yokluğu ile ilgili olarak 

örneklenen bu hallerin çoğu esasında yönetimin başka yoldan sağlanamaması anlamına da gelmektedir. 

MK m. 427/I-4’te yönetimin başka yoldan sağlanamaması haline özel olarak değinildiğinden, yönetim 

organı için ayrı bir başlık açmak lüzumu görülmüş ve yönetimle ilgili tüm hususlar tek ve ayrı bir başlık 

altında aşağıda incelenmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki aşağıda Yargıtay kararları ışığında detaylı 

olarak incelendiği üzere, bu haller doğrudan şirkete yönetim kayyımı atanacağı anlamına 

gelmemektedir. 

                                                             
17  Soyer, s. 290; Gümüş, s. 106 vd.; Akıncı, s. 124. 
18  “Karşı oy: …yine TMK'nın 427/4'de belirtilen "gerekli organlardan yoksun kalma" hali karşısında da şirkete yönetim kayyımu atanabilir. Davacının 
şirketi münferiden temsil yetkisi devam etmektedir. Bu durum karşısında somut olay göz önüne alındığında Temsil ve Yönetim kayyımı atanması 
koşulları gerçekleşmemiştir…Bu nedenlerle, şirketin organsız kalmaması nedeniyle, TTK'nın 426/3, 426/4 maddelerinde belirlenen ve şirketlere 
uygulanması için aranan koşulların somut olayda gerçekleşmemesi karşısında…” Y. 11. HD. 20.04.2016 T. 2015/9248 E. 2016/4366 K. 
https://www.lexpera.com.tr/ 
19  Gümüş, s. 108; Türkoğlu, Ferah. “Anonim Ortaklıklarda Organ Boşluğu ve Ortaklığa Kayyım Atanması”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2010/2, s. 140; Eminoğlu, Cafer. “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Dolması Bağlamında Organ Yokluğu Sorunsalı”, Ticaret 
Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 28, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2021, s. 69; Akıncı, s. 124. 
20  Çamoğlu, Ersin. Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020, s. 245. Buna karşın doktrinde genel kurulun şirketin 
yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş bir organ olmaması sebebiyle bu kategoriye girmeyeceği, yönetim kayyımının sadece yöneticilerin yerine 
atanabileceği ve dolayısıyla organ yokluğunun sadece yönetim organının yokluğu anlamına geleceğini savunan bir görüş de bulunmaktadır. Bkz. 
Gümüş, s. 108; Şener, Oruç Hami. Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017, s. 951. 
21  Türkoğlu, s. 130; Pulaşlı, Hasan. Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt III, 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018, s. 2419; Eminoğlu, s. 71. 
22  Soykan, s. 216; Eminoğlu, s. 71. 
23  Gümüş, s. 109; Şener, s. 952; Türkoğlu, s. 131; Soykan, s. 235; Eminoğlu, s. 72 Akıncı, s. 124. 

https://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/literatur/sempozyum-makaleler/anonim-sirket-yonetim-kurulu-uyelerinin-gorev-surelerinin-dolmasi-baglaminda-organ-yoklugu-sorunsali-20/1


 
 

458 

 

a. Genel Kurulun Toplanamaması  

Genel kurulun toplanamaması, ortakların çağrıya rağmen toplanamaması veya toplansa dahi 

karar nisabını sağlayamaması anlamına gelir. Daha açık ifade etmek gerekirse, bu halde ortaklara çağrı 

yapılır ancak çeşitli sebeplerle karar alınamaz. TTK m. 617/III uyarınca anonim şirketlere ait genel kurul 

toplantıya çağrı usulü limited şirketlere kıyasen uygulanmaktadır. Buna göre, genel kurulu toplantıya 

müdürler, ortaklar, azlık ve tasfiye memurları çağırabilir. Genel kurulu toplantıya çağırabilecek birden 

fazla kişi/kişi grubu bulunduğundan, bu husus limited şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar 

verilebilmesi için tek başına yeterli kabul edilmemektedir24. Bunun için yukarıda sayılan kişilerce 

başvurulabilecek tüm yollar tüketilmiş ancak buna rağmen sonuç alınamamış olması gerekir. Örneğin, 

genel kurul yönetimdeki boşluk sebebiyle toplanamıyorsa TTK m. 617/III atfı ile TTK m. 410/II uyarınca 

müdürlerin mevcut olmaması, devamlı olarak toplanamaması veya karar yetersayılarının 

sağlanamaması halinde25 her bir pay sahibinin mahkemeden izin alarak genel kurulu toplantıya 

çağırması26 ancak bu yolla dahi organ boşluğunun giderilememiş olması gerekir. Müdürler toplanıyor 

ancak bu durum genel kurulun toplanması için yeterli olmuyorsa, bu halde de TTK m. 617/III atfı ile 

TTK m. 411 ve 412 azlık pay sahipleri genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK m. 411 uyarınca ortaklık 

sermayesinin en az onda birini oluşturan azlık pay sahipleri, gerektirici sebepleri ve gündemi yazılı 

olarak belirterek müdürlerden genel kurulu toplantıya çağırmasını talep ettiğinde, bu talep müdürler 

tarafından kabul edilir ve en geç kırk beş gün içinde genel kurul toplanırsa artık kayyım atanmasına 

gerek kalmaz. Ancak talep müdürler tarafından kabul edilmesine rağmen çağrı yapılmamışsa, istemde 

bulunan azlık tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. Bu halde yine kayyım atanmasına gerek 

yoktur. TTK m. 412 uyarınca ise müdürler istemi reddetmiş veya yedi iş günü içerisinde cevap 

vermemişse, aynı pay sahipleri şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinden genel 

kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Bu halde mahkeme talebi uygun bulursa, şirkete çağrı 

yapması için bir kayyım atar27. Ancak bu kayyım yönetim kayyımı değildir.  

Görüldüğü üzere genel kurulu toplanamaması sebebiyle şirkete yönetim kayyımı atanması talep 

edilmeden önce ilgililerin başvurabileceği çeşitli yollar bulunmakta, kanun kendi sistematiği içerisinde 

şirketin mutlak bir çözümsüzlük haline girmesini engellemeye çalışmaktadır28. Bu yollar tüketilmeden 

yapılan başvurular Yargıtay tarafından şirkette organ boşluğu bulunmadığı gerekçesiyle 

reddedilmektedir. Buna karşın genel kurul toplanıyor fakat karar almak için gerekli nisap 

sağlanamıyorsa, işte ancak bu halde doğrudan limited şirkete yönetim kayyımı atanmasının talep 

edilebileceğini söylemek gerekir29. Esasında Yargıtay tarafından burada aranan mutlak bir çözümsüzlük 

halidir. Dolayısıyla organ eksikliğinin çözümsüz olması, şirketin tıkanması ve tek çarenin mahkemeye 

                                                             
24  Çamoğlu, 2017, s. 22; Gümüş, s. 105; Yıldız, Şükrü. “Sermaye Şirketlerine Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Haller”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 16 Güz, Sayı:32, 2017/2, s. 103. 
25  “6102 sayılı TTK'nın 410/2 m. uyarınca genel kurulu toplantıya çağrı için tek bir pay sahibi dahi talepte bulunabilecek ise de, bu çağrının madde 
metninde de açıkça belirtildiği üzere yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması şartına bağlı olduğu, anılan hususun somut olayda 
gerçekleşmediği, genel kurul toplantısının talepten kısa bir süre önce yapıldığı” şeklinde karar vermiştir. Y. 11. HD. 25.05.2016 T. 2015/11101 E. 
2016/5698 K. www.kazanci.com.tr  
26  Çamoğlu, Ersin (Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal). Ortaklıklar Hukuku, Cilt II, Yeniden Yazılmış 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017, s. 472-473; 
Tekinalp, Ünal. Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, s. 304-305; Çamoğlu, 2020, s. 133; 
Bahtiyar, Mehmet. Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 164-165; Şener, s. 535. 
27  Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Cilt II, s. 472; Tekinalp, s. 305-306; Çamoğlu, 2020, s. 132; Bahtiyar, s. 165-166, Pulaşlı, s. 2834-2835; Şener, s. 536 vd. 
28  Yıldız, Şükrü. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, Arıkan Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 212 vd. 
29  Çamoğlu, 2017, s. 21. “Eldeki davada davacı ve davalının şirketin ortakları olduğu, müdürlük görevlerinin sona ermesine rağmen ihtilaf nedeniyle 
genel kurul kararı alınamadığı için, mevcut durumda şirketin organsız kaldığı, dolayısıyla kayyım atanmasına ilişkin ihtiyati tedbirin yasal koşullarının 
oluştuğu anlaşılmaktadır.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2020/809 K. 2020/907 T. 29.9.2020. https://www.lexpera.com.tr/  

http://www.kazanci.com.tr/
https://www.lexpera.com.tr/
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başvurarak şirkete kayyım atanması olması gerekir. Şirket bu boşluğu kendi içinde doldurabiliyorsa 

mahkemeden şirkete yönetim kayyımı atanması talep edilemez30.  

b. Ortaklar Arası İhtilaf 

Ortaklar arası ihtilaf, başlı başına ne genel kurul ne de müdür/müdürler kurulunun yokluğuna 

sebebiyet vereceğinden hem doktrinde31 hem de Yargıtay kararlarında32 anonim şirketler ve özellikle 

ikiden fazla ortaklı limited şirketlere yönetim kayyımı atanması için yeterli bir sebep olarak 

değerlendirilmemektedir33. Ancak söz konusu iki ortaklı limited şirketler olduğunda yargı kararları 

değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri iki ortaklı limited 

şirketlerde, ortak müdürler arasındaki ihtilafın organ boşluğu yaratabileceği ve şirketi mutlak bir 

çözümsüzlüğe sürükleyebileceğinden hareketle, şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar 

verebilmektedir34. Örneğin bu hususta verilmiş bir Bölge Adliye Mahkemesi kararında35 mahkeme, iki 

ortak arası ihtilafın ceza davası görülecek derecede büyüdüğü ve artık ortakların bir araya gelmelerinin 

imkânsız hale geldiği gerekçesiyle şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar vermiştir. Başka bir 

Yargıtay kararında36 ise, iki ortaklı ve ortakları boşanmak üzere olan limited şirkete, ortaklar arasındaki 

ihtilaf sebebiyle yönetim kayyımı atanmasına karar verilmiştir. Kanaatimizce de yargı kararlarında 

menfaat dengesi gereği iki ortaklı limited şirket ortakları arasındaki ihtilafın yönetim kayyımı 

atanmasını gerektirebilen bir sebep olarak görülmesi isabetlidir. Zira müdürlerin aynı zamanda ortak 

olduğu limited şirketlerde müdürü genel kurul kararı ile azletmek her zaman kolay değildir. Müdürün 

azline ilişkin davalar ise çoğunlukla uzun sürmektedir. Bu sebeple Yargıtay ve onu takiben Bölge Adliye 

Mahkemelerinin uygulamaları yargılama sonuçlanıncaya dek şirketin içinin boşaltılmasının 

                                                             
30  Gümüş, s.110-112; Akıncı, s. 125. 
31  Çamoğlu, 2017, s. 24. 
32  Bkz. Y. 11. HD. 17.02.2016 E. 2015/4057 K. 2016/832; Y. 11. HD. 27.01.2000 E. 1999/6874 K. 2000/369. 
33  “Şirket yönetiminin genel kurulca seçilmiş yöneticilerle yapılması, zorunluluk olmadıkça şirket yönetimine müdahale edilmemesi esastır. Davacı, 
davalının şirketi temsil yetkisinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını istemektedir. Geçici hukuki koruma önlemi alınırken, tarafların menfaat 
dengesinin ve şirketin menfaatlerinin korunması gerekir. Somut olayda şirketin münferit yetkilisi bulunan davacı ve davalılar arasında uyuşmazlık 
bulunduğu, şirket müdürü davacının davalı şirket ile arasında taşınmaz mülkiyetinden kaynaklanan bir tapu iptali tescil davasının derdest bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Davacı müdür diğer müdürlerin şirketin içini boşaltacaklarını ileri sürmekte ise de davalı müdürlerin savunmalarında davacının 
iddialarını reddettiği, davacının aynı amaçta bulunduğunu savunmaktadırlar. Davanın bulunduğu aşamada dosyada davalı müdürlerin yetkisinin 
kısıtlanmasını gerektirecek derece de yaklaşık ispat düzeyinde delil bulunmadığı, ihtilafın şirket yönetimi konusunda olduğu ileri sürülse de şirket adına 
kayıtlı bulunan 2 taşınmaz hakkında davacı tarafından açılan davanın varlığı da gözetildiğinde şirket müdürlerinin yetkilerinin tedbiren kısıtlanması ve 
kayyım atanması talepleri yerinde görülmemiştir. İlk derece mahkemesince talebin reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, davacı/ihtiyati 
tedbir isteyen vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2020/558 K. 2020/488 T. 14.5.2020. 
https://www.lexpera.com.tr/  
34  “İstem, iki ortaklı ve temsilinin iki ortağın müşterek imzası ile mümkün bulunan limited şirkette, ortaklardan birinin şirket yönetimine katılmaması 
nedeniyle şirketin zarara uğradığı iddiasıyla şirkete kayyum tayinine ilişkin olup, mahkemece yazılı gerekçe ile kayyum atanması koşullarının oluşmadığı 
gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. Gerçekten de dosyada bulunan ticaret sicil kaydından tarafları ortağı bulunduğu dava dışı F1 Mühendislik 
Ltd. Şti.'nin 2 ortaklı olduğu ve şirketin temsilinin 2 ortağın müşterek imzası ile mümkün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, aleyhine tedbir 
istenen ortağın, dava dışı şirketin yönetimine katılmaması, şirketin, yönetim organı bakımından, organsız kalması sonucunu doğuracağından 
mahkemece istemin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle ihtiyati tedbir 
isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” Y. 11. HD., E. 2013/9963 K. 2013/14184 T. 03.07.2013. www.lexpera.com.tr Benzer yönde 
bkz. Y. 11. HD. 20.04.2016 T. 2015/9248 E. 2016/4366 K.; Y. 11. HD. 28/05/2014 T. 2013/17539 E., 2014/9870 K. www.kazanci.com.tr  
35  “Bu tespitlere ve dosya kapsamına göre, davanın devamı süresince ortakların bir araya gelerek şirketin işleyişini sağlamaya yönelik hukuki işlemlerde 
bulunmalarının mümkün görülmediği, şirketin yönetilemez hale geldiği, bu durumun ortaya çıkmasında hangi tarafın sorumlu olduğu hususu yargılama 
sonunda belirlenecek olup bu aşamada şirketin ve her iki tarafın hak ve menfaatlerinin korunması için şirkete kayyım atanarak yönetimin 
sağlanmasının zorunlu hale geldiği kanaatine varılmıştır. Ancak, tedbir talebi karara bağlanırken tarafların karşılıklı hak ve menfaat dengesinin 
korunması gerekir. Bu bağlamda, taraflardan sadece birinin yönetim yetkilerinin kaldırılması eşitlik ilkesine ve tarafların hak ve menfaat dengesine 
aykırı olacaktır. Nitekim davacı vekili, terditli tedbir talebinde, ilk talepleri kabul edilmezse, her iki tarafın da yönetim ve temsil yetkilerinin kaldırılarak, 
şirket yönetiminin kayyıma bırakılmasını istemiştir. Gerek tarafların gerekse şirketin menfaatlerinin korunması ve şirketin yönetim faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesi için, ihtiyati tedbir yoluyla her iki tarafın yönetim, temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılarak tarafsız bir kayyımın atanmasının uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır.”. İstanbul BAM, 14. HD., E. 2019/2636 K. 2020/171 T. 13.2.2020. https://www.lexpera.com.tr/  
36 Bkz. Y. 11. HD. 14.05.2014 T. 2014/320 E. 2014/9259 K. https://www.lexpera.com.tr/ 

http://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/istanbul-bam12-hd-e-2020-558-k-2020-488-t-14-5-2020
https://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2013-9963-k-2013-14184-t-03-07-2013
http://www.lexpera.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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engellenmesi ve bu süreçte faaliyetlerine devam edebilmesinin sağlanması açısından önem arz 

etmektedir37. 

2. Yönetimin Başka Yoldan Sağlanamaması 

Yönetimin başka yoldan sağlanamaması, limited şirkette yönetim organının tamamen ortadan 

kalkması örneğin müdür/müdürlerin ölmesi ya da yönetici sıfatını gerektiren nitelikleri kaybetmeleri, 

yönetim organının çalışmasının engellenmesi, toplanmak ve şirketi yönetmek için gereken çoğunluğun 

sağlanamaması, müdürlerin seçimlerine ait genel kurul kararının geçersiz olması, müdürler ile şirket 

menfaatinin çatışması veya müdürlerin tarafsızlıklarının zedelenmesi olarak örneklendirilebilir.  

Öncelikle, genel kurulun boşluğunda olduğu gibi müdürler/ müdürler kurulunun boşluğunda da 

yine mutlak bir çözümsüzlük hali aranmaktadır. Dolayısıyla eğer şirket kendi içerisinde yönetimde 

yaşanan problemleri aşabilecek durumdaysa, mahkeme yönetim kayyımı atanması talebini reddeder38. 

Bu husus yakın zamanda verilmiş bir Yargıtay kararında39 şu şekilde ifade edilmiştir; “…Yönetim 

kayyımı atanabilmesi için şirketin yönetim kurulunun bir şekilde oluşturulmasının mümkün olmaması ve 

bu boşluğun başkaca hukuki yollarla giderilmemiş olması şarttır. Şirketin seçilmiş yönetim kurulu 

bulunduğu takdirde organ yokluğundan söz etmek mümkün olmadığı gibi, mevcut yönetim kurulunun, 

çalışamaz halde olması da TTK'nin sistematiği içinde giderilmesi her zaman mümkün bir durumdur.”. 

Örneğin pay sahibi, henüz genel kurulda müdürün azli için görüşme yapılmadan, doğrudan mahkemeye 

başvurarak şirkete yönetim kayımı atanmasını talep ederse, bu talep mahkeme tarafından reddedilir 

çünkü halihazırda görev yapan bir yönetim vardır40. Kaldı ki TTK m. 390/IV uyarınca müdürlerin fiziki 

olarak toplanmaları gerekmeksizin, sirküler tipi karar almaları da mümkündür41. Dolayısıyla genel 

kurul toplanarak yönetimde yaşanan boşluğu doldurabilecek durumdaysa şirkete kayyım atanmasına 

gerek yoktur42. Ancak karar alacak nisap sağlanamıyorsa, anonim şirketlerde var olan ve TTK m. 

363/I’de düzenlenen kooptasyon kurumu43 da limited şirketlerde bulunmadığından, müdürler 

aralarında alacakları bir karar ile boşalan koltuğu dolduramayacakları için şirkete kayyım atanması 

gerekebilecektir. Yargıtay kararlarında ayrıca, limited şirket müdürünün azli talep edilmeksizin yalnızca 

ve doğrudan şirkete yönetim kayyımı atanması istemi ile mahkemeye başvurulduğu da görülmektedir. 

                                                             
37  Akıncı, s. 127. 
38  “Sonuç olarak davalı şirketin yönetimindeki boşluğun (müdür eksikliğinin) 6102 sayılı TTK'nın 624/1. Maddesine göre genel kurul tarafından 
giderilmesi her zaman mümkün olduğuna, şirkete müdür atama ve görevden alma yetkisinin TTK'nın 616/1-b maddesine şirket genel kuruluna ait 
olmasına, mevcut müdürün yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılması ya da sınırlandırılması yönünde TTK'nın 630. Maddesinde öngörülen 
hususların dava konusu olmamasına göre; şirketin yönetiminin ihtiyati tedbir yolu ile bir kayyıma tevdi edilmesi hukuken mümkün görünmemektedir.”. 
İstanbul BAM, 13. HD., E. 2018/1167 K. 2018/846 T. 26.9.2018. https://www.lexpera.com.tr/ Anonim şirketlere ilişkin olmakla birlikte aynı yönde bkz. 
“Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka bir yoldan sağlanamamış ise vesayet makamınca yönetim kayyımı atanması 
gerekmektedir. Ancak bir şirketin seçilmiş yönetim kurulu bulunduğu takdirde organ yokluğundan söz etmek mümkün olmadığı gibi, mevcut yönetim 
kurulunun, çalışamaz halde olması da Türk Ticaret Kanunu'nun sistematiği içinde giderilmesi her zaman mümkün bir durum olduğundan tek başına 
kayyım atanmasını gerektiren bir hal değildir. Zira yönetim kayyımı atanabilmesi için şirket yönetim kurulunun oluşmasının mümkün olmaması ve bu 
boşluğun başkaca hukuki yollarla giderilmemiş olması şarttır.” Y. 11. HD., T. 8.3.2018, E. 2016/7714, K. 2018/1804. Yargıtay Kararları, BATİDER, C. 
XXXIV Sa. 2, 2018, s. 505-507. 
39 Bkz. Y. 11. HD. 08/03/2018 T. 2016/7714 E. 2018/1804 K. https://www.lexpera.com.tr/ 
40  “…şirket ortakları doğrudan kayyım için mahkemeye başvuramaz. Öncelikle genel kurulda azle ilişkin görüşme yapılıp şayet ret kararı alınırsa 
mahkemeye başvurulabilir.”.  Y. 23. HD. 17.02.2016 2015/4057 E. 2016/832 K. www.lexpera.com.tr  
41 Eminoğlu, s. 72. 
42  Şener, s. 962-963; Türkoğlu, s. 142; Soykan, s. 236. 
43 Anonim şirket yönetiminde kooptasyon yolu ile organ yokluğunun giderilip giderilemeyeceğine ilişkin olarak bkz. Eminoğlu, s. 74-75. 
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Yine bu istem de yönetim organında bir boşluğun bulunmadığı gerekçesiyle redde mahkumdur44. 

Nitekim Yargıtay45 ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları46 da bu yöndedir. 

a. Müdürlerin Görev Süresinin Dolması 

Müdürlerin görev süreleri sona erdiğinde şirkette organ boşluğu oluşup oluşmadığı ve bundan 

hareketle şirkete yönetim kayyımı atanmasının gerekip gerekmediği hususu hem doktrinde hem de 

yargı kararlarında üzerinde durulan, tartışmalı hususlardan biridir. Esasında bu tartışma genel anlamda 

anonim şirketler üzerinden yürümekte ise de TTK m. 410 hükmünün limited şirketlere de kıyasen 

uygulanıyor olması sebebi ile çalışma konusu itibariyle önem arz etmektedir. Aşağıda değinilecek bu 

tartışmalar, ister genel kurul kararı ile isterse şirket sözleşmesi ile kuruluş esnasında atanmış olsun, 

tüm müdürler için geçerlidir. 

Görev süresinin sona ermesi halinde yönetim kurulu üyesinin görevinin sona erip ermeyeceği 

6762 sayılı TTK döneminden itibaren tartışılagelmiş bir konudur47. Bu husus Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

tarafından, tespit edilebildiği kadarıyla, ilk defa 1981 yılında ele alınmıştır48. Konuya ilişkin oldukça 

detaylı açıklamalar içeren bu kararda, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin şirketin organsız 

kalmasına sebebiyet vereceği ve organ eksikliğinin giderilmesi için kayyım tayin edilmesi gerektiği 

görüşü benimsenmiş, bu görüşün benimsendiği kararlar uzunca bir süre daha verilmeye devam 

etmiştir49. Buna karşın Yargıtay ilerleyen yıllarda yönetim kurulu üyesinin görev süresi sona ermiş olsa 

bile mevcut işler, zorunlu işler veya gecikmesinde sakınca bulunan işler için ya da görevin yeni yönetim 

                                                             
44  Şener, s. 962-963. “Gerçekten de limited ortaklıkta yönetim boşluğu durumunda geçici bir tedbir olarak kayyım atanabilir. Şayet bu şekilde limited 
ortaklıkta yönetim boşluğu yoksa, kayyım atanmasına gerek yoktur.”. Y. 11. HD. 04.02.2002 T. 8550 E. 800 K. www.lexpera.com.tr  
45  “Somut olayda, davacı asıl dosya davalısı şirket müdürünün yönetim yetkisini kötüye kullandığını iddia ederek şirkete kayyım tayin edilmesini talep 
etmiş, ancak müdürün azlini istememiş ve davacı da kayyım tayini talebinin azli de içerdiği yönünde kararı temyiz etmemiştir. Mahkemece, bu nedenle 
davalı müdürün yapacağı tüm işlemlerin kayyımın onayına tabi tutulmasına karar verilmiştir. Mahkemece, bu kararın dayanağı olarak TTK 630/2 ve 
3. maddeleri gösterilmiş ise de, bu maddelerde müdürün yetkisinin sınırlandırılabileceği belirtilmiş olup, maddedeki sınırlandırmanın amacı müdürün 
yetkisi dahilinde yaptığı işlerin kayyım onayına tabi tutulması değildir. Böyle bir yorum, TMK'da düzenlenen kayyımlık müessesesi ile bağdaşmadığı 
gibi TTK'nın 629/1. maddesinin atfıyla limited şirketlerede uygulanması mümkün olan TTK'nın 371/3. maddesi gereğince, ancak temsil yetkisinin sadece 
merkezin veya bir şubenin özgülendirilmesine veya birlikte kullanılmasına ilişkin sınırlandırılmalar geçerli olup, TTK'nın 630/2 ve 3. fıkralarında belirtilen 
sınırlandırmada ancak kanunda belirtilen bu hallere ilişkin olarak yapılabilir. Bu durumda, mahkemece TTK 630/2 ve 3. maddelerine dayalı olarak 
müdürü azletmeden kayyım tayini ve müdürün yetkilerinin de kayyım denetimine tabi tutulması ve bu suretle sınırlandırıldığının kabul edilmesi doğru 
olmayıp, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”. Y. 11. HD., E. 2018/4319 K. 2019/5759 T. 24.9.2019. https://www.lexpera.com.tr/  
46  “Somut olayda, davacıların miras yoluyla hissedarı oldukları davalı şirketlerin kötü yönetildiğini iddia ederek yönetim ve temsil yetkisi kaldırılmadan, 
doğrudan şirkete yönetici kayyımı atanması talep edilmiştir. Oysa bir tüzel kişiliğe kural olarak kayyım atanması ancak kişiliğin organsız kalması halinde 
mümkündür. Eldeki davada, davalı şirkette organ boşluğu bulunmamaktadır. Ortak ve yönetici arasında sorun olmasından yola çıkılarak, ortak ve 
yöneticiler görevlerinin başındayken ve limited şirket müdürlerinin azli istenmeksizin yönetim kayyımı atanamayacak olmasına göre, ilk derece 
mahkemesi kararı ve gerekçesi yerinde olup, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen istinaf başvurusu reddi gerekmiştir.”. İstanbul BAM, 14. HD., E. 
2018/332 K. 2018/934 T. 27.9.2018. https://www.lexpera.com.tr/  
47 Arslanlı, Halil / Domaniç, Hayri. Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi Cilt: III, Limited Şirketler Hukuku Uygulaması ve Hisseli Komandit Şirket, 
İstanbul, 1989, s. 689; Teoman, Ömer. “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresinin Sona Ermesine İlişkin Yargıtay Kararlarının 
Değerlendirilmesi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 25, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2012, s. 11-
12; Akdağ, Güney Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Genişletip Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016, s. 57; Çamoğlu, 2017, s. 
21, dn. 15; Eminoğlu, s. 65 vd.; Türkoğlu, s. 133-134; Akıncı, s. 60. 
48  “Sınırlı yetki vermek de, TTK’nın 321/1 ve 2. maddeleri gereğince hüküm ifade etmeyeceği gibi yukarıdaki mahzurları bünyesinde taşıyacaktır. Kaldı 
ki yenilerinin seçilmelerine kadar eski yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devam ettiğini kabul etmek, eski üyelere, yenilerinin seçilmesini mümkün 
olduğu kadar geciktirmek olanağını vereceği gibi, geçici olarak görev yaptıkları cihetle şirket işlerini gerektiği kadar ciddiye almamak sonucunu da 
tespit edecektir. Bu durumda TTK’nın 435/1. maddesi gereğince şirketin organsız kaldığını kabul etmek daha doğru bir yol olmaktadır.” Y. 11. HD. 
24.11.1981 T. 1981/4751 E. 1981/5019 K. https://www.lexpera.com.tr/ 
49  Bkz. Y. 11. HD. 17.10.1989 T. 1989/6361 E. 1989/5454 K.; “Bu durum karşısında, davalı anonim şirketin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev 
sürelerinin dolduğu, şirketin organsız kaldığı dikkate alınıp, genel kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetim organı belirleninceye kadar 
şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın 
davacılar yararına bozulması gerekmiştir.” Y. 11. HD. 20.9.2011 T. 2009/12668 E. 2011/10598 K.; “…davalı şirketin yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin görev sürelerinin sona erdiğinin de mahkemece belirlenmiş bulunması karşısında, mahkemenin kabulünün aksine artık davalı şirketin fiilen 
organsız kaldığının kabulü gerekir. Görev süreleri sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeni yönetim ve denetim kurulunun 
göreve başlayıncaya kadar devam edecek olması sadece şirketin gecikmesinde sakınca bulunan işlerinin görülmesine ilişkin olup bu davada ele alınacak 
bir husus değildir.” Y. 11. HD, 18.01.2010, E. 2008/9158, K. 2010/428. https://www.lexpera.com.tr/ 

http://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2018-4319-k-2019-5759-t-24-9-2019
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kurulu seçilene kadar devam ettiği50 yönünde kararlar da vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren 

verilen bu kararlarda51, sürenin dolması ile görevin sona ereceğine dair kanunda açık bir hükmün 

bulunmuyor olması esas alınmış52 ve 2000li yıllarda da bu görüş sürdürülmüştür53. Yargıtay’ın 2010’lu 

yıllarda verdiği kararlarında ise bu son görüşten tam olarak kopmadan ancak kayyım atanmasına ilişkin 

görüşünü değiştirerek, görev süresinin sona ermesinin, yönetim kurulu üyesinin görevini kendiliğinden 

sona erdirmeyeceği ancak bu durumun organ boşluğu oluştuğu gerçeğini de değiştirmeyeceği 

gerekçesiyle şirkete kayyım atanması taleplerini kabul ettiği görülmektedir54. Görüldüğü üzere 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girene kadar Yargıtay’ın bu konu hakkında yerleşik bir içtihatı 

oluşmamış, dönem dönem farklı esaslar benimsenmiştir. 

6102 sayılı TTK’nın 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte TTK m. 410 hükmü de 

uygulanmaya başlamış ve söz konusu tartışma yeni bir boyut kazanmıştır. Hüküm uyarınca görev süresi 

sona eren yönetim kurulu üyelerinin genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili oldukları kabul edilmiş, 

bir bakıma eski kanun dönemindeki tartışmalar sona erdirilmek istenmiştir55. Söz konusu hüküm 

kıyasen limited şirketlere de uygulanarak müdürler için de geçerli hale gelmiştir56. Bu yeni hükmün 

ardından doktrinde çeşitli görüşler doğmuştur. Çalışmanın kapsamı gereği öğretide yer alan 

tartışmaları detaylıca ele almak kapsamı genişletecektir. Ancak şunu eklemek gerekir ki doktrinde, 

görev süresinin sona ermesi ile birlikte görevin de sona ermesi gerektiğini ileri süren yazarların57 yanı 

sıra görev süresi sona eren yöneticilerin görevinin kısıtlı işlemler için veya yerlerine yenileri seçilinceye 

dek devam edeceğini kabul eden yazarlar58 da bulunmaktadır. Tabii doktrinde eleştiriliyor olmasına 

rağmen, söz konusu hüküm yürürlükte olduğundan Yargıtay’ın görev süresinin dolmasını, üyeliği 

kendiliğinden sona erdiren bir neden olarak değerlendirmediğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla 6102 

sayılı TTK yürürlüğe girdikten sonra verilen Yargıtay kararlarında, TTK m. 410 gereği yöneticilerin 

görevlerinin devam ettiği gerekçesiyle şirketin organsız kalmadığı ve kayyım atanmasına gerek 

                                                             
50  “Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde, yönetim kurulu üyeliği sıfatı kendiliğinden düşmez. Bu sebeple, yeni üyeler seçilene 
kadar öncekiler görevlerine devam ederler. Dolayısıyla yeni üyeler seçilinceye kadarki süre zarfında şirketin organsız kaldığından söz edilemez.” Y. 11. 
HD.01.06.2009 T. 2009/5463 E. 2009/6666 K. https://karararama.yargitay.gov.tr“…Anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu 
sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle yönetim kurulunun yeni yönetim seçilene kadar zorunlu görevlerine devam 
edeceklerinin kabulü gerekir. (Dairemizin 30. 11. 1992 Tarih 6220/ 11024 sayılı kararı). Bu durumda yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 
bitmesiyle şirketin kendiliğinden organsız kaldığından söz edilemez…” Y. 11. HD. 4.5.2000 T. 2000/385 E. 2000/3835 K. www.kazanci.com.tr 
51 “Yine, anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle 
yönetim kurulunun yeni yönetim seçilene kadar zorunlu görevlerine devam edeceklerinin kabulü gerekir (Dairemizin 30.11.1992 tarih 6220/11024 sayılı 
kararı). Bu durumda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin görev süresinin bitmesiyle şirketin kendiliğinden organsız kaldığından söz edilemez. 
Bu cümleden olarak ve Dairemizin emsal uygulamalarında yönetim kurulunun görev süresi bitmiş olsa bile genel kurulu toplantıya davet edebilir (11. 
HD. 07.10.1997 T., E: 4267, K: 5165).” Y. 11. HD. 01.06.2009 T. 2009/5463 E. 2009/6666 K. https://karararama.yargitay.gov.tr 
52  Kırca, İsmail / Şehirali Çelik, Feyzan Hayal / Manavgat, Çağlar. Anonim Şirketler Hukuku, Cilt I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 470; Akdağ Güney, s. 57; Yıldırım, Ali Haydar. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına 
Göre Müdürün Hukukî Durumu, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir, 2008, s. 179; Akıncı, s. 60. 
53 Y. 11. HD. 07.10.1997 T. 4267E. 5165 K.; Y. 23. HD. 28.12.2015 T. 2015/1085 E. 2015/8522 K.; Y. 23. HD. 28.09.2015 T. 2014/6885 E. 2015/6015 K.; 
Y. 23. HD. 15.10.2014 T. 2014/3059 E. 2014/6328 K. https://karararama.yargitay.gov.tr  
54  Soykan, s. 124. Y. 11. HD. 20.09.2011 T. 2009/12668 E. 2011/10598 K. sayılı karar metni şöyledir; “…görev süresinin dolmasıyla üyeliğin son bulacağı 
ancak yeni yönetim kurulu seçilinceye dek eski yönetim kurulunun şirketin devamlılığı için gerekli ve zorunlu işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, ancak 
bu durumun üç yıllık emredici sürenin aşılarak görev süresinin uzadığı veya yenilendiği anlamına gelmeyeceği, eş deyişle şirketin organsız kaldığı 
sonucunu ortadan kaldırmayacağı…” www.kazanci.com.tr Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. 18.01.2010 T. 2008/9158 E. 2010/428 K. 
https://karararama.yargitay.gov.tr 
55  Teoman, s. 12-13; Alışkan, Murat. “Görev Süresi Dolan Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerinin Devam Etmesi”, Ticaret Hukuku ve 
Yargıtay Kararları Sempozyumu 28, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2021, s. 24-25; Bahtiyar, s. 240-241. 
56  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Cilt II, s. 502; Yıldız, 2007, s. 246-248; Şener, s. 774; Akdağ Güney, s. 57; Akıncı, s. 61.  
57  Teoman, s. 24-25; Akdağ Güney, s. 57-58; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 470; Şener, s. 650-651; Soykan, s. 142; Eminoğlu, s. 80. 
58 Çamoğlu, Ersin (Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal). Ortaklıklar Hukuku, Cilt I, Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019, s. 
406. Aynı görüş limited şirketler için de geçerlidir. Bkz. Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Cilt II, s. 502; Çamoğlu, 2020, s. 174; Alışkan, s. 25-26, 30. 
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olmadığı kabul edilmeye başlanmıştır59. Ancak bugün dahi bu kararların içtihat halini aldığını söylemek 

doğru olmaz. Nitekim Yargıtay yakın zamanda verdiği bir kararda60, görev süresi dolan müdürlerin 

yerine genel kurulu toplantıya çağırmak için limited şirkete yönetim kayyımı atanması gerektiğini kabul 

etmiştir. 

Kanaatimizce görev süresi dolan yöneticiyi şirketi yönetmeye zorlamak, sözleşmenin sona 

ermesine rağmen sorumluluğunu devam ettirmek anlamına gelir. Bu sebeple kanaatimiz mahkemeye 

başvurarak şirkete yönetim kayyımı atanması kolaylıkla sağlanabilecek iken, görev süresi sona eren 

müdürlerin genel kurulu toplantıya çağırmanın dışında şirketteki görevlerini sınırlı dahi olsa 

yürütmelerini beklemenin çok da adil bir sonuç olmadığı yönündedir. Ancak genel kurulu toplantıya 

çağırma görevinin görev süresi dolan yöneticilere bırakılması da kanun koyucunun şirketteki 

tıkanmaları önlemek ve mahkemeye başvurmaya gerek olmaksızın sorunu çözmek imkanını taşıdığını 

da unutmamak gerekir. Dolayısıyla TTK m. 410 gereği müdürler görev süreleri sona erse dahi genel 

kurulu toplantıya çağırmalıdır. Buna rağmen çağrının yapılamıyor olması halinde ise şirkete kayyım 

atanması gerekeceği kabul edilmelidir. 

b. Kötü Yönetim  

Kötü yönetim sebebiyle limited şirkete yönetim kayyımı atanması, özellikle müdürün azline 

ilişkin davalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu hallerde mahkemeden, şirkete organ yokluğu gerekçesiyle 

kayyım atanması istenmez. Burada mahkemeden talep edilen, kayyım atanmak suretiyle şirketin kötü 

yönetim sebebiyle zarar etmesinin, içinin boşaltılmasının engellenmesidir. Müdürün şirketi gerektiği 

gibi yürütmemesi/yürütememesi halinin mutlaka kasti bir hareketle gerçekleşmesi de gerekmez. 

Müdür elinde olmayan sebeplerle de şirketi kötü yönetiyor olabilir. Örneğin, müdür hastalanmış, askere 

alınmış veya bir sebepte yönetimden uzak kalmasını gerektirir bir durum oluşmuş olabilir. Bu halde de 

yine müdürün azli ile şirkete kayyım atanması talep edilebilir61.  

Anonim şirketler hukuku kapsamında kötü yönetim, doktrinde62 ve yargı kararlarında63, şirkete 

yönetim kayyımı atanması için yeterli bir sebep olarak görülmemektedir. Özellikle organ boşluğu 

oluşmadığı ve MK m. 427/I-4 hükmünün amacının da şirketteki yönetimin denetimini sağlamak 

olmadığı gerekçesiyle, kötü yönetimin tek başına şirkete kayyım atanmasını gerektirmeyeceği ileri 

sürülmüştür. Ancak limited şirketlerle ilgili olarak Yargıtay’ın her iki yönde verdiği kararları da 

bulunmaktadır. Kötü yönetim sebebiyle şirkete kayyım atanabileceğinin kabul edildiği kararlarda, azli 

                                                             
59 “410 ve 411. maddesinde genel kurul toplanarak yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski yönetim kurulunun görevinin devam edeceği…organ 
yokluğu söz konusu olmadığından ve bu durumda haklı sebep sayılamayacağından…” Y. 11. HD, 10.10.2018, E. 2016/14194, K. 2018/6167; “Anonim 
şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle yönetim 
kurulunun yeni yönetim seçilene kadar olağanüstü ve acil durumlar için görevlerine devam edeceklerinin kabulü gerekir. Bu nedenle, yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresinin bitmesiyle şirketin kendiliğinden organsız kaldığından söz edilemez.” Y. 11. HD. 25.02.2014 T. 2012/13135 E. 2014/35150 K. 
https://karararama.yargitay.gov.tr 
60  “… şirket ana sözleşmesiyle atanan müdürlerin görev süresinin dolduğu dikkate alınmak suretiyle, şirkete genel kurulu toplantıya çağırmak için yetkili 
kılınmak üzere TMK m. 427/4 gereğince kayyum tayini gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.”. Y. 11. HD., 
E. 2015/15547 K. 2017/2554 T. 2.5.2017. Aynı yönde bkz. “Eldeki davada davacı ve davalının şirketin ortakları olduğu, müdürlük görevlerinin sona 
ermesine rağmen ihtilaf nedeniyle genel kurul kararı alınamadığı için, mevcut durumda şirketin organsız kaldığı, dolayısıyla kayyım atanmasına ilişkin 
ihtiyati tedbirin yasal koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2020/809 K. 2020/907 T. 29.9.2020. 
https://www.lexpera.com.tr/ 
61  Çamoğlu (Poroy / Tekinalp), Cilt II, s. 505; Şener, s. 783-784; Akıncı, s. 110. 
62  Çamoğlu, 2017, s. 24; Yıldız, 2017, s. 105; Gümüş, s. 115-116; Soyer, s. 292-293; Soykan, s. 231, dn. 17. 
63  “Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; 6102 sayılı TTK'nın anonim şirketlere ilişkin hükümlerinde, yönetim 
kurulu üyelerinin kötü yönetim yada başka bir haklı sebepten dolayı mahkeme kararı ile geçici yada nihai olarak görevden alınmaları ve dolayısı ile 
yerlerine tedbiren kayyım atanmasına cevaz veren bir düzenlemenin mevcut olmadığı, ancak organ eksikliği nedeniyle TTK'nın 530/2. madde hükmü 
uyarınca tedbiren kayyım atanmasının mümkün olduğu gerekçesiyle yasal şartları bulunmayan davanın reddine karar verilmiştir.” Y. 11. HD., 7.6.2017, 
E. 2016/1427 K. 2017/3461. https://www.lexpera.com.tr/ 
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talep edilen müdürler şirketin açıkça zararına hareket etmekte, şirketi borç batağına sürüklemekte veya 

içini boşaltmaya çalışmaktadır64. Mahkemeler de şirkete yönetim kayyımı atayarak bu zararın önüne 

geçmek ve şirketin devamlılığını sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Nitekim bu hususla ilgili yakın tarihte 

verilmiş bir Yargıtay kararına konu olayda, limited şirketin boşanma davaları devam eden iki ortağı olan 

eşlerden müdür olanın, boşanma davası akabinde alenen şirket aleyhine hareket etmesinin özen ve 

bağlılık yükümlülüğüne aykırı olduğu kabul edilerek şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar 

verilmiştir65. Buna karşın Yargıtay’ın aksi yönde kararları da bulunmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 

tespit edebildiğimiz kadarıyla bu kararlarda Yargıtay’ın doğrudan kötü yönetimin limited şirkete 

yönetim kayyımı atanmasını gerektirmediği yönünde bir ifade yer almamaktadır66. Bölge Adliye 

Mahkemeleri ise aksine, kötü yönetimin organ boşluğu doğurmadığı gerekçesiyle benzer durumlarda 

açıkça yönetim kayyımı taleplerini reddetmektedir67.  

Kanaatimizce kötü yönetim, şirketin mutlak bir çözümsüzlük sürecine girmesine sebebiyet 

veriyorsa, burada kayyım atamamak şirketin sonunu getirebileceğinden, yönetimin başka yönden 

sağlanamıyor oluşu dikkate alınarak kayyım atanması daha isabetli görülmektedir. 

c. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 

Limited şirket genel kurulunda müdür atanmasına ilişkin olarak alınan karar çeşitli sebeplerle 

hükümsüz olabilir. Hükümsüz nitelikte bir karar ile atanan müdürler, hukuken geçerli olarak atanmış 

kabul edilmeyeceklerinden, ilgili boşluk hemen doldurulamayacak ve hızlıca yeniden müdür 

atanamayacaksa, şirkete kayyım atanması gerekir68. Çünkü bu hallerde tüzel kişinin gerekli organından 

                                                             
64 “Kayyım tayini sadece organ boşluğu halinde değil, yöneticilerin azil sebepleri gerçekleştiğinde ve azledildiklerinde tayin edilebilir. Davacılar, şirkette 
organ boşluğu olduğunu iddia ederek değil, davalıların suiistimallerinin bulunduğunu iddia ederek, şirkete kayyım tayinini istemişlerdir. .... Bu durumda, 
davacıların iddia ettiği gibi davalı şirkete ait gayrimenkullerin kiralarının eksik tahsil edilip edilmediğinin, şirket gelirlerinin olduğundan az, giderlerinin 
ise olduğundan fazla gösterilip gösterilmediğinin ve diğer iddiaların incelenip davacıların kayyım tayini talebinin aynı zamanda azli de içerdiği kabul 
edilerek oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.” Y. 
11 HD. 28/05/2014 T. 2013/17539 E., 2014/9870 K. https://www.lexpera.com.tr/ 
65  “Davacı vekili, tarafların dava dışı Konak Yapı Dekorasyon İnşaat Ltd. Şti.’de %50'şer oranın da paydaş oldukları 20.06.2013 tarihli ortaklar kurulu 
kararıyla müvekkili ile davalının 10 yıl süreyle şirket müdürlüğüne seçildiklerini, her ne kadar resmiyette müvekkili de şirket müdürü olarak gözükse de 
halihazırda şirketin temsil ve tasarruf yetkilerinin tamamen şirket müdürü sıfatıyla davalı tarafından yürütüldüğünü, karı-koca olan taraflar arasında 
davalının kusurlu eylemlerinden dolayı boşanma, maddi-manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, katkı payı alacağı talepli davaların bulunduğunu, 
boşanma davasından sonra davalı müdürün şirkete ait yıllık bilançoları çıkararak ortaklara kâr zarar konusunda bilgi vermediğini, yapılması gereken 
yıllık olağan toplantıları yapmadığını, mali konularda müvekkili ortağı bilgilendirmediğini, şirkete ait malvarlığını muvazaalı olarak elden çıkarmaya 
başladığını, şirkete ait bilgilere…İlk Derece Mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, davalının müdürü olduğu şirketin daha önce kârlı bir şirket iken 
2016 yılından sonra zarar etmeye ve öz sermayesini kaybetmeye başladığı, davacının açmış olduğu davalar ve bu davalarda alınan kararların buna 
neden olduğu savunulmuş ise de şirkete ait araç ve taşınmazı, bir ortaklar kurulu kararı olmaksızın rayiç bedelden çok düşük fiyatla sattığı, ticari 
defterlerdeki alacak kaydının kapatılmasının ticari kayıtlardan anlaşılamamasının özen ve bağlılık yükümü ile bağdaşmadığı, davalı müdürün azli için 
haklı sebeplerin gerçekleştiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalının müdürlük görevinden azline, yönetim hak ve temsil yetkisinin kaldırılmasına, 
davalının müdürü olduğu şirketteki temsil ve yönetim yetkisinin tedbiren kaldırılmasına ve mali müşavir ...’nın şirkete yönetim kayyımı olarak 
atanmasına karar verilmiştir.”. Bu karar hem Bölge Adliye Mahkemesi hem de Yargıtay tarafından onanmıştır. Y. 11. HD., E. 2019/3736 K. 2020/1929 
T. 24.2.2020. https://www.lexpera.com.tr/  
66 “…şirket kayıtları üzerinde yapılan incelemede davacı şirketin borca batık olduğunun tespit edildiği, birleşen davada kar payı talep edilmiş ise de 
şirketin geçmiş yıllarda sürekli zarar ettiği, şirketin kar ettiği dönem bulunmadığından birleşen davanın yasal dayanağı oluşmadığı, davacı şirketin hali 
hazır durumda yetkili organlarının ve şirketi temsile yetkili müdürü bulunduğundan yönetim kayyumu talebinin de yerinde görülmediği gerekçesiyle...”. 
Y. 11. HD., E. 2014/11571 K. 2015/7969 T. 9.6.2015. https://www.lexpera.com.tr/ 
67  “Dava dışı şirketin temsil ve yönetiminde bir organ boşluğunun olmadığı anlaşılmaktadır. Davacının iddiaları yargılamayı gerektirmekte olup, HMK 
390/3.maddesine göre iddiaların yaklaşık olarak ispatlanmadığı anlaşılmış olup, mahkeme kararında ihtiyati tedbir kararı verilmeme nedenleri 
hukuken geçerli olarak açıklanmıştır. Şirket yönetiminin olumsuz davranışlar sergileyebileceği iddiası, tek başına şirkete yönetim kayyımı atanmasının 
gerekçesi olamaz.”. İstanbul BAM, 13. HD., E. 2019/2421 K. 2019/1742 T. 4.12.2019. “Özel hukuk alanında kar elde etme gayesiyle kurulan ticari 
şirketlerin kötü yönetilen yahut sorunlu şirketlerin -istisnalar saklı kalmak kaydıyla- kayyım atanmak suretiyle yönetilmesi ve ticari faaliyetlerine devam 
etmesi mümkün değildir. Bu bağlamda tüzel kişiler için kayyım atanmasını sağlayacak yegane yol organ boşluğu- eksikliği yahut belli bir işle sınırlı 
olmak üzere (örneğin şirketi genel kurula götürmek gibi) kayyım atanması olup, şirket ortak ve yöneticileri arasındaki sorunlar şirkete yönetim 
kayyımı atanmasına gerekçe yapılamaz. Şirketin kötü yönetilmesinden, şartları varsa yöneticiler sorumludur. Eldeki davada şirket ortaklığından çıkma 
yönünde iradesi olmayan davacının, isteminin hukuken karşılanabilmesi şirkete kayyım atanmasını değil, taraflar arasındaki fesih ve tasfiyeye, 
ortaklıktan ayrılmaya yönelik davaların sonucunun beklenmesini gerektirmektedir.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2018/181 K. 2018/408 T. 12.4.2018. 
https://www.lexpera.com.tr/  
68  Türkoğlu, s. 143; Akıncı, s. 125. 
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yoksun kaldığı açıktır ve MK m. 427/I-4 uyarınca bu durum şirkete yönetim kayyımı atanması sonucunu 

doğurur. Yargıtay kararlarında da ilgili genel kurul kararının yok69, batıl veya iptal edilebilir70 

hükmünde olmasının bir önemi olmaksızın, tüm hükümsüzlük hallerinde şirketin organsız kaldığı ve bu 

doğrultuda şirkete talep üzerine yönetim kayyımı atanması talebinin kabul edildiği görülmektedir.  

d. Şirket İşleyişi Hakkında Bilgi Alamama 

Limited şirketlerde, şirketin işleyişi hakkında bilgi almak ve incelemede bulunmak TTK m. 614 

uyarınca her pay sahibinin temel haklarındandır. Ancak bu bilgileri alamamak başlı başına şirketin kötü 

yönetildiği anlamına gelmeyeceği gibi şirkete yönetim kayyımı atanmasını da gerektirmez. Bunun için 

yine bir mutlak çözümsüzlük halinin doğmuş olması gerekir. Pay sahibi, şirketle ilgili bilgi alma ve 

inceleme haklarını kanunda yer aldığı şekliyle kullanmaya çalışmış ancak buna rağmen bilgi alamamışsa 

ancak bu halde müdürün azli ve şirkete yönetim kayyım atanmasına ilişkin talepte bulunabilir71. 

3. Menfaatler Dengesi  

Yukarıda bahsedilen unsurların sağlanmasının yanı sıra mahkeme tarafından yönetim kayyımı 

atanmasına ilişkin verilecek kararın menfaatler dengesine uygun olması da gerekir. Bu, kanunda yer 

alan bir şart değildir ancak yargı kararlarında bu dengenin kurulmasına özellikle ehemmiyet verildiği 

görülmektedir. Zira şirketler hukukunda esas olan şirketin genel kurulun iradesine uygun bir şekilde 

atanan yöneticiler tarafından yönetilmesidir. Dolayısıyla, mahkeme tarafından genel kurulun iradesi 

hilafına şirkete yönetici atanabilmesi ve yönetim yetkilerinin tamamının veya müştereken kullanımının 

bu kişiye bırakılabilmesi için söz konusu kararın gerçekten şirket içi menfaatler dengesine uygun olması 

gerekir72. Bu hususa örnek gösterilebilecek bir Bölge Adliye Mahkemesi kararında73 iki ortaklı limited 

şirketin ortaklarından her biri, diğer ortağın şirketi kötü yönettiği iddiasıyla azlini ve şirkete yönetim 

                                                             
69  “Davalı şirketin 20.08.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve denetçi seçimine karar verilmiştir. Ancak 
mahkemece yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespitine karar verildiğine göre, 
yönetim kurulunun görev dağılımı ve imza yetkilisinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı da yok hükmünde olup ayrıca şirketin 
organsız kaldığının da kabulü gerekir. Bu itibarla, yönetim kurulu kararının yok hükmünde olduğu ve şirketin organsız kaldığı nazara alınmadan yazılı 
gerekçeyle yönetim kurulu kararının iptali ve kayyım tayinine ilişkin talepler yönünden davanın reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” Y. 11. 
HD. 27.02.2015 T. 2014/15320 E. 2015/2749 K. www.kazanci.com.tr  
70  “İlk Derece Mahkemesi'nce; davanın 3 aylık yasal sürede açıldığı, toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığı, davacının vekili tarafından toplantıya 
katılmak için sunulan vekaletnamenin usul ve yasaya uygun düzenlenmiş olduğu, vekilin toplantıya katılımının engellenmesinin iyiniyet kurallarına 
aykırı olduğu, davacı ve eşinin toplantıya katılması halinde nisaba etki edebileceği gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı şirketin 31.05.2018 tarihli 
genel kurul kararlarının iptali ile yönetici kayyımın görevinin karar kesinleşip yeni bir müdür atanıncaya kadar devamına karar verilmiştir.”. Bu karar 
hem BAM hem de Yargıtay tarafından onanmıştır. Y. 11. HD.  03.02.2021 T. 2019/2492 E., 2021/780 K. https://www.lexpera.com.tr/  
71  “Uyuşmazlık konusu olayda davacı vekilince ortak olunan bilgi edinme ve yönetime katılma hakkının engellendiğinden bahsedilmiş ise de bu yönde 
TTK'nun 614. maddesi uyarınca bir yol izlenilmesi mümkün olup davacı vekilince bu yola başvurulmadığı anlaşılmaktadır….Öte yandan TTK'nun 635. 
maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 438. ve devamındaki maddeler uyarınca ortak olunan şirketin işi, işlemi, kararı finansal durumu ve finansman 
ihtiyacı gibi konularda özel denetçi talebinde bulunulabilecek olup davacı vekilince bu yola başvurulmadığı da anlaşılmaktadır….Dairemizce yapılan 
istinaf incelemesi sırasında dosya kapsamına getirtilen belgelerden de talebin kabulünü gerektirir nitelikte yaklaşık ispatın gerçekleştiği sonucuna 
varılamadığı, öte yandan davacı vekilince elde edilmek istenilen amaca yönelik kanunda belirtilen diğer yasal yolların da kullanılmamış olduğu ve 
yargılamanın ilerleyen safahatında taraflarca yeniden ihtiyati tedbir talebinde bulunulmasına da engel halin olmadığı gözetilerek davacı vekilinin 
yerinde bulunmayan istinaf kanun yolu başvurusunun HMK'nun 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine dair aşağıda belirtilen şekilde karar 
verilmiştir.”. Trabzon BAM, 4. HD., E. 2019/145 K. 2020/168 T. 17.2.2020. Aynı yönde bkz. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2019/911 K. 2019/841 T. 20.6.2019; 
İstanbul BAM, 12. HD., E. 2019/2031 K. 2019/1603 T. 19.12.2019. https://www.lexpera.com.tr/  
72  “Şirket yönetiminin genel kurulca seçilmiş yöneticilerle yapılması, zorunluluk olmadıkça şirket yönetimine müdahale edilmemesi esastır. Davacı, 
davalının şirketi temsil yetkisinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını istemektedir. Geçici hukuki koruma önlemi alınırken, tarafların menfaat 
dengesinin ve şirketin menfaatlerinin korunması gerekir.”. İstanbul BAM, 12. HD., E. 2020/558 K. 2020/488 T. 14.5.2020. https://www.lexpera.com.tr/  
73  “Bu tespitlere ve dosya kapsamına göre, davanın devamı süresince ortakların bir araya gelerek şirketin işleyişini sağlamaya yönelik hukuki işlemlerde 
bulunmalarının mümkün görülmediği, şirketin yönetilemez hale geldiği, bu durumun ortaya çıkmasında hangi tarafın sorumlu olduğu hususu yargılama 
sonunda belirlenecek olup bu aşamada şirketin ve her iki tarafın hak ve menfaatlerinin korunması için şirkete kayyım atanarak yönetimin 
sağlanmasının zorunlu hale geldiği kanaatine varılmıştır. Ancak, tedbir talebi karara bağlanırken tarafların karşılıklı hak ve menfaat dengesinin 
korunması gerekir. Bu bağlamda, taraflardan sadece birinin yönetim yetkilerinin kaldırılması eşitlik ilkesine ve tarafların hak ve menfaat dengesine 
aykırı olacaktır. Nitekim davacı vekili, terditli tedbir talebinde, ilk talepleri kabul edilmezse, her iki tarafın da yönetim ve temsil yetkilerinin kaldırılarak, 
şirket yönetiminin kayyıma bırakılmasını istemiştir. Gerek tarafların gerekse şirketin menfaatlerinin korunması ve şirketin yönetim faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesi için, ihtiyati tedbir yoluyla her iki tarafın yönetim, temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılarak tarafsız bir kayyımın atanmasının uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır.”. İstanbul BAM, 14. HD., E. 2019/2636 K. 2020/171 T. 13.2.2020. https://www.lexpera.com.tr/  
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https://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/istanbul-bam12-hd-e-2020-558-k-2020-488-t-14-5-2020
https://www.lexpera.com.tr/
https://www.lexpera.com.tr/
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kayyımı atanmasına ilişkin talepte bulunmuştur. Mahkeme ise menfaatler dengesi gereği ve şirketin 

faaliyetine devam edebilmesi için her iki tarafın da görevlerini dava süresince askıya alarak şirkete 

yönetim kayyımı atamıştır. Bu karardan da anlaşılacağı üzere menfaatler dengesinin kurulması, şirketin 

devamlılığı için gözetilmesi gereken ve yönetim kayyımı talebinde somut olayın şartları ele alınarak 

ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. 

III. LİMİTED ŞİRKETE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASININ USUL HUKUKU BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ  

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  

Limited şirkete yönetim kayyımı atanmasının usul hukuku açısından değerlendirilmesi sırasında 

üzerinde durulması gereken ilk mesele açılacak davada görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesidir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki kayyım atanmasına ilişkin talep, hem geçici bir hukuki koruma tedbiri 

hem de çekişmesiz yargı işidir. MK m. 397/II uyarınca ihtiyati tedbir taleplerinin sulh hukuk 

mahkemesinde görülmesi gerekir. TTK m. 5 hükmünde ise ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin 

asliye ticaret mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen 

hususlar ise TTK m. 4 uyarınca mutlak ticari davalardandır. Yargıtay’ın 1980li yıllardan itibaren 

kökleşmiş içtihatları gereği74 ticaret şirketlerinde bulunan organ yokluğu ve şirket yönetimindeki 

uyuşmazlıklar TTK m. 4/I uyarınca mutlak ticari davalardandır. TTK’daki düzenlemeler de özel hüküm 

niteliğinde olduğundan, limited şirkete yönetim kayyımı atanmasına ilişkin davalarda asliye ticaret 

mahkemelerinin görevli olduğunu söylemek gerekir75. Nitekim Yargıtay kayyımların ücretlerine ilişkin 

uyuşmazlıkları dahi bu kapsamda değerlendirerek asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğuna 

içtihat etmektedir76.  

Yetkili mahkeme hususunda ise tartışmalı bir durum bulunmamaktadır. TMK m. 430/II uyarınca 

temsil olunacak kişinin yerleşim yeri mahkemesinin; yönetim kayyımının malvarlığının büyük 

bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer mahkemesi 

yetkilidir. Uygulamada ise HMK m. 6 gereği kayyım atanmasına ilişkin talebin, talep edilen şirketin 

faaliyet merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde ileri sürüldüğü görülmektedir77. 

B. Davanın Tarafları 

Limited şirkete kayyım atanmasına ilişkin davalarda menfaat sağlayacak herkes davacı olabilir78. 

Ancak bu talepler yukarıda da belirtildiği üzere genellikle çeşitli davalarla birleştiğinden, bu davaların 

davacıları tarafından talep edilmektedir. Bunlar davanın türüne göre şirket, şirket ortakları veya 

alacaklılar olabilir. Burada değinmek gerekir ki anonim şirkette fesih davasında TTK m. 530 uyarınca 

                                                             
74  “…anonim şirkete kayyım tayinine ilişkin davaların TTK'nın 4 ve 5. maddeleri uyarınca mutlak ticari dava niteliğinde olup, ticaret mahkemesinde 
görülmesi gerektiğinden uyuşmazlığın ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesince (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.” Y. 
20. HD. 11.11.2016 T. 2016/10586 E. 2016/10472 K. Aynı yönde bkz. Y. 23. HD. 11.01.2016 T. 2015/3811 E. 2016/22 K.; Y. 23. HD. 28.12.2015 T. 
2015/1085 E. 2015/8522 K.; Y. 11. HD. 05.02.2009 T. 2007/6326 E. 2009/1286 K.; Y. 23. HD. 23.01.2013 T. 2012/6944 E. 2013/305 K.; Y. 23. HD. 
23.01.2013 T. 2012/6945 E. 2013/304 K.; Y. 11. HD. 15.01.2013 T. 2012/8241 E. 2013/691 K. https://karararama.yargitay.gov.tr  
75  Çamoğlu, 2017, s. 25; Şener, s. 959-960; Soyer, s. 288; Türkoğlu, s. 144-145; Soykan, s. 239. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi yönünde bkz. 
Gümüş, s. 105. 
76  “Somut olayda, limited şirkete kayyum atanması 6102 sayılı TTK'da düzenlendiğinden, atanan kayyumların aldığı ücretin iadesi talebine ilişkin dava 
da ticari nitelikte bir dava olacağından, mahkemece, bu nedenlerle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek hüküm 
kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.”. Y. 11. HD., E. 2015/9737 K. 2015/12044 T. 16.11.2015. Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. 
14.02.2000 T. 2000/157 E. 2000/1082 K.; Y. 11. HD. 21.03.1996 T. 1996/1825 E. 1996/1919 K. www.kazanci.com.tr   
77  Çamoğlu, 2017, s. 25; Şener, s. 962; Türkoğlu, s. 144. “Mahkemece, davalı şirketin muamele merkezinin ... olduğu, dava dilekçesinin yetki yönünden 
reddine, karar kesinleştiğinde ve istenmesi halinde dosyanın yetkili ... Nöbetçi Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi'ne gönderilmesine…”. Y. 11. HD., 
26.1.2017, E. 2016/14974 K. 2017/557. https://www.lexpera.com.tr/ 
78  Çamoğlu, 2020, s. 247; Soyer, s. 289; Türkoğlu, s. 145. 

https://karararama.yargitay.gov.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2015-9737-k-2015-12044-t-16-11-2015
http://www.kazanci.com.tr/
https://www.lexpera.com.tr/
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davacılardan biri olan Ticaret Bakanlığı, limited şirketin feshine ilişkin söz konusu davada davacı 

koltuğunda oturamaz. Bu sebeple limited şirketlerde ilgili talebin Bakanlıkça ileri sürülmesi mümkün 

değildir. 

Yönetim kayyımı atanmasına ilişkin talebin kime yöneltileceği meselesi ise oldukça tartışmalıdır. 

Doktrinde bu davanın hasımsız açılması gerektiğini ileri süren yazarlar79 olduğu gibi davanın şirkete 

yöneltilmesi gerektiğini savunanlar80 da vardır. Bu ikilem Yargıtay kararlarına da yansımıştır. 

Yargıtay’ın hem söz konusu davanın hasımsız açılması gerektiğine dair kararları81 hem de davanın 

şirkete karşı yöneltilmesi gerektiği gerekçesiyle, husumet yokluğu sebebiyle reddettiği çok sayıda 

kararı82 bulunmaktadır. Bu istikrarsız kararlar günümüzde hala devam etmektedir. Sözgelimi, Yargıtay 

11. Hukuk Dairesi’nin yakın zamanda verdiği, davanın hasımsız açılması, dolayısıyla şirkete 

yöneltilmemesi sebebiyle usulden reddine ilişkin bir kararda oybirliği oluşmamış ve şirkete kayyım 

atanmasına ilişkin davanın hasımsız açılabileceği yönünde görüş bildirilen bir karşı oy yazısı yer 

almıştır83.  

Kayyım atanması talebinin yukarıda bahsettiğimiz davalarla birlikte ileri sürülmesi halinde bu 

tartışmayı yapmaya gerek yoktur zira ilgili dava hasımlı açılacaktır. Ancak kanaatimizce kayyım 

talebinin başka bir dava ile birlikte ileri sürülmeyip, tek başına dava edildiği durumlarda davanın 

hasımsız olarak açılması daha isabetlidir. Zira ilk olarak, organ yokluğu halinde açılan kayyum 

davalarında özellikle şirket müdürsüz kalmışsa, davalı olarak şirketin davada temsili fiili olarak da 

mümkün olmaz. Ayrıca şirket davada taraf olarak gösterilmişse ve davacı ile şirket müdürünün yahut 

yönetiminin menfaatleri uyuşuyorsa, davanın davalı tarafından kabulü halinde hâkimin bu kabul kararı 

ile bağlı olup olmayacağı tartışması doğması muhtemeldir. Kaldı ki gerek TMK hükümleri gerekse TTK 

çerçevesinde konu değerlendirildiğinde tüzel kişiye husumet yöneltilmesini gerektiren bir hüküm 

bulunmadığı görülmektedir. TMK m. 403/III ve TMK m. 431/I hükümlerindeki atıf dolayısıyla vasi 

atanmasına dair kurallar kayyım atanmasında da uygulanır. Vasi atanmasında ise hâkim TMK m. 409’a 

göre vesayet altına alınacak kişiyi dinleyebilir. Bu kapsamda limited şirkete yönetim kayyımı 

atanmasına ilişkin davanın hasımsız olarak açılması durumunda, bundan menfaati zedelenen şirket 

müdürü yahut yönetimi davada dinlenme talibinde bulunabilir ve aksi argümanlarını sunabilir. Fakat 

burada yapılacak itiraz teknik anlamda davalının yaptığı savunma niteliği taşımaz. Nihai karar tarafları 

dinleyen hâkim tarafından verilir. Bu çözüm hem kanuna uygun hem de şirketin hasım gösterilmesi 

durumunda ortaya çıkabilecek bir kısım sorunları engellediği için uygulama açısından da kıymetlidir. 

  

                                                             
79 Hasım gösterilmesi gerektiği hususunda bkz. Soyer, s. 289-290; Türkoğlu, s. 145; Soykan, s. 230, dn.15; Gençcan, s. 821. 
80  Hasım gösterilmemesi gerektiği hususunda bkz. Gümüş, s. 124; Çamoğlu, 2017, s. 26. 
81  Bkz. Y. 11. HD. 21.02.1994 T. 4208 E. 1331 K. Gümüş, s. 124, dn. 458. 
82  “Ne var ki, TMK 427/4 maddesine dayalı bu davanın kendisine kayyım atanması talep edilen şirkete karşı yöneltilmesi gerekir, ancak hasımsız olarak 
açılmıştır.”. Yargıtay’ın 24/01/2008 tarihli 2006/13487 E., 2008/538 K. “… ancak kayyım atanması davasında husumetin mutlaka şirkete karşı da 
yönetilmesi gerektiği, Yargıtay kökleşmiş içtihatları ve yerleşmiş görünüşünün de bu yönde olduğu, ancak bu davanın şirkete yöneltilmediği, taraf 
ehliyeti dava şartlarından olup re'sen gözetilmesi gerektiği, davalı tarafta taraf ehliyeti bulunan kimse olmadığı…”. Y. 11. HD., E. 2019/304 K. 
2019/7377 T. 20.11.2019. https://www.lexpera.com.tr/ Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. 09.01.2013 T. 2012/291 E. 2013/208 K. 
https://karararama.yargitay.gov.tr 
83  “Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davaya konu kayyım atanması istenen ...Tüketim Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin davalı olarak 
gösterilerek dava açılması gerekirken, hasımsız olarak dava açıldığı gerekçesiyle husumet eksikliği nedeniyle davanın usul yönünden reddine karar 
verilmiştir.”. İlk derece mahkemesinin bu kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Karşı Oy: “Sonuç olarak, organ yokluğu nedeniyle şirkete kayyım tayini 
davasında, şirketin hasım gösterilmesi, davanın niteliği gereği gerekli olmadığı gibi aksine davayı çıkmaza sokacağından davanın esası incelenmek 
üzere yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerekirken bu yöne ilişkin temyiz isteminin reddi ile kararın onanmasına yönelik sayın 
çoğunluk görüşüne karşıyım.”. Y. 11. HD., E. 2016/9046 K. 2018/2033 T. 15.3.2018. https://www.lexpera.com.tr/ 

http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2012-8208-k-2014-474-t-10-1-2014
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2019-304-k-2019-7377-t-20-11-2019
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2019-304-k-2019-7377-t-20-11-2019
https://www.lexpera.com.tr/
https://karararama.yargitay.gov.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2016-9046-k-2018-2033-t-15-3-2018
https://www.lexpera.com.tr/
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C. Yargılamaya İlişkin Diğer Meseleler 

Müdürün yetkilerinin kayyıma devredilmesi talebi usul hukuku açısından HMK m. 389 

kapsamında bir ihtiyati tedbir talebidir84. HMK m. 390/III uyarınca ise hakimin ihtiyati tedbir kararı 

verebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun varlığı85 ve tedbir talep edenin iddiasını 

yaklaşık olarak ispat edebilmesi gerekir. Yargıtay kararlarında bu iki şartın arandığı, özellikle organ 

boşluğu veya müdürün şirketi gereği gibi idare etmemesi sebebiyle yapılan limited şirkete yönetim 

kayyımı atanması taleplerinde, tedbir talep edenin iddiasını yaklaşık olarak ispat edememesi halinin 

sıklıkla karşılaşılan bir bozma sebebi olduğu görülmektedir86. Ancak bu kararın mutlak bir karar 

olmadığını da belirtmek gerekir. Yargılamanın ilerleyen safhalarında söz konusu ispat şartı yerine 

getirilmek suretiyle tekrar kayyım atanmasının talep edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.  

Bu noktada değinilmesi gereken bir diğer husus ise limited şirkete kayyım atanmasına ilişkin özel 

olarak açılan davanın temyize tabi olup olmadığıdır. Kayyım atanmasına ilişkin talep, hem geçici bir 

hukuki koruma tedbiri hem de çekişmesiz yargı işidir. Geçici koruma tedbirlerine ilişkin kararlar 

HMK'nın 362/I-f hükmü gereği temyize tabi değildir. Aynı şekilde çekişmesiz yargı işlerinden olan 

vesayet de HMK m. 362/I-ç uyarınca temyiz edilemez87. Bu iki hüküm bir arada değerlendirildiğinde, 

limited şirkete yönetim kayyımı atanmasına ilişkin talebin tek başına temyiz edilemeyeceğini söylemek 

gerekir. Dolayısıyla ilgili karar Bölge Adliye Mahkemesi’nde kesinleşir88. Ancak söz konusu talep, 

müdürün azli, şirketin feshi veya ortaklıktan çıkarma gibi bir dava kapsamında ileri sürülmüşse, 

şüphesiz bu durumda ilgili karar temyizi kabil olacaktır.  

Son olarak mahkemeden şirkete yönetim kayyımı atanması talep edilmesine rağmen 

mahkemenin alternatif bir çözüme hükmedip hükmedemeyeceği meselesi üzerinde durmak gerekir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yakın tarihte verdiği bir kararında89, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. 

Hukuk Dairesi’nin şirkete kayyım atanmasına ilişkin talep üzerine yönetim ve temsil yetkisinin pay ve 

paydaş çoğunluğu ile kullanılması şeklinde sınırlandırılmasına ilişkin olarak verdiği kararı, sınırlamanın 

                                                             
84  Çamoğlu, 2020, s. 247. 
85  “Somut olayda … şirkete kayyım tayinini gerektirecek haklı sebeplerin ve gecikmesinde tehlike bulunan bir halin bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiştir.”. Y. 11. HD., E. 2014/17591 K. 2015/2680 T. 27.2.2015. https://www.lexpera.com.tr/ 
86  “Somut olayda; haksız rekabet iddiaları ve diğer iddialar yönünden bu aşamada yaklaşık ispat koşulu gerçekleşmemiştir. Yargılamanın ilerleyen 
aşamalarında, taraflarca yeniden tedbir talep edilmesi her zaman mümkündür. Mahkemece ara kararının verildiği aşamada ispat 
gerçekleşmediğinden, ilk derece mahkemesinin ret kararı isabetlidir.”. İstanbul BAM, 14. HD., E. 2019/37 K. 2019/98 T. 24.1.2019. “İhtiyati tedbir, 
geçici hukuki korumalardandır. Asıl olan şirketlerin genel kurulları uyarınca seçilmiş yöneticileri tarafından yönetilmeleridir. Davalı şirketlerde yönetim 
boşluğu olduğu da ileri sürülmemektedir. Ayrıca, davacı tarafın ileri sürdüğü iddialar yargılama süreci içinde ispata muhtaç iddialardır. Davalı şirket 
yöneticilerin kusur ve sorumluluklarının bulunduğuna dair iddia, bu aşamada yaklaşık ispat edilmemiştir.”. İstanbul BAM, 14. HD., E. 2019/640 K. 
2019/530 T. 11.4.2019. https://www.lexpera.com.tr/  
87  Çamoğlu, 2017, s. 27. “Dava, davalı limited şirketin yasal ve zorunlu organlarının yokluğu nedeni ile yönetim kayyımı atanması istemine ilişkindir. 
Davanın yasal dayanağı TMK'nın 427/4. maddesi olup, bir tüzel kişinin gerekli organlarından yoksun kalması ve yönetiminin başka yoldan 
sağlanamaması durumunda yönetim kayyımı atanacağı düzenlenmiştir. Bu yöndeki istemin, mahiyeti itibariyle mahkemeden geçici hukuki koruma 
önlemine dair karar verilmesi niteliğinde olduğunda kuşku yoktur. 

Öte yandan, HMK'nın 382/1. maddesinde, uyuşmazlığın hangi ölçütlere göre çekişmesiz yargı işi sayılacağı açıklanmış, Yasa'nın 382/2. maddesinde 
çekişmesiz yargı kapsamında olan işler sayılmış, Yasa'nın 382/2-b-19 maddesinde de vesayet işlerinin çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığı 
düzenlenmiştir. HMK 362/1-ç maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararların temyizinin kabil olmadığı öngörülmüştür. 

Açıklanan yasal düzenlemeler karşısında TMK'nın 427/4. maddesinde hukuki dayanağını bulan eldeki kayyım tayini davası, HMK'nın 382/2-b-19. 
maddesinde düzenlenen vesayet işleri kapsamında bulunması nedeniyle çekişmesiz yargı işi olduğu gibi mahiyeti gereğince HMK'nın 10. kısmında yer 
verilen geçici hukuki koruma önlemi istemine ilişmesi nedeniyle, Bölge Adliye Mahkemesi kararı, HMK'nın 362/1(ç) ve (f) maddeleri gereğince temyiz 
edilemeyeceğinden HMK'nın 366. maddesi delaletiyle 346. maddesi gereğince davacı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”. 
Y. 11.  HD. 2020/871 E., 2021/1558 K. 11.02.2021. https://www.lexpera.com.tr/  
88  “Açıklanan yasal düzenlemeler karşısında TMK 427/4 maddesinde ifade edilen eldeki kayyım tayini davası, HMK 382/2-b-19 maddesinde düzenlenen 
vesayet işleri kapsamında bulunması sebebiyle çekişmesiz yargı işi olup, HMK 362/1-4 maddesi gereğince bu nitelikteki kararların temyizi kabil 
olmadığından HMK 366. maddesi delaletiyle HMK 346. maddesi gereğince davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”. Y. 
11. HD., 3.7.2018, E. 2018/1916 K. 2018/4982. https://www.lexpera.com.tr/  
89  Bkz. Y. 11. HD., E. 2018/3556 K. 2019/5299 T. 11.9.2019. https://www.lexpera.com.tr/ 

http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2014-17591-k-2015-2680-t-27-2-2015
https://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/istanbul-bam14-hd-e-2019-37-k-2019-98-t-24-1-2019
https://www.lexpera.com.tr/
https://www.lexpera.com.tr/
https://www.lexpera.com.tr/
http://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2018-3556-k-2019-5299-t-11-9-2019
https://www.lexpera.com.tr/
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yer itibariyle veya birlikte temsil şeklinde mi yahut da miktar, konu ve içerik bakımından mı olduğu 

hususunda da hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde ayrıntılı ve açık düzenleme içermediği 

gerekçesiyle bozmuştur. Kararın yayınlanan kısmından anlaşıldığı kadarıyla Yargıtay, kayyım 

atanmasına ilişkin talep yerine verilen bu kararı, taleple bağlılık ilkesine aykırı olması sebebiyle 

bozmamış sadece detaylandırılması gerektiğini belirtmiştir. Söylemek gerekir ki karar bu kadarıyla 

tartışmaya açıktır. Zira somut davada şirketin haklı sebeple feshi talep edilmediğinden mahkemenin 

alternatif bir çözüme hükmetmesi mümkün olmamalıdır. Kaldı ki alternatif çözüm, taleple bağlılık 

kuralının istisnalarından biridir. Somut davada görüldüğü kadarıyla bu istisnai haller yer almamaktadır. 

Ancak kesin bir yorumda bulunabilmek için kararın tamamının incelenmesi daha doğru olacaktır. 

SONUÇ 

Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, limited şirkete kayyım atanması ile ilgili olarak 

mahkemelerin çekimser davrandıkları Yargıtay kararlarından açıkça anlaşılmaktadır. Kanaatimizce 

mahkemelerin bu tavrı yadsınamaz çünkü bir limited şirkete yönetim kayyımı atanması öncelikle genel 

kurulun iradesinin hilafına bir karardır. Dolayısıyla bir şirketin pay sahiplerinin iradelerinin dışına 

çıkılarak, mahkeme eliyle çoğunlukla dışarıdan atanacak üçüncü bir kişi olan yönetim kayyımına 

müdürün yetkilerinin tamamını veya büyük bir kısmını verebilmek için ortada gerçekten çözümsüz bir 

durumun olması beklenir. Ancak bu çekimserliğin şirketi faaliyetine devam edemez hale de getirmemesi 

gerekir. Zira kimi hallerde kayyım atanması şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak ve somut olayın 

özelliklerini değerlendirmemek de şirketin sonunu getirebilir. Bu sebeple kayyım talebinde 

bulunulmasının en önemli amacının şirketi iflasa sürüklememek ve ayakta tutmaya çalışmak olduğu 

unutulmamalı, kararlar bu menfaat esas alınarak verilmelidir. Dolayısıyla Yargıtay’ın özellikle iki ortaklı 

limited şirketler hakkında verdiği kararlar ile menfaatler dengesini korumaya çalıştığı kararlar bu 

anlamda oldukça önemli ve dikkat çekicidir. 
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN MALİ VE İDARİ YÖNDEN 
İBRASININ AYRIŞTIRILMASI 

Murat Can PEHLİVANOĞLU1 
 

Öz 
“Aklama, temize çıkarma” anlamına gelen ibra, bir sorumluluktan kurtarma kurumudur. 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) anonim şirketler hukuku dairesinde yönetim kurulunun ibrası kurumu ise 
şirket yönetim kurulunun ilgili hesap dönemi sonunda genel kurula faaliyetlerinin hesabını vermesi 
sürecinde, genel kurulun alacağı bir kararla o yıla ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinden bir tazminat 
talebi hakkı bulunmadığını ortaya koymasıdır. İbra kararı açık ibra ve örtülü ibra olarak ikiye 
ayrılmakta, açık ibra kararı da kendi içerisinde genel ibra ve özel ibra olarak iki şekilde 
gerçekleşebilmektedir. Bu doğrultuda, ibranın kişi, süre ve işlem bakımından sınırlamalara tabi 
tutulması halinde bir özel ibranın söz konusu olduğu belirtilmektedir. Yargıtay 18. H.D. E. 2012/14591 
K. 2013/3764 T. 12/03/2013 kararında mali yönden ibranın aynı zamanda idari yönden ibrayı da 
kapsadığı kabul olunmuş, mali yönden kusurlu bulunmayan dernek yönetim kuruluna idari yönden de 
bir kusur izafe edilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir. Mezkûr içtihat anonim 
şirketler hukuku açısından değerlendirildiğinde, şirket mali kayıtlarının gerçeği yansıtıyor olması her 
zaman şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından basiretli bir yönetimin gösterildiği anlamına 
gelmemektedir. Örneğin, bir şirketin mali kayıtlarının usulüne uygun olmasına ve ilk bakışta bilançoda 
herhangi bir tutarsızlık bulunmamasına rağmen şirketin örtülü kazanç aktarımına konu edilmiş olması 
mümkündür. Nihayetinde idari açıdan ibra edilmeme, yönetimin faaliyetlerinin beğenilmediği ya da 
yerinde veya yeterli bulunmadığı manasına gelmekte olup, bu halde yeniden seçime gidilmesi şeklinde 
bir uygulama gerçekleştirilebilecektir. O halde genel kurulun ibra kararında ibranın konu (içerik) 
bağlamında kapsamını belirlemekte özgür olmasından hareketle, anonim şirketlerde mali ve idari 
yönden ibranın birbirinden ayrıştırılması mümkündür. TTK m. 558(2) açık hükmü TTK m. 340 ile 
birlikte incelendiğinde, sadece genel kurulun ibra kararı esnasında değil aynı zamanda esas sözleşmede 
öngörülecek hükümler ile de birbirinden farklı ve ayrı ibra konularının oluşturulması mümkün olup, bu 
halde mezkûr Yargıtay kararında ifade olunan ibranın bölünmezliği ilkesinin uygulanamayacağı açıktır. 
Anahtar Kelimeler: İbra, Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler, Mali ve İdari Yönden İbra, İbra Kararı. 
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DECOUPLING THE GRANT OF FINANCIAL AND EXECUTIVE DISCHARGE TO THE 
BOARD OF DIRECTORS IN STOCK CORPORATIONS 

 

Abstract 
Discharge means “acquittal, exoneration” and releases one from civil liability. In the context of 6102 
numbered Turkish Commercial Code (TCC), discharge of board of directors from liability is a statement 
delivered at the shareholders’ meeting through a resolution that the stock corporation shall not claim 
any damages from the board in connection with the management of the corporation, during the process 
in which the board reports its actions for the relevant financial period. Discharge resolution may be in 
the form of an explicit or implicit discharge and an explicit discharge resolution may be in the form of a 
general or specific discharge. If a discharge is limited in terms of person, time, and transactions, it is 
accepted as a specific discharge. Still, the Yargıtay 18. H.D. E. 2012/14591 K. 2013/3764 T. 12/03/2013 
case (in the context of associations) provides that the grant of financial discharge shall be inclusive of 
the grant of executive discharge, and that it is not possible to accuse a board with no financial fault, of 
an executive fault. When considered in the context of stock corporations, the fact that financial records 
of a company are correct does not necessarily mean that the board has directed the company prudently. 
For example, even though financial records may seem correct and accurate, it is possible that the 
company is made subject to tunnelling. All in all, rejection of an executive discharge would signal a 
dissatisfaction concerning the board members’ administration and may lead to an election. When TCC 
Art. 558(2) is considered together with TCC Art. 340, it should be accepted that articles of incorporation 
may also include articles on aforementioned separation, and that the abovementioned case precedent 
shall not be applicable.  
Keywords: Discharge, Board of Directors, Stock Corporations, Financial and Executive Discharge, 
Discharge Resolution. 

 

GİRİŞ 

“Aklama, temize çıkarma” anlamına gelen ibra, bir sorumluluktan kurtarma kurumudur. Nitekim 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 132 ile ibra işlemiyle borcun kısmen ya da tamamen ortadan 

kaldırılabileceği düzenlenmiştir. Bu anlamda ibranın hukuki niteliği itibariyle bir sözleşme olduğu ifade 

edilmektedir2. İbrayla birlikte borç ifa edilmeden ve sözleşme kurulduğu anda ortadan kalkmakta 

olduğundan, ibra işlemi bu yönüyle aynı zamanda bir tasarruf işlemi olarak kabul edilmektedir3.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) anonim şirketler hukuku dairesinde yönetim kurulunun 

ibrası kurumu ise şirket yönetim kurulunun ilgili hesap dönemi sonunda genel kurula yapmış olduğu 

faaliyetlerin hesabını vermesi sürecinde, genel kurulun alacağı bir kararla o yıla ilişkin olarak yönetim 

kurulu üyelerinden bir tazminat talebi hakkı bulunmadığını ortaya koymasıdır4. Bu anlamda ibranın 

reddi, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine sorumluluk davasının açılması riski veya niyetinden 

endişelenmeleri ve bir süre itham altında kalmaları etkisini göstermektedir5.  

                                                             
2 Turanlı, Hüsnü, “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta İbra”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 2 S. 2 Y. 2014, s. 101- 135, s. 
104. 
3 Turanlı, s. 104. 
4 Yargıtay 11. H.D. E. 2008/12814 K. 2010/4510 T. 26/04/2010. 
5 Aytaç, Zühtü, “İbranın Reddi- İbra ve Sorumluluk Davası- Yargıtay’ın Görüşü”, Prof. Dr. Sahih Arkan’a Armağan, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 
245- 264, s. 247. 
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İbra kurumunun dernekler hukuku uygulamasında “mali açıdan ibra” ve “idari açıdan ibra” olarak 

ikiye ayrıldığı gözlemlenmektedir. Buna karşın, Yargıtay 18. H.D. E. 2012/14591 K. 2013/3764 T. 

12/03/2013 kararında, dernek statüsündeki bir spor kulübünün olağan genel kurul toplantısında 

dernek tüzüğüyle uyumlu biçimde yönetim kurulu üyelerinin mali yönden ibrası ile idari yönden 

ibrasının ayrı ayrı görüşülmesi ve neticesinde mali yönden ibralarına karar verilirken idari yönden ibra 

edilmemeleri konusunda şu değerlendirme ortaya konulmuştur: “Mali yönden ibra, aynı zamanda idari 

(yönetsel) yönden ibrayı da kapsamaktadır. Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan 

paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de 

kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.” 

Bu çalışmada, mezkûr Yargıtay kararında ifade olunan “ibranın bölünmezliği ilkesi” kuramının 

anonim şirketler hukukunda geçerli bulunup bulunmadığı; anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin 

ibrasına ilişkin TTK hükümleri ile idari yönden ibranın mali yönden ibradan ayrıştırılması halinin 

taşıdığı işlev ve neticede bu ayrımın anonim şirket esas sözleşmesinde yer alıp alamayacağı hususları 

değerlendirilmektedir.  

I.  YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 

TTK m. 331 uyarınca anonim şirketler ekonomik amaç ve konular için kurulabilmekte, bu 

doğrultuda yönetim kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır (TTK m. 365(1)). Yönetim 

kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmakta ya da genel kurul tarafından seçilmektedir (TTK m. 359(1)). 

Yönetim kurulu üyeleri bir gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilmektedir. Yönetim kurulu üyesinin bir tüzel 

kişi olması durumunda tüzel kişi adına bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunmaktadır (TTK m. 359(2)). 

Yönetim kurulunun en az bir gerçek ya da tüzel kişiden oluşması gerekmekte (TTK m. 359(1)), üstelik 

yönetim kurulu üyesi gerçek kişiler ile tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 

olmaları şarttır (TTK m. 359(3)).  

Yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar 

dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında 

karar almaya yetkilidir (TTK m. 374(1)). Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini tedbirli bir yöneticinin 

özeniyle yerine getirme ve şirket menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülükleri 

bulunmaktadır (TTK m. 369(1)). Üstelik yönetim kurulu anonim şirketin zorunlu organlarından olup, 

kurulun bulunmaması şirketin sona erme nedeni olarak öngörülmüştür (TTK m. 530). Nitekim yönetim 

kurulunun yönetim ve temsil yetkilerini devretse bile yönetim ve temsile ilişkin gözetim fonksiyonunu 

taşımaya devam etmesinin (TTK m. 375) onun yasal yönetim ve temsil organı olmasının doğal bir 

sonucu olduğu ifade edilmektedir6. 

Bir tüzel kişi olan anonim şirketin yönetim kurulu organında görev alan üye ile tüzel kişinin 

kendisi arasında üyeye bu sıfatı kazandıran bir hukuki ilişki bulunmaktadır7. Bu çerçevede, şirket 

yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir sözleşme ilişkisi bulunduğu8 ve bunun da genellikle 

vekalet sözleşmesi türünde olduğu kabul edilmektedir9. Nitekim yönetim kurulu üyelerinin ibrası 

                                                             
6 Hacımahmutoğlu, Sibel, “Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin Özen Yükümlülüğü: Fonksiyonel Bir Yaklaşım”, BATIDER C. 31 S. 23 Y. 2015, 
s. 29. 
7 Çamoğlu, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s. 37. 
8 Yargıtay 11. H.D. E. 1981/4751 K. 1981/5019 T. 24/11/1981. 
9 Yargıtay 22. H.D. E. 2016/19952 K. 2019/24147 T. 24/12/2019. 
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hususu aynı zamanda vekilin hesap verme yükümlüğüyle ve dolayısıyla vekil edene karşı özen ve 

sadakat borcuyla bağlantılıdır10.  

Günümüz ekonomik düzeninde, anonim şirketin yönetim ve temsil organı durumundaki yönetim 

kurulunun yetkilerini etkin ve verimli kullanabilmesi ve bu kullanım sonucunda hesap verebilirliğinin 

sağlanması ayrı bir önem kazanmıştır11. Bu çerçevede, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyeliği, 

“kurumsal yönetim” kavramıyla eşgüdümlü değerlendirilmektedir. “Kurumsal yönetim” kavramı, 

şirketin kontrolü ve kontroldekilerin denetimine ilişkin sistemi ifade etmek üzere kullanılmaya 

başlanmış olup, ilk bakışta sadece şirket yönetimi ile ortakları arasındaki ilişkiyi ilgilendirir gözükse de 

esasında şirket yönetimi ile ortaklar dahil tüm şirket menfaat sahipleri arasındaki ilişkiyi alakadar 

etmektedir12. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası kurumunun kurumsal yönetim ilkelerine temas eden bu 

yönü, ibra konusunun hukuki değerini ortaya koyması bakımından önemlidir.  

II. İBRA KARARI 

Anonim şirketlerde genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında yönetim kurulunun 

ibrası kararı da yer almaktadır (TTK m. 408(2)(b)). Nitekim yönetim kurulu üyelerinin ibrası, olağan 

genel kurulun toplantısının gündem konularından biri olarak öngörülmüştür (TTK m. 409). Dolayısıyla, 

alınacak ibra kararı her şeyden önce bir genel kurul kararı olarak bir hukuki işlem vasfındadır13. Diğer 

yandan, bilançonun onaylanmasına dair genel kurul kararı, aksine bir karar yok ise yönetimin de ibrası 

sonucu doğurduğundan (TTK m. 424), bu sonucun doğmaması açısından genel kurul gündeminde 

bilançonun onaylanmasından ayrı bir ibra gündem maddesine yer verilmesi gereklidir14.  

İbra kararı, açık ibra ve örtülü ibra kararı olarak ikiye ayrılmaktadır15. Açık ibra kararı genel 

kurulun aldığı ibra kararını, örtülü ibra kararı ise salt bilançonun onaylanmasıyla gerçekleşen ibra 

neticesini ifade etmektedir. Diğer taraftan, açık ibra kararı da genel ibra ve özel ibra olarak ikiye 

ayrılmakta; ibranın kişi, süre ve işlem bakımından sınırlamalara tabi tutulması halinde bir özel ibranın 

söz konusu olduğu belirtilmektedir16. Bu kapsamda, genel kurulun açık ve genel bir ibra kararı, yönetim 

kurulunun bir organ olarak değil de tüm yönetim kurulu üyelerinin ibraları anlamına gelmektedir17. 

Ancak ibranın borçtan kurtarıcı sonucu ancak ibraya ilişkin işlemlerin açıkça ortaya konulması, 

bilinmesi ve tartışılmasına bağlıdır (TTK m. 558(2))18. Bu doğrultuda, ibra konusu hususların genel 

kurulun bilgisine ulaşma ölçüsünün genel kurula ulaştırılan belgeler ve sözlü açıklamalardan vasat bir 

pay sahibinin anlayabileceği hususları işaret ettiği ifade edilmektedir19. 

                                                             
10 Yargıtay H.G.K. E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10/10/2019. 
11 Hacımahmutoğlu, s. 25. 
12 The Cayman Islands Law Reform Commission, Directors’ Duties- Is Statutory Codification Needed? Issues Paper, 16.01.2014, 
http://www.lrc.gov.ky/portal/page/portal/lrchome/pressroom/2014/directors-duties, s. 11. 
13 Kırca, İsmail, “İbra Kararının Geri Alınması ve Bankacılık Kanunu’nun 133. Maddesi Uyarınca Açılacak Sorumluluk Davalarında İbranın İptali”, BATIDER 
C. 23 S. 3 Y. 2006, s. 35. 
14 Yargıtay 11. H.D. E. 2009/14210 K. 2011/15608 T. 22/11/2011. 
15 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, s. 461. 
16 Bahtiyar, Mehmet, “Anonim Ortaklıkta İbraya İlişkin Bazı Sorunlar”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6 S. 1 Y. 2018, s. 101- 109, s. 
102. 
17 Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s. 696. 
18 Yargıtay 11. H.D. E. 2012/10126 K. 2013/9344 T. 08/05/2013. 
19 Akdağ Güney, Necla, “Spor Kulübü Yöneticilerinin Hukuki Sorumluluğu ve İbranın Sorumluluk Davasına Etkisi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi C. 5 S. 2 Y. 2008, s. 95- 112, s. 110. 

http://www.lrc.gov.ky/portal/page/portal/lrchome/pressroom/2014/directors-duties
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Genel kurulun ibra kararı, hukuki niteliği itibariyle bir menfi borç ikrarı olarak görülmekte ve 

yenilik doğurucu bir işlem olarak kabul edilmektedir20. İbra kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi 

olaylara ilişkin olarak ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek pay iktisap etmiş olan pay 

sahiplerinin dava hakkını kaldırmakta, diğer pay sahiplerinin dava hakları da ibra tarihinden itibaren 

altı ay geçmesiyle düşmektedir (TTK m. 558(2)). Bu anlamda, ibra kararıyla birlikte genel kurul 

nihayetinde şirket adına yönetim kuruluna karşı tazminat davası açma hakkından vazgeçmekte21, aynı 

şekilde ibra kararına olumlu oy veren pay sahiplerinin de dolayısıyla zararlarına ilişkin dava hakları 

düşmektedir22. Ancak ibra kararı pay sahiplerinin doğrudan zararlarına bağlı olarak açacakları tazminat 

davalarını etkilememekte, dolayısıyla ibra kararında olumlu oy kullanan pay sahipleri dahi uğradıkları 

doğrudan zararlar sebebiyle yönetim kurulu üyelerine tazminat davası yöneltebilmektedir23.  

Öte yandan, genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri aleyhine TTK m. 553, 

m. 555 ve devamı hükümlerine göre dava açılabilmektedir24. Bununla beraber, yönetim kurulu 

üyelerinin görevleri sebebiyle şirkete karşı hukuki sorumluluklarının bulunuyor olması, şirket ve 

yönetim kurulu üyeleri arasındaki sözleşme ilişkisi açısından ele alındığında, genel kurulun ibra kararı 

vermemesi halinde ibranın dava açılarak elde edilebileceği ifade edilmektedir25. 

III.  MALİ AÇIDAN İBRA VE İDARİ AÇIDAN İBRA AYRIMI 

İbra kararının konu bağlamında sınırlandırılarak bir özel ibra şeklinde gerçekleştirilmesi, bu 

çerçevede mali açıdan ve idari açıdan ibra olarak ikiye ayrılmasının TTK dairesinde mümkün olup 

olmadığının, öncelikle genel kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin temel ilkeler açısından incelenmesi 

gereklidir. Zira alınacak bir ibra kararı, bir genel kurul kararı olarak hukuki işlem vasfında olması 

nedeniyle genel kurul kararlarının sakatlığına ilişkin genel hükümlere tabidir26.  

Bir hukuki işlem içeriği itibariyle olduğu gibi meydana geliş bakımından da emredici hukuk 

kurallarına aykırı olabilmektedir27. Bu anlamda, ibra kararının oluşum süreci irade sakatlığına ilişkin 

TBK hükümlerinin uygulama alanındadır28. Diğer taraftan, kararın içeriği itibariyle TBK m. 27 

dairesinde kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 

konusunun imkânsız olmaması gerekmektedir29. Ayrıca, TTK m. 447 hükmünde genel kurul kararlarının 

butlan halleri düzenlenmiş olup, özellikle (1) pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve 

kanundan kaynaklanan vazgeçilmez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, (2) pay 

sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, 

(3) anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararlar 

batıldır. Genel kurul kararlarının butlanına dair TTK m. 447 hükmü TBK m. 27 karşısında bir özel hüküm 

olmakla beraber, kararların geçerliği bağlamında TBK m. 27 yine de etkisini sürdürmektedir30.  

                                                             
20 Yargıtay 23. H.D. E. 2017/795 K. 2018/2763 T. 12/04/2018. 
21 Aytaç, s. 246. 
22 Pulaşlı, s. 700. 
23 Aytaç, s. 247. 
24 Aytaç, s. 254. 
25 Yargıtay 11. H.D. E. 1984/252 K. 1984/594 T. 07/02/1984. 
26 Poroy, Reha /Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019, s. 461. 
27 Yargıtay 3. H.D. E. 2013/218 K. 2013/1351 T. 30.01.2013. 
28 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, s. 462.  
29 Yargıtay H.G.K. E. 2013/1048 K. 2014/430 T. 02.04.2014. 
30 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, s. 596.  
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Bir ibra kararının mali açıdan ve idari açıdan olarak ikiye ayrılarak alınması, bu ibra kararının 

TBK m. 27 uyarınca emredici hükümlere, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırılığı ya da 

konusunun imkansızlığı anlamına gelmemektedir. Benzer şekilde, bu şekilde bir ayrımın TTK m. 447 

uyarınca pay sahibinin vazgeçilmez nitelikte haklarını sınırlayan, bilgi alma hakkını sınırlayan ya da 

anonim şirketin temel yapısını veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan bir yönü 

bulunmadığı açıktır. Zira her ne kadar yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve azledilmeleri gibi yönetim 

kurulunun teşekkülüne dair hükümler anonim şirketin temel yapısına ilişkin bulunsa da31, yönetim 

kurulu üyelerinin ibrasına dair hakkın tamamen ortadan kaldırılmadığı hatta genişletildiği bir özel ibra 

durumunun anonim şirketin temel yapısına ya da ibraya dair kanun hükümlerine aykırı olduğundan söz 

edilemeyecektir. 

TTK m. 340 hükmünün butlan nedeni olma açısından emredici kabul edilmemesi, TTK m. 447 ve 

TBK m. 27 anlamında emredici hükümler haricinde kalan TTK hükümlerine aykırılığın TTK m. 445 

uyarınca iptal edilebilirlik açısından değerlendirilmesi gerektirmektedir32. Bu noktada TTK m. 558(2) 

uyarınca özel ibra kararlarının oluşturulabileceği hususu gözetildiğinde, mali açıdan ve idari açıdan 

şeklinde iki ayrı ibra kategorisinin oluşturulmasının TTK hükümlerine aykırılık taşıyacağından söz 

edilemeyeceğinden, bu şekilde bir ibra kararı ancak kararın dürüstlük kuralına aykırılığı iddiasıyla bir 

iptal davasına konu edilebilecektir33.  

IV. YARGITAY İÇTİHADININ TTK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mezkûr içtihatta, dernekler bağlamında önemli olanın yönetim kurulunca harcanan paranın 

hesabının verilmesi olduğu değerlendirmesi yapılmakla beraber, bu değerlendirme anonim şirketler 

hukuku bağlamında başlı başına mali yönden ibranın idari yönden ibrayı da kapsayacağı sonucunu 

doğurmamaktadır. Zira yönetim kurulunun şirketi idaresi sürecinde şirketin bilançosunun doğru ve 

usulüne uygun tutulmuş olması ya da şirketin borca batık olmaması veya kar etmesi dahi başlı başına 

şirketin iyi idare edildiği anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle, harcanan paranın hesabının 

verilebilmesi ile idari başarı birbirinden farklı hususlardır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete 

bilançodan anlaşılamayan basiretsizlikleri ya da şirket menfaatlerinin yeterince gözetilmemesinden 

kaynaklı zararlar vermeleri mümkündür34. Nitekim bu nedenle bilançonun onaylanmasına rağmen 

yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesine kanun koyucu tarafından imkân sağlanmıştır (TTK m. 

424)35. 

Önemle belirtilmelidir ki, şirket mali kayıtlarının gerçeği yansıtıyor olması her zaman şirketin 

yönetim kurulu üyeleri tarafından basiretli bir yönetimin gösterildiği anlamına gelmemektedir. 

Örneğin, bir şirketin mali kayıtlarının usulüne uygun olmasına ve ilk bakışta bilançoda herhangi bir 

tutarsızlık bulunmamasına rağmen, şirketin örtülü kazanç aktarımına konu edilmiş olması pekâlâ 

mümkündür36. Zira örtülü kazanç aktarımı her durumda salt mali tabloların incelenmesiyle 

                                                             
31 Moroğlu, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 143. 
32 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, s. 597. 
33 Bkz. Pehlivanoğlu, Murat Can, “Karşılaştırmalı Hukukta Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Gösterilecek Teminat Kapsamında ‘Şirketin 
Muhtemel Zararları’ Kavramı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 32 S. 146 Y. 2020, s. 219- 246, s. 222. 
34 Bkz. Canözü, Salih, Anonim Şirketlerde İbra, Marmara Üniversitesi SBE (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2020, s. 287. 
35 Bilanço onaylandığında ibra sonucunun da doğması yönündeki hükmün amacının ortaklığın dış ilişkilerinde bir aksaklığın ortaya çıkmaması, yani 
ticari akıcılığın sağlanması olduğu ifade edilmektedir, bkz. Yargıtay 11. H.D. E. 1976/2890 K. 1976/3333 T. 24/06/1976. 
36 Bkz. Pehlivanoğlu, Murat Can, Halka Açık Anonim Şirketler Örtülü Kazanç Aktarımının Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 
Açılarından “İşlem” ve “İlişkili Kişi” Unsurları Kapsamında Değerlendirilmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul 2015. 
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anlaşılamamakta, çoğu kez serbest piyasa şartlarında hiç yapılmayacak olan bir işlemin yapılmış olması 

ya da şirket menfaati başka yönde bir işlem yapılmasını gerektirirken şirket menfaatini de 

gerçekleştiren ancak yönetim kurulu üyesinin doğrudan ya da dolaylı menfaatine daha çok öncelik 

veren işlemler yapılması durumunu da içermektedir37. Nitekim TTK m. 424 madde gerekçesinde 

“bilinçsiz şekilde yapılmış peçeleme” halinin belirtilmesi ve madde lafzında bilinçli peçeleme halinde 

ibra etkisinin doğmayacağının vurgulanması, şirketin bilançosundan, yani mali yönetiminden doğrudan 

anlaşılmamakla beraber yine de şirket menfaatlerine aykırı faaliyetlerin söz konusu olabileceği 

gerçeğini somutlaştırmaktadır.  

Öğretide ibranın hesap dönemi içindeki iş ve işlemlerin tümüne veya bir kısmına ve hesap yılının 

tümüne veya belli bir zaman dilimine hasredilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir38. Benzer 

şekilde, bazı işlemlerin açıkça ibra kararının kapsamı dışında bırakılması olanaklı görülmekte, kapsam 

dışında bırakılan bir işlem bulunmaması halinde ise sadece genel kurulun bilgisine sunulan işlemleri 

içine alacağı kuralı işlemektedir39. Dolayısıyla, özel ibra ve genel ibranın içerik bağlamında sınırları 

bulunduğu açıktır. Hal böyle iken, ibranın idari açıdan ve mali açıdan olarak ayrıştırılmasında ibranın 

hukuki niteliğiyle bağdaşmaz bir halin bulunduğundan da söz etmek mümkün değildir.  

Son olarak, şirket yönetim kurulunun mali açıdan ibra edilmemesi yönetim kurulunun yönetimi 

iyi bir vekil gibi yerine getirmeyerek şirketi zarara uğrattığının dile getirilmesi durumunda iken, idari 

açıdan ibra edilmemesi durumu yönetim kurulunun hukuki açıdan sorumluluğuna başvurulup mutlaka 

tazminat talep edilmesini gerektirmemektedir40. Bir başka deyişle, idari açıdan ibra edilmeme, 

yönetimin faaliyetlerinin beğenilmediği ya da yerinde veya yeterli bulunmadığı manasına gelmekte 

olup, bu halde yeniden seçime gidilmesi şeklinde bir uygulama gerçekleştirilebilecektir41. Şirket genel 

kurulunun yönetim kurulunu görevden alma yetkisi de düşünüldüğünde (TTK m. 408(1)(b)), yönetim 

kurulunu mali açıdan ibra etmesine karşın idari açıdan ibra etmeyerek onun görevine son vermeye 

ilişkin bir usulü başlatması hukuka uygun görülmelidir42. Bu yönüyle idari açıdan ibra ile mali açıdan 

ibranın ayrıştırılmasının pay sahiplerinin menfaatini ilgilendirir bir işlevi bulunduğu açıktır.  

V. İDARİ AÇIDAN İBRANIN ESAS SÖZLEŞMEDE DÜZENLENMESİ 

Genel kurulun ibra kararında ibranın konu (içerik) bağlamında kapsamını belirlemekte özgür 

olmasından hareketle43, anonim şirketlerde mali ve idari yönden ibranın genel kurul kararının alınması 

aşamasında birbirinden ayrıştırılmasının olanaklı görülmesi gerektiği yukarıda açıklanmıştır. Bununla 

beraber, mali ve idari yönden ibra konusunda anonim şirket esas sözleşmesinde herhangi bir 

düzenleme yapılıp yapılamayacağının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira TTK m. 339 

hükmünde belirtilen esas sözleşme içeriği tahdidi nitelik taşımamakta olup, sadece zorunlu asgari içerik 

niteliğindedir44.  

                                                             
37 Bkz. Pehlivanoğlu, Murat Can, “Involuntary Dissolution: Theory and Operation in Publicly Traded Corporations”, Annual Survey of International & 
Comparative Law, C. 23 S. 1 Y. 2019, s. 1- 18. 
38 Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbralarının Zamanı, Kapsamı ve Geri Alınması”, BATIDER C. 21 S. 2 Y. 
2001, s. 9. 
39 Çamoğlu, Ersin, “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Sorumluluk Davalarına Etkisi”, İHFM C. XXXVI S. 1- 4 Y. 1971, s. 324- 348, s. 
329. 
40 Helvacı, s. 691. 
41 Helvacı, s. 692. 
42 Bkz. Helvacı, s. 692. 
43 Bahtiyar, s. 103. 
44 Bkz. TTK m. 339 Madde Gerekçesi.  
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Esas sözleşmenin hukuki niteliği bağlamında “karma görüş” olarak isimlendirilen görüş Türk 

öğretisinde hâkim durumda bulunmakta, buna göre şirketin tüzel kişilik kazanmasından sonra esas 

sözleşme hükümlerinin objektif norm haline geleceği değerlendirilmektedir45. Öte yandan, TTK m. 340 

hükmü uyarınca esas sözleşmenin kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda 

açıkça izin verilmiş ise sapılabileceği ilkesinin kapsamı tartışma konusudur46. Bu hususta baskın görüş 

dairesinde, esas sözleşmede düzenlenebilecek hususların sadece kanun hükmünün lafzından değil, 

hükmün lafzından sapabilme imkânının anlaşılmadığı hallerde hükmün yorumlanmasından elde 

edilecek anlamdan da çıkartılabileceği kabul edilmektedir47. Yine bir esas sözleşme hükmü kanun 

hükmünü onun anlamına uygun bir şekilde daha ayrıntılı şekilde düzenliyor ise TTK m. 340 hükmüne 

aykırılıktan söz edilememektedir48.  

O halde esas sözleşmede yer verilecek ibranın mali ve idari yönden ayrıştırılmak suretiyle 

gerçekleştirileceği yönünde bir hükmün TTK m. 558(2) hükmünü tamamlayıcı bir esas sözleşme 

maddesi olarak kabul edilmesi ve geçerli görülmesi uygun olacaktır. Zira bu şekilde bir esas sözleşme 

hükmünde TTK m. 340 hükmünde ifade edildiği gibi kanundan bir sapma mevcut bulunmamakta, aksine 

sadece TTK m. 558(2) hükmünde belirtilen bir husus somutlaştırılmaktadır. Bu halde kanun koyucunun 

bilinçli olarak düzenlemediği bir husus ya da tahdidi bir hüküm de söz konusu bulunmamaktadır49. Bir 

konu tahdidi şekilde düzenlenmediği sürece bu konu hakkında tamamlayıcı nitelikte esas sözleşme 

hükümlerinin kararlaştırılabileceğinden hareketle50, TTK m. 558(2) hükmünün tahdidi nitelikte 

olmadığı değerlendirilmeli, neticede esas sözleşmede mali ve idari yönden ibra hususunda düzenleme 

yapılmasının TTK m. 340 ve TTK m. 339 hükümlerini ihlal etmeyeceği gözetilmelidir. Bununla beraber, 

esas sözleşmede ibranın kapsam ve usul açısından düzenlenmesi sırasında TTK m. 558(2) hükmünce 

genel kurula verilen ibra yetkisinin daraltılmaması gerekmektedir.  

SONUÇ 

İbra, şirket dışındakilere etkisi olmayan şirket içi bir işlem olarak, ilgililerini maddi sorumluluktan 

kurtarırken aynı zamanda onların yaptıkları işlemler ve izledikleri politikanın benimsendiği ve onlara 

duyulan güvenin teyidi anlamına da gelmektedir51. Mezkûr Yargıtay kararında dernekler hukuku 

bağlamında ifade olunan ibranın bölünmezliği ilkesinin anonim şirketler hukukunda geçerli kabul 

edilmesi, TTK hükümleri karşısında mümkün görülmemelidir. TTK m. 558(2) hükmü TTK m. 424 ile 

birlikte değerlendirildiğinde, ibranın konu (içerik) bakımından kapsamının genel kurul kararıyla tespit 

edilebileceği açıktır.  

Mali yönden ibra ve idari yönden ibra olarak birbirinden farklı iki ibra kategorisinin oluşturulması 

halinde, artık bir genel değil özel ibra hali söz konusu olacaktır. Zira iki kategorinin oluşturulması ibraya 

konu bakımından bir sınırlama getirilmiş olması sonucunu doğuracaktır. Bu doğrultuda, anılan Yargıtay 

içtihadının aksine, genel kurulun yönetim kurulu üyelerini mali yönden ibra ederken idari yönden ibra 

etmemeleri de olanaklı görülmelidir. Üstelik mali yönden ibra ile idari yönden ibra hususlarının anonim 

                                                             
45 Ayoğlu, Tolga, Sermaye Şirketleri Özelinde Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 49. 
46 Ayoğlu, s. 27. 
47 Karasu, Rauf, Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2015, s. 49. 
48 Karasu, s. 62. 
49 Bkz. Karasu, s. 60.  
50 Yargıtay 11. H.D. E. 2014/15813 K. 2015/8851 T. 07/07/2015. 
51 Pulaşlı, s. 697. 
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şirketin esas sözleşmesinde, TTK m. 558(2) hükmünce genel kurula verilen ibra yetkisini daraltmayacak 

biçimde düzenlenebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.  
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FAMILY CONSTITUTION ON THE WAY TO CORPORATE GOVERNANCE OF FAMILY 
CORPORATIONS 

Mustafa Eser CİNBAŞ1 
 

Abstract 
The family constitution which was thoroughly analyzed in consideration of jurisprudence was mostly 
analyzed employing the data of the science of economics in teachings. In our study that will be formed 
within the framework of jurisdiction, legal characteristics and cohesiveness of the family constitution 
will be assessed.   
The family constitution was defined in teachings many times. However, there is no consensus and 
conceptual unity among those definitions. If we need to make a definition considering all the definitions 
of family constitution, we assume that family constitution is the unity of basic principles which regulate 
all the management rules through gathering all the members of the family and reach to a conclusion in 
order to transfer the family corporations to the future; which can be conducted in oral or written forms.  
The family constitution is a sort of text which may be needed and can be employed in civil corporations 
and ordinary partnerships while it isn’t employed in cooperatives when we consider the structure, 
qualification and business basis of the aforementioned cooperatives. Thanks to family constitution, 
another text enters in the corporate law from the perspective of commercial associations in addition to 
the articles of partnership and shareholders’ agreement.       
 It will be better to evaluate every family constitution separately in terms of legal characteristics. As a 
matter of fact, some of the aforementioned constitutions are “gentlemen’s agreement” which stipulate 
only moral sanctions or “declaration of will” which don’t employ any sanctions while some of them may 
be the texts which comprise of liabilities and sanctions in terms of law of obligations and corporate law. 
It can be stated that there is a declaration of proposal (offer) and acceptance in terms of the codes of 
obligations and family constitutions in the second chapter of the study. Because, there are some 
conditions (offer) in the aforementioned family constitutions related to the operation of the company 
and the parties display a declaration of intention (acceptance) which is convenient to the deal in such 
family constitutions through signing the family constitution. For that reason, the family constitutions in 
the second group can be classified as contracts. This aforementioned contract can be regarded as an 
atypical (mixed quality) contract since it doesn’t fit to any of the contracts issued in the Code of 
Obligations. 
The cohesiveness of family constitutions depends on the validity of their formations. In order to achieve 
it, some requirements should be fulfilled. The family constitution shouldn’t be contrary to morals, 
customs, public order and personal rights within the limits of the 26’th and 27’th articles of Turkish 
Code of Obligations and it shouldn’t have impossible issues. Moreover, the provisions of family 
constitutions which are contrary to the provisions of general law. Likewise, it is impossible to mention 
about the validity of the family constitution in case there is a contradictory to the basic principles of the 
type of the company.  
Since family constitution is a sort of contract, the individuals who conduct improper actions are hold 
responsible regardless the Abstractness or concreteness of the provisions of the constitutions. The fact 
that there is no attribution of family constitutions in the articles of association or internal directives 
doesn’t have impact on the cohesiveness of the family constitution. Thus, family constitution is a 
contract. So, it is cohesive.  
Keywords: Family constitution, family corporation, contract, institutionalization, cohesiveness.  
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INTRODUCTION 

In the doctrine, the family constitution was mainly studied using the data of business science. 

Unfortunately, the issue of the family constitution, which has not had the opportunity to be studied from 

the point of view of juridical science, is in the concept of business science. In our study, it will be 

discussed within the framework of juridical science and presented the issues of what the legal nature of 

the family constitution is and whether it is binding. 

To achieve the purpose of our study, we will first focus on family corporations and examine the 

definition, reasons for establishment, basic characteristics, strengths, and weaknesses of the family 

corporations. Then corporate governance and its importance in family corporations will be mentioned. 

Finally, the definition of the family constitution will be made, and its content, legal nature and effect will 

be discussed. 

Our study, which will also include a possible link between the company's articles of association 

and the internal directive and the family constitution, will be concluded with summary evaluations in 

the results section. 

I. FAMILY CORPORATIONS 

A. DEFINITION OF FAMILY CORPORATIONS 

Before defining a family company, it is necessary to talk about the concept of family. It is possible 

to divide the family into the core family and the extended family. The core family can be defined as a 

community of individuals consisting of parents and unmarried children, if any, who are the smallest 

building block of society, mostly living in the same house. The extended family, which is a broader 

concept than the core family, refers to other relatives in addition to the core family, sometimes even all 

people of the same lineage, a total family2. 

The definitions of “family businesses” and “family corporations” has been attempted to be made 

using data on business science in the doctrine. But when the definitions were examined, it was found 

that these two concepts, which are different concepts from each other and contain different meanings 

from each other, were used as if they were synonymous, and only their properties were counted when 

defining. If we briefly include the definitions; 

According to a view in the doctrine3, “family businesses” are by a few members belonging to the 

same family, with the goal of providing economic livelihoods, founded desirable sustainability for 

generations to come in a successful way, the family's values, beliefs, and attitudes impact on the business 

objectives of ownership and management in a significant number of positions. According to another 

view contained in the doctrine4, “family corporations” are corporations in which at least two generations 

work in an organization, the purpose of establishing a business is to provide a family's livelihood and / 

or prevent the distribution of inheritance, and the person who makes a family's livelihood manages the 

corporation, has family members in a significant part of the management levels, or is largely effective in 

making decisions. According to another view contained in the doctrine5, “family corporations” consist 

                                                             
2 Şengün, Halil İbrahim. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Bir Araştırma, Published Master's Thesis, Malatya, 2011, p. 36. 
3 Güleş, Hasan Kürşat / Arıcıoğlu, Mustafa Atilla/Erdirençelebi, Meral. Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Sürdürülebilirlik, Uyum, Gazi Press, First Edition, 
Ankara, 2013, p. 15. 
4 Özuysal, Hacı Devrim. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında Aile Anayasasının Önemi, Published Master's Thesis, İstanbul, 2006, p. 9. 
5 Bakırcı, Aykut. Globalleşme Sürecinde Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, Published Master's Thesis, Ankara, 2007, p. 4. 
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more than one family member or a legal entity separate from people close to the family under the 

umbrella of the family aiming to make a profit, the management established or inherited dominated by 

family-specific behaviours of different generations where there are well-established or inherited over 

time the company has joined a legal entity. Apart from the fact that they prefer one of the concepts of 

“family business” or “family corporation", other definitions contained in the doctrine are like each other6. 

Turkish Commercial Code No. 6102 is regulated based on commercial enterprise. This is clearly 

stated in the justifications of Articles 1 and 11 of the Turkish Commercial Code. Commercial enterprise 

is defined in Turkish Commercial Code Art. 11/1. According to this article, “A commercial enterprise is 

an enterprise in which activities aimed at providing income at a level that exceeds the limit stipulated 

for an artisan enterprise are carried out continuously and independently”. As can be seen from the 

definition given in the code, to be able to talk about the existence of a commercial enterprise, four 

elements must coexist. These are economic activity, continuity, independence, exceeding the capacity 

limit.  

The first condition necessary for an enterprise to qualify as a commercial enterprise is that it 

conducts economic activities. Economic activity is meant to provide income. What should be understood 

from continuity is that the business provides continuity. Continuity means that the enterprise should 

have effective continuity, not absolute continuity leading to eternity. What needs to be understood from 

independence, which is the third element, is the internal and external independence of the business. 

Exceeding the capacity limit, which is the last element, should be considered in two ways. First, for a 

business to be considered a commercial enterprise, it must aim to generate income at a level that 

exceeds the limit stipulated for the artisan enterprise in accordance with Article 11 of the Turkish 

Commercial Code. In addition, according to Article 15 of the Turkish Commercial Code, the economic 

activity of the enterprise should be based on its capital rather than its physical work. 

If family businesses are examined within the framework of the elements of commercial enterprise, 

it is seen that the elements of economic activity, continuity and independence are present throughout 

the family enterprises. From the point of view of family businesses, the element that needs to be 

discussed is the element of capacity. As can be understood from the definitions contained in the doctrine, 

the establishment goals of family businesses are mainly to provide a family's livelihood. It cannot be 

considered absolute that the income obtained for the purpose of providing a family's livelihood will 

exceed the prescribed limit for the business of artisans. On the other hand, the fact that economic activity 

in family businesses is based on capital rather than body work may not be out of the question for every 

family business. Each business should be examined in its own private when evaluating whether the 

family business has a commercial business quality and should qualify as a commercial business if it 

provides an element of capacity, among other elements. For this reason, it would be more appropriate 

                                                             
6 For similar definitions; Bakal, Tuğçe. Aile Şirketlerinde Tutuculuk Kavramı ve Kurumsal Yönetim Açısından Önemi, Published Master’s Thesis, Manisa, 
2013, p. 17-20; Batı, Bilgen. Türkiye’de Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Uygulamaları, Published Master’s Thesis, Ankara, 2010, p. 40-42; 
Dönmez, Nihal. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yönetimin Devri: Uşak OSB’nde Örnek Uygulama, Published Master’s Thesis, Kütahya, 2009, p. 3-
6; Güller, Seçkin. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında Devir Planlamasının Rolü ve Bir Planlama, Published Master’s Thesis, İstanbul, 2010, p. 4-8; 
Kalsın, Sultan Merve. Aile Şirketlerinde Yönetim Kurullarının Profesyonelleşmesi: Bir İnceleme, Published Master’s Thesis, İstanbul, 2013, s.10-11; 
Kömeçoğlu, Gözde. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecinde Yönetim Kurullarının Yapısının Rolü, Published Master’s Thesis, Çanakkale, 2009, p. 3-
5; Meşe, Bahri. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, Published Master’s Thesis, Gebze, 2005, p. 3-4; Özhan, Salih. Aile Şirketleri Yönetiminde Kültürün 
Çarpan Etkisi, Published Master’s Thesis, İstanbul, 2006, p. 14-18; Sungurtekin, Pınar. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreci ve Bir Uygulama Örneği, 
Published Master’s Thesis, Bursa, 2008, p. 2-6; Şengün, p. 36-38; Yazgan, Sevgi. Marka, Markalaşma Süreci Ve Aile Şirketlerinin Markalaşmaya Bakış 
Açısı, Published Master’s Thesis, Konya, 2010, p. 41-43. 
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to divide family businesses into family businesses that are commercial enterprises and family 

businesses that are not commercial enterprises. 

To assess whether there is a distinction and difference between family corporations and family 

businesses, which are often observed to be used interchangeably in the doctrine, it is also necessary to 

examine what should be understood from the corporation concept. Legal entities formed by organized 

groups of people whose purpose is to get together and share this profit are called corporations7. It is 

possible to examine corporations under two headings as ordinary partnerships and commercial 

corporations. Commercial corporations are specified in Paragraph 1 of Article 124 of the Turkish 

Commercial Code. But there is no provision in the Turkish Commercial Code that defines the 

corporations8. The ordinary partnership is regulated in Paragraph 1 of Article 620 of the Turkish Code 

of Obligations. In the text of the article, the title of which is “Ordinary Partnership Contract”, the ordinary 

partnership is defined as “a contract in which two or more people undertake to combine their labor and 

property to achieve a common purpose”.  

Family business and family corporations’ concepts are concepts that arose due to the need of 

business science. In the Turkish Commercial Code, these concepts were never included, and no special 

results were associated with these businesses and corporations, which are described as family 

businesses or family corporations in the doctrine. Although it is not included in the Turkish Commercial 

Code, it does not have a definition agreed upon in the doctrine, family corporations are especially 

common structures in our country. Family corporations can be defined as companies in which people 

who have blood kinship or beech kinship come together and dominate directly or indirectly9. 

B. REASONS FOR THE ESTABLISHMENT OF FAMILY CORPORATIONS 

In addition to the reasons for the establishment of any company, it is observed that the reasons 

for value judgments based on the concept of family are effective in these companies. The reasons for the 

establishment of family companies include creating opportunities for their own children, maintaining 

the unity of the family, ensuring the financial independence and security of the family, granting pension 

rights to family members, immortalizing the family heritage and being useful to society. 

In the United States a survey was made on 75 family businesses. According to the survey results, 

respondents, 34% of the family business the opportunity to allow their children to preserve the heritage 

of 21 percent to 15 percent to maintain family unity, 10 percent of the family's financial independence 

to ensure the rights of family members to gain pension 8 percent, 6 percent faithful to protect 

employees, to ensure the financial security of the family, 5 percent, 1 percent a job to become useful to 

society, has stated that it has established a family businesses10. 

C. BASIC FEATURES OF FAMILY CORPORATIONS 

Regardless of the country in which it operates; most family corporations have several unique 

characteristics that distinguish these corporations from other corporations, are unique to family 

corporations and characterize them. Some of these features are listed below. 

                                                             
7 Karahan, Sami (Edit) / Aral, İrem. Şirketler Hukuku, Mimoza Press, Second Edition, Konya, 2013, p. 22; Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan. Şirketler 
Hukuku, Dora Press, Ninth Edition, Bursa, 2013, p. 2; Çelik, Aytekin. Ticaret Hukuku, Seçkin Press, Third Edition, Ankara, 2013, p. 101. 
8 Karahan / Aral, Şirketler Hukuku, p. 21. 
9  Kırca, İsmail. “Aile Şirketleri ve Aile Anayasası”, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, Oniki Levha Press, İstanbul, 2019, pr. 741-751, p. 741. 
10 Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 28. 
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The most basic feature of these corporations is that ownership and control of the corporations by 

family members, and the family has the potential to interfere and direct the corporations' activities and 

policies. 

In family corporations, the first factor in determining who will have the authority to manage the 

corporations is family ties and the degree of intimacy between individuals11. Given the patriarchal 

structure of Turkish society, it can often be said that the authority to say the last word in family 

corporations belongs to the father, and in the case of the death of the father, this authority is passed to 

the older brother. Compared to other family members, it can be said that family members with whom 

the corporation manager is close participate more in management in these corporations without regard 

to merit. 

In family corporations, it is seen that company policy and family interests often overlap. In family 

companies established to protect family unity, family value judgments and beliefs have been passed on 

to the management and policies of the corporations12 

In family corporations, managers who were employed in the previous period and the children of 

current managers are mostly employed in the management of the corporations13. The main reason for 

this situation is the desire of parents to introduce their children to the corporation they will take over 

in the future and to practice them in corporation affairs. This will allow their children to leave a job, a 

profession, and will serve to transfer the family heritage to future generations. 

Family corporations have a closed appearance due to their nature14. For this reason, in the event 

of a possible financial and financial crisis in these corporations, there is usually no going public or 

lending money from outside. In these corporations’ maximum attention is paid not to disclose 

information about the company and the bad situations are usually avoided with the personal support of 

family members15. 

In family corporations, the need for administrative staff is also met from family members and 

relatives. People who are not family members are also not assigned to administrative staff unless they 

are required. In these corporations, expertise and merit are secondary compared to reliability16.  

A professional management approach is not usually encountered in family corporations. Because 

in these companies, the company owner and the manager are mostly the same person. Co-founders do 

not consider handing over management of the company to others while they are alive and healthy. For 

this reason, the transfer of management to subsequent generations in these companies is one of the 

biggest problems encountered17. 

Because employees in family companies are usually made up of family members, professionalism 

caused by business relationships is often replaced by sentimentality caused by family relationships18. 

This provides a natural protection shield for family members and puts it in the background to ensure 

                                                             
11  Özuysal, p. 9; Batı, p. 48; Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 30. 
12 Özuysal, p. 9. 
13 Özuysal, p. 10; Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 31. 
14 Batı, p. 47; Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 31; Özuysal, p. 10. 
15 Özuysal, p. 10; Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 31; Batı, p. 47. 
16 Özuysal, p. 10. 
17  Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 31. 
18  Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, s.31. 
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justice between other employees and family members, which is a requirement of professionalism. This, 

in turn, prevents the provision of workplace peace. 

Because family companies are not professionally managed and largely depend on the founder, 

institutionalization cannot be fully achieved in these companies. Family companies that cannot be 

institutionalized face the problem of continuity in the later stages19. 

D. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FAMILY CORPORATIONS 

Family corporations, which have an important place in trading life in our country and around the 

world and are often encountered, have several strengths and weaknesses due to their qualities. These 

strengths and weaknesses of family companies are closely related to what stage the company is at. 

Strong aspects of family businesses; a high level of personal sacrifice, the family's reputation from 

the benefit of the company, employees often have a high level of loyalty from family members due to the 

formation decision-making process, the high level of social sensitivity, being easy to obtain in the form 

of financial resources can be sorted20. These are considered advantages that make family companies one 

step ahead of other companies in the trading life. 

Weaknesses of family companies can be considered as excessive role and conflicts of interest, low 

profitability, favouritism of family members (nepotism), difficulty in having a centralized organizational 

structure and transferring management21. These can also be characterized as disadvantages of family 

companies. 

The success of family corporations in trading life is directly proportional to their awareness. 

Family corporations that want to succeed should be aware of these strengths and weaknesses, take the 

necessary steps and measures to further strengthen their strengths and eliminate their weaknesses. The 

steps that will be taken with this awareness will put them ahead of their competitors in the trading life, 

as well as increase their efficiency.  

II. INSTITUTIONALIZATION AND ITS IMPORTANCE IN FAMILY CORPORATIONS 

There is no consensus on the definition of the concept of institutionalization, which has been 

repeatedly defined in the doctrine. According to Ateş, “in a social sense, the institution refers to the 

organized, settled, accepted, procedures in society, the order of social relations and the community. The 

concept of institutionalization means that an organization reacts similarly in different times and spaces, 

and its behaviour is determined according to several consistent, established principles and policies. An 

institutionalized corporation qualifies as an element of stability and trust in the community and in the 

sector in which it operates.” 

According to Ozuysal institutionalization means; “a corporation have rules, standards, procedures 

salutation that you have specific formats, procedures and methods of doing business rather than people 

and thus contain different from other corporations and distinctive identity”. 

                                                             
19  Güleş / Arıcıoğlu / Erdirençelebi, p. 32. 

20 Kömeçoğlu, p. 8, 9; Bakal, p. 22, 23; Bakırcı, p. 14-20; Dönmez, p. 22-24; Güller, p. 11-14; Özhan, p. 23 and more; Özuysal, p. 13-16; Sungurtekin, 
p. 11-14; Şengün, p. 48-51; Yazgan, p. 52-57. 
21 Dönmez, p. 24-28; Özhan, p. 23 vd.; Yazgan, p. 52-57; Sungurtekin, p. 15-19; Bakırcı, p. 20-28; Bakal, p. 23, 24; Şengün, p. 51-54; Özuysal, p. 13-16; 
Güller, p. 15-19; Kömeçoğlu, p. 9, 10. 
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First, it is possible to define institutionalization as creating a school, a corporate culture22. In this 

point of view, the corporation's behaviour is consistent, the corporation has similar and stable reactions 

at different times and in different situations and is seen as an element of confidence from the outside. 

Institutionalization makes it necessary for the corporation to become systematic, for the roles and 

duties of the wheels of the system to be specific, for the system to have infrastructure, and for rules and 

procedures to govern rather than people23. 

In family corporations, institutionalization begins to manifest itself as a need from the moment 

the corporation is established. This need makes the corporation feel more and more as it grows and 

develops. Because the role of everyone in a family company that has grown, its population has increased 

due to marriage and birth is specific, managing the corporation with rules will increase the profitability 

of the company and ensure workplace peace24. For this reason, institutionalization is not a luxury for 

family corporations, but rather an essential need. 

One of the most important milestones on the road to institutionalization is the family constitution. 

By creating a family constitution, the functioning and future of the corporation is not entrusted to people 

and arbitrary practices; the management of the corporation is ensured within the framework of certain 

rules. 

III. FAMILY CONSTITUTION 

A. DEFINITION OF THE FAMILY CONSTITUTION 

The definition of the family constitution has been made many times in doctrine. But as with the 

definition of family corporations and institutionalization, there is no unity in the doctrine regarding the 

definition of the family constitution. Ozuysal25 describes the family constitution as “a document 

containing fundamental issues that may affect the continuity of family corporations”; Batı26 describes it in 

a broader view and says “The family constitution is a written text containing the basic principles 

established by meeting with all relevant family members and reaching consensus as a result of discussion 

on the main issues that can cause serious problems among family members and affect the continuity of 

family corporations”.  

Dönmez27 says about family constitution that "The family constitution is a set of written rules that 

set out all the management rules necessary to carry companies into the future and try to take measures 

from the beginning by anticipating possible problems and conflicts that may be encountered in the future”. 

Şengün28 describes family constitution as “A family constitution is a written and unwritten basic rule that 

belongs to the family and the family's relationship with the company, determined to regulate this 

relationship”. 

Based on the definitions made for the family constitution, if we determine the characteristics of 

the family constitution; the first feature that should be found in the family constitution is to have the 

ability to solve problems that are likely to be encountered in the future. The problems mentioned are 

                                                             
22 Dönmez, p. 41; Bakırcı, p. 31. 
23 Kömeçoğlu, p. 28; Şengün, p. 16; Bakırcı, p. 31; Dönmez, p. 41; Sungurtekin, p. 53. 
24 Alacaklıoğlu, Haluk. Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri, Kaizen Press, First Edition, İstanbul, 2009, p. 66; Bakal, p. 30-33. 
25 Özuysal, p. 22. 
26 Batı, p. 69. 
27 Dönmez, p. 64. 
28 Şengün, p. 71. 
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the problems between family members and the corporation and the internal problems between family 

members working in the corporation. Personal problems outside the corporation should be excluded 

from the scope of the constitution. The second feature that should be found in the family constitution is 

that it has arrangements in the form of reconciliation texts that family members can agree on and future 

generations can apply without objection. In fact, this is the feature that makes the family constitution 

permanent and applicable. The third feature to be found in the family constitution is the requirement 

that the prepared text contain the basic rules of administration. The applicability of the family 

constitution depends on the fact that it is content with regulating the basic rules of governance must be 

non-detailed. The fourth and final feature that should be present in the family constitution is that the 

family constitution is not subject to the validity requirement, and the principle of form freedom in this 

regard is current. The family constitution can be prepared in writing or orally29. If oral form is preferred 

in this regard, it is likely that there will be problems with the proof. 

In my opinion when considering all the definitions about family constitution, family constitution 

is a set of basic rules, made by family, which can be written or oral and helps family's corporation to 

move forward and includes all the rules that are necessary for their management and 

institutionalization. 

B. CONTENTS OF THE FAMILY CONSTITUTION 

The reasons for the need to regulate the family constitution differ mainly from family to family. 

As a matter of fact, the structure of every family, the problems experienced and predicted to be 

experienced in every family corporation are not the same. Applying family constitutions belonging to 

other corporations without changing when editing a family constitution can lead to difficult problems 

to compensate for. For this reason, each family company should shape the family constitution by 

considering the problems that may occur and the company's vision, considering its own family and 

company structure, as well as receiving the support of experts.  

It is possible to examine the content of the family constitution by dividing it into four sections. 

These sections will be examined within the framework of the draft family constitution prepared by the 

Ankara Chamber of Industry in 200530. 

The first part to be found in the family constitution is the “General Provisions” Section, which 

includes the reason for the creation of the family constitution, its purpose, the mission, values of the 

family and domestic relations. No binding rules are found in this section. Rather, in this section, which 

shows itself as a general introduction to the family constitution, the general characteristics of the family 

corporation are included and the ideal behaviour within the family is tried to be shaped. 

The second part of the family constitution is the “Labour Relations” section. In this section, what 

is meant by professional management in the family company subject to the constitution should be 

discussed first and the principles of professional management should be included. Then, the provisions 

that will be applied to family member managers should be included, and under this heading, the stages 

that a family member must pass to become a manager should be regulated. In addition, family secrets, 

company secrets and privacy should be regulated in this section. The goals of the family and the 

                                                             
29 Büyükhelvacıgil, Mevlüt. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası, Meta Press, First Edition, İzmir, 2010, p. 233; Şengün, s.71; on the 
contrary, Batı, p. 69; Dönmez, p. 64. 
30 Ankara Chamber of Industry. Ankara Sanayi Odası Aile Anayasası, Ankara, 2005. 
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company must be clearly separated. Finally, in this section, it should be discussed how the approach 

style should be to the staff working in the family company and how the ideal attitudes of family members 

towards the professional managers working in the company should be discussed. 

The third part of the family constitution is the “administrative structuring” section. In this section, 

how to hold family meetings should be arranged. In addition, the establishment of the family council, its 

members, decision-making procedure, meetings and meeting agendas and the activities of the family 

council should be included. 

The fourth and final chapter in the family constitution is the “property” section. In this section, the 

ownership of the family company should be discussed, as well as the disposal of the company's shares 

and the issuance of shares to family members.  The family constitution must be terminated by an 

effective article on its validity. 

C. LEGAL NATURE OF THE FAMILY CONSTITUTION 

When evaluating in terms of legal nature, it is necessary to evaluate each family constitution 

separately. As a matter of fact, some of them can only come across as a “gentleman’s agreement” that 

provides for moral sanctions or a “statement of intent” that does not provide for any sanctions. On the 

other hand, another part of it can also be arranged in the form of texts including obligations and 

sanctions in the sense of law of obligations and corporate law31.  

According to the number of participants in the law of obligations, legal actions are divided into 

unilateral legal actions and two or multilateral legal actions32. Multilateral legal actions consist of 

contracts and decisions33. 

In accordance with Article 1 of the Turkish Code of Obligations, a contract is established when the 

parties explain their will mutually and in accordance with each other. To be able to talk about the 

contract in this context, the interests of the parties that conflict with each other, the proposal of one of 

the parties and the other party must explain the appropriate will. In other words, it can be said that 

there is a proposal and a declaration of acceptance in terms of the law of obligations in family 

constitutions. These family constitutions contain several conditions agreed together in relation to the 

functioning of the corporation, and in return, the parties give approval to the family constitution and 

put forward a statement of will (acceptance) in accordance with the agreement. For this reason, family 

constitutions can be characterized as contracts34. Since this contract does not comply with any type of 

contract regulated in the Turkish Code of Obligations, it should be considered an atypical (mixed 

qualified) contract. 

In decisions that make up the other group of multilateral legal proceedings, the explanations of 

the will are not mutual, but in the same direction. Decisions are limited in number, as they can be taken 

                                                             
31  Kırca, p. 752. 

32 Kocayusufpaşaoğlu, Necip / Hatemi, Hüseyin / Serozan, Rona / Arpacı, Abdülkadir. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, V. I, Filiz Press, Fourth Edition, 
İstanbul, 2008, p. 94; Antalya, Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, V. I, Legal Press, First Edition, İstanbul, 2015, p. 103-106; Eren, Fikret. Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Press, Twentieth Edition, Ankara, 2016, p. 165-166; Ayan, Mehmet. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Press, 
Seventh Edition, Konya, 2012, p. 99; Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Press, Nineteenth Edition, Ankara, 2015, p. 48, 49. 
33 Eren, s.166, 167; Ayan, p. 100; Antalya, p. 104-106; Kılıçoğlu, p. 48, 49; Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, p. 95 and more. 
34 “Creating a family constitution requires serious expertise and experience, as well as a private law contract and must be prepared with support from 
non-family experts.” In Büyükhelvacıgil, Mevlüt. Aileden Kuruma Aile Anayasası, Neden Gerekli? Nasıl Yapılır? Ne işe Yarar?, Alfa Press, First Edition, 
İstanbul, 2011, p. 102. 
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in cases provided for in the law35. However, decisions are made by most votes, without requiring 

unanimity by the board36. As an example of a decision, decisions taken at the board of flat owners or at 

the general assembly of an association or company can be made. Decisions made in accordance with 

conditions such as a quorum of meetings and decisions bind everyone, including those who voted 

otherwise and who were invited to the meeting appropriately but did not attend37. In these aspects, 

creating a family constitution is separated from making decisions. Because, on the one hand, it is not 

possible to be the subject of a decision since there is no legal regulation about the family constitution. 

On the other hand, to create a family constitution, everyone must declare their will in accordance with 

the agreed text. Those who do not declare that they have approved the family constitution do not 

become bound by the family constitution.  For these reasons, in our opinion, the family constitution is 

not a decision. 

D. BINDING OF THE FAMILY CONSTITUTION 

It was mentioned above that the family constitution was an atypical contract due to its nature. As 

a natural result of this legal nature, those who sign the text in a valid family constitution made in writing, 

and those who explain the declaration of acceptance in a valid family constitution made orally (not 

recommended because it may cause difficulties in proof) are bound by the family constitution. 

It cannot be said that every family constitution or all the provisions of these constitutions are 

always valid and binding, even if it is of a contractual nature. As a matter of fact, the binding of the family 

constitution depends on its valid creation. For this purpose, it must meet certain conditions. Family 

constitution, in accordance with articles 26 and 27 of the Turkish Code of Obligations, should contain 

regulations within the limits stipulated in the law, it should not be contrary to the mandatory provisions 

of the law, morality, public order, personal rights, and its subject should not be impossible. Also, the 

provisions of the family constitution, which circumvent the provisions of the law, are invalid. Also, if 

there is a violation of the basic principles of the type of corporation, it cannot be said that the family 

constitutions are valid. 

The rules regulated by the family constitution may not always be concrete. Instead of content such 

as accuracy and transparency being the subject of a right, provisions that include principles that should 

be considered in the exercise of the right can also be contained in family constitutions. These provisions 

shall be considered in determining the code of conduct relating to the concrete obligations that family 

members are obliged to fulfill. This type of family obligations in addition to the Abstract constitution; 

profit distribution may also include concrete rules about protecting the interests of shareholders or 

involving family members on boards of directors. 

Since the family constitution is a contract, if the obligations it contains are not fulfilled, whether 

Abstract or concrete, the person who acts contrary will be liable for compensation and penal clauses if 

they are regulated in the family constitution. On the other hand, the family constitution does not give 

rise to the right of claim against the company since it is not a contract to which the company is a party. 

As mentioned above, family constitutions that have been prepared in a valid way bind those who sign 

and accept the text in accordance with the principle of relativity of the contract. Family members and 

future generations who are not parties to the convention are not bound by the family constitution on 

                                                             
35 Eren, p. 168; Antalya, p. 106; on the contrary, Ayan, p. 101. 
36 Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, p. 113; Antalya, p. 106; Eren, p. 167; Kılıçoğlu, p. 48, 49. 
37 Eren, p. 167; Ayan, p. 101; Antalya, p. 106. 
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the same grounds. If it is desired to prepare a family constitution that no one will object to in validity 

that will continue for generations, care should be taken to ensure that the provisions of the family 

constitution do not serve the interests of a segment; on the contrary, they should be organized in the 

form of a memorandum.  

E. EFFECT OF THE FAMILY CONSTITUTION ON THE BINDING REFLECTION OF THE 

COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION OR INTERNAL DIRECTIVE 

References to family constitutions in the company's articles of association or internal directive do 

not contribute in terms of binding to these texts, which are contractual and therefore already binding. 

Because the inclusion of the family constitution in the company's articles of association or internal 

directive in the form of a citation does not give the family constitution the status of an articles of 

association or internal directive. The family constitution maintains the exclusive atypical contractual 

property of these. On the other hand, referring to the family constitution in the company's articles of 

association or internal directive, in accordance with Art. 340 of Turkish Commercial Code it will also not 

provide any convenience in the decision-making procedure. Instead of referring to the family 

constitution in the corporation's articles of association or internal directive, integrating the provisions 

of the family constitution into the company's articles of association, the internal directive and the 

shareholders’ agreement to the extent permitted by law will provide convenience in transferring the 

provisions of the family constitution to subsequent generations. 

RESULT 

In our study, the family constitution was examined within the framework of family companies. As 

the subject was examined using the data of business science in the doctrine, our study tried to give 

weight to the legal aspect of the family constitution. 

In other words, it can be said that there is a proposal and a declaration of acceptance in terms of 

the law of obligations in family constitutions. These family constitutions contain several conditions 

agreed together in relation to the functioning of the company, and in return, the parties give approval 

to the family constitution and put forward a statement of will (acceptance) in accordance with the 

agreement. For this reason, family constitutions can be characterized as contracts. Since this contract 

does not comply with any type of contract regulated in the Turkish Code of Obligations, it should be 

considered an atypical (mixed qualified) contract. Validly drafted family constitutions bind those who 

sign and accept the text in accordance with the principle of relativity of the contract. On the other hand, 

the provisions of the family constitution do not give rise to the right of claim against family members 

and the company who are not parties to the contract. 

In practice, it is seen that family constitutions are made to reduce the problems experienced in 

the transition of the company to other generations, to institutionalize the company and to increase its 

efficiency. Especially because of large companies’ regulation of family constitutions, there is a trend 

towards regulation of family constitutions in small and medium-sized corporations. 
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TAHKİMDE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN UYGULANIRLIĞI ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

Belkıs Vural ÇELENK1 
 

Öz 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile tahkim arasındaki ilişki değerlendirilirken tahkimin ihtiyari 
ve zorunlu tahkim olarak ayrılması önem arz eder. Taraflar, ihtiyari tahkimde uyuşmazlıklarını devlet 
mahkemesinde çözmek yerine aralarında yaptıkları bir anlaşma ile hakem mahkemesini yetkili kılmayı 
ve uyuşmazlıklarının hakemler tarafından çözülmesine rıza gösterebilir. Ne var ki zorunlu tahkimde 
taraflar arasında onların rızalarına dayalı bir tahkim anlaşması olmaksızın, kanundan kaynaklı bir 
zaruret nedeniyle tarafların tahkim yoluna başvuruyor olmaları söz konusudur. 
AİHS’nin uygulanırlığı ve bundan devletin sorumluluğu zorunlu tahkim ve ihtiyari tahkim süreçlerinde 
farklılık göstermektedir. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) zorunlu tahkimde adil 
yargılanma hakkı güvencelerine riayet edilmediği gerekçesiyle devletin sorumluluğuna hükmettiği 
çeşitli içtihatları mevcuttur. Hali hazırda, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun zorunlu bir 
tahkim merci olması ve adil yargılanma hakkına ilişkin güvenceleri sağlamıyor olması nedeniyle 
Türkiye’nin AİHS’nin ihlalinden sorumlu tutulduğu yakın tarihli bir içtihatla bu konu tekrar Türk 
hukukunda tartışılır hale gelmiştir. Şüphesiz, AİHM’nin konu hakkındaki çeşitli içtihatları, AİHS’nin 
zorunlu tahkim sürecinde uygulanırlığı üzerindeki olası tereddütleri ortadan kaldırmıştır. 
Bunun yanı sıra AİHS’nin ihtiyari tahkimde uygulanır olup olmayacağı uzun yıllar tartışılan konulardan 
biridir. Bu konuda ortaya atılan görüşlerin ilki AİHS’nin ihtiyari tahkimde uygulanmayacak olduğu iken, 
buna karşı yalnızca teoride destek bulan bir diğer görüş ise AİHS’de yer alan haklar ve özgürlüklerin 
doğrudan ihtiyari tahkimde de uygulama bulacağı şeklindedir. Bu iki yaklaşımın yanında AİHM’nin de 
teyit ettiği ve doktrinde de taraftar bulan görüş AİHS’de yer alan hak ve özgürlüklerin tahkim 
yargılamasının özüne uygun düştüğü ölçüde dolaylı olarak uygulanması yönündedir. Ayrıca doktrinde 
ve yargı kararlarında, tarafların ihtiyari tahkimi seçmekle, Sözleşmede yer alan adil yargılanma 
hakkından ne ölçüde feragat etmekte olduğu tartışma konusu yapılmaktadır. 
Bu çalışmada AİHM’nin zorunlu ve ihtiyari tahkimde AİHS’nin uygulanırlığını değerlendirdiği içtihatları 
dikkate alınarak konu değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: AİHS, Zorunlu Tahkim, İhtiyari Tahkim 
  

                                                             
1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, ORC-ID: 0000-0003-0376-0147 
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AN EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF THE EUROPEAN CONVENTION OF 
HUMAN RIGHTS IN ARBITRATION 

 
Abstract 
While determining the relationship between arbitration and European Convention on Human Rights 
(ECHR), a distinction between compulsory and consensual arbitration is crucial. In consensual 
arbitration, the parties, by signing an arbitration agreement, consent to the resolution of their dispute 
to an arbitral tribunal rather than state courts. On the other hand, compulsory arbitration is required 
by law, and there is no consensual agreement to settle the dispute before arbitration tribunal between 
the parties. 
Applicability of ECHR in arbitration and responsibility of state arising therefrom differs in compulsory 
and consensual arbitration. For instance, in terms of compulsory arbitration, in case law of European 
Court of Human Rights (ECtHR), the Court finds the states responsible for infringing right to fair trial. 
Very recently, Turkey has been found as responsible for infringing ECHR, due to the fact that Turkish 
Football Federation Arbitration Tribunal is compulsory and not providing the due process guarantees. 
The case law of ECtHR affirms the applicability of ECHR in compulsory arbitration. 
The applicability of ECHR to the consensual arbitration has been debated for a long time. On one hand, 
the first discussion relies on the non-applicability of ECHR in consensual arbitration, on the other hand, 
the other view, which is supported theoretically, admits that rights and freedoms under ECHR are 
applied directly in the consensual arbitration. Besides these two, another view, also approved by ECtHR 
and legal scholars, the rights and freedoms guaranteed under ECHR are indirectly applicable as far as 
they are appropriate to the characteristic of arbitral proceeding. In addition, with the choice of 
consensual arbitration, the question as to what extent the parties waive their due process rights under 
ECHR has been discussed in the doctrine and case law. 
In this study, with regard to the case law of ECtHR discussing the applicability of ECHR in arbitration, 
will be evaluated. 
Keywords: ECHR, Compulsory Arbitration, Consensual Arbitration 

 

GİRİŞ 

Tahkim ve insan hakları meselesi uzun zamandır tartışılan konular arasındadır. Özellikle 

tahkimin devlet mahkemelerine alternatif bir yargılama şekli olması ve sınırlı durumlar dışında verilen 

karar aleyhine iptal davası açılamaması ve taraflar arasında geçerli bir tahkim anlaşmasının varlığı 

halinde de mahkemelere başvurulamaması gibi nedenler, tahkim yargılamasının da adil yargılama 

standartlarına uyumlu şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) madde 6’da yer alan adil yargılama güvencelerinin 

devlet mahkemelerinde gerçekleşen yargılamalarda uygulama bulacağı ve taraf devletlere bu 

güvenceleri sağlama konusunda negatif ve pozitif yükümlülükler yüklediğinde şüphe yoktur. Ne var ki, 

tahkim yargılaması ile AİHS’nin yolları da zaman zaman kesişmektedir. Özellikle tahkimde AİHS’nin 

uygulama bulup bulmayacağı ve bu uygulamanın ne şekilde gündeme geldiği ve tahkim sürecinde nasıl 

kontrol edileceği aşağıda değerlendirme konusu yapılacaktır. 
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I. AİHS’nin Tahkimde Uygulanırlığı 

Tahkim yargılamalarına AİHM’nin yaklaşımı konusunda ilk olarak karşımıza AİHS madde 6(1)’de 

yer alan adil yargılanma teminatlarının, özellikle de “mahkemeye erişim hakkının” devlet mahkemeleri 

yerine tahkim yargılamasına gidilmesiyle ihlal edilip edilmediği tartışması çıkar. 

AİHS’ne taraf bir ülke olmak, klasik anlamda devlet yargı sistemine alternatif şekilde başka tür 

uyuşmazlık çözüm mekanizmaları öngörmeye engel olarak kabul edilmemektedir2. Özellikle AİHS 

madde 6(1)’de teminat altına alınan “mahkemeye erişim hakkı” yalnızca klasik devlet yargı sistemine 

başvurmayı kapsamamaktadır. Mahkemeye erişim hakkının mutlak bir hak olmadığını ve devletin bu 

hakkın sınırlandırılmasında takdir hakkı olduğu ve devletin bu hakka, kanuna dayanarak, meşru bir 

amaçla ve orantılı olarak müdahale edebileceği AİHM içtihatlarında vurgulanmaktadır3. Bu 

müdahalenin hakkın özünü kullanılamaz hale getirmemesi gerektiği ve bu hakkın yalnızca klasik 

anlamda devlet mahkemelerine erişim hakkı ile sınırlı olarak yorumlanmaması gerektiği de yine 

mahkemece belirtilmektedir. 

Uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin tercih edilmesi AİHS’nin ihlali anlamını taşımamakta 

olsa da, AİHM de taraf devletlerde AİHS’den doğan adil yargılanma teminatlarının ihlal edilip 

edilmediğinin tespitinde zorunlu ve ihtiyari tahkim arasında bir ayrım yapılması gerektiğine dikkat 

çekmektedir4. Tartışmalar zorunlu ve ihtiyari tahkim açısından farklı unsurlar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

A. Zorunlu Tahkim 

Tahkimin tarafların iradelerine tabi kılınmadığı, ancak bir hukuki düzenleme ile devlet 

mahkemelerine başvurulmasına engel olacak şekilde tahkimin öngörüldüğü hallerde zorunlu tahkim 

sürecinin varlığından bahsedilir. AİHS madde 6(1)’de güvence altına aldığı “mahkemeye erişim 

hakkı”nın taraf devletlerin takdirinde hakkın özüne dokunulmayacak şekilde devlet mahkemelerine 

başvurma hakkının sınırlandırılabileceği AİHM tarafından kabul edilmektedir5. Ancak tahkim 

yargılamasının zorunlu olduğu hallerde AİHM, AİHS’de yer alan yargılama güvencelerinin doğrudan 

uygulama bulacağını vurgulamaktadır6.  

Zorunlu tahkim yargılaması, tarafların uyuşmazlıklarını çözmek için başvuracakları tek merci 

haline geldiğinden, devlet mahkemesinin tabi olduğu yargılama güvencelerini sağlama yükümlülüğü 

zorunlu tahkim için de söz konusu olacaktır7. Nitekim yakın zamanda Türkiye’de spor tahkime ilişkin 

olarak Ali Rıza ve Diğerleri v. Türkiye kararında da AİHM zorunlu tahkimde AİHS’nin doğrudan 

uygulama bulacağını belirtmiştir. Söz konusu başvuruda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 

bağımsız ve tarafsız bir yargılama mercii olmadığı gerekçesiyle başvurucular tarafından, AİHS madde 

6(1)’in ihlal edildiği öne sürülmüştür. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda, tahkim kurulu 

üyelerinin başvurucularla ihtilaf halinde olan kulüplerin eski yöneticileri ya da üyelerince oluşan 

                                                             
2 Krumins, Toms. Arbitration and Human Rights, Springer, 2020, s.150. Tarafların aralarında yapacakları bir tahkim anlaşması ile uyuşmazlıklarını bir 
devlet mahkemesi tarafından çözülmesinden vazgeçmelerinin AİHS’yi otomatik ihlal etmediği hakkında bkz. Işıl Özkan,  “Adil Yargılanma Hakkının 
Uluslararası Özel Hukuka Etkisi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, 19, Özel Sayı, 2017, 1767-1834, s. 1779. 
3 Tabbane vs. Switzerland, (41069/12), 01.03.2016, para. 24-25. 
4 Tabbane vs. Switzerland, para. 26; Case of Suda v. The Czech Republic, (1643/06), 28.10.2010, para. 49.   
5 Tabbane vs. Switzerland, para. 24-25. 
6 Tabbane vs. Switzerland, para.26. 
7 Özdemir Kocasakal, Hatice. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Pecshtein Kararı Çerçevesinde CAS’ın Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı”, MHB, C. 40 S.1, 
2020, 79-123, s. 89. 
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yönetim kurulu ile yapısal bağının olması özellikle de tahkim kurulunun bu yönetim kurulu tarafından 

atanması mahkemenin tarafsızlık ve bağımsızlığı hususunda şüphe oluşturduğundan AİHS madde 6’nın 

ihlaline karar vermiştir.  

Zorunlu tahkimde ihtiyari tahkimden farklı olarak gözetilmesi gereken bir başka adil yargılanma 

teminatının yargılamaların aleni yapılması olduğuna dikkat çekilmektedir. Her ne kadar tahkimin tercih 

edilme sebebi gizlilik olarak pek çok yerde dile getirilse de, bu gerekçe şüphesiz zorunlu tahkim 

açısından uygulanır değildir.  

Zorunlu tahkim sürecinde olan bir yargılamada AİHS’de yer alan tüm teminatların doğrudan 

gözetilmesi gerekeceği ve duruşmaların aleni yapılmasının bunların içerisinde yer aldığı AİHM 

tarafından Mutu and Pechstein v. İsviçre davasında vurgulanmıştır8. Söz konusu davada, mahkeme 

başvuruculardan Pechstein’in özgür iradesi ile Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmadığını bu 

başvuruyu yapmaya kariyeri için zorunlu bırakıldığını tespit etmiş9 ve buradan hareketle AİHS madde 

6(1)’de yer alan adil yargılanma hakkının doğrudan uygulanır olduğunu kabul etmiştir. Her ne kadar, 

Pechstein’in CAS’ın bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin iddiasını haklı bulmasa da, hakkındaki 

duruşmaların aleni yapılmamış olmasından kaynaklı şikayetini kabul etmiş ve AİHS madde 6(1)’in ihlal 

edildiği sonucuna varılmıştır. 

B. İhtiyari Tahkim 

AİHS’nin ihtiyari tahkimde uygulanır olup olmayacağı uzun yıllar tartışılan konulardan biridir. 

Tarafların ihtiyari şekilde devlet mahkemelerine alternatif olarak tahkim yolunu seçmelerine izin veren 

hukuki düzenlemelerin varlığı taraf devletler açısından AİHS madde 6’nın ihlal edildiği sonucunu 

doğrudan ortaya çıkarmamaktadır10. 

Bu konuda ortaya atılan görüşlerin ilki AİHS’nin ihtiyari tahkimde uygulanmayacak olduğu iken, 

buna karşı yalnızca teoride destek bulan bir diğer görüş ise AİHS’de yer alan haklar ve özgürlüklerin 

doğrudan ihtiyari tahkimde de uygulama bulacağı şeklindedir11. Bu iki yaklaşımın yanında AİHM’nin de 

teyit ettiği ve doktrinde de taraftar bulan görüş AİHS’de yer alan hak ve özgürlüklerin tahkim 

yargılamasının özüne uygun düştüğü ölçüde dolaylı olarak uygulanmasıdır12. AİHS’nin uygulanırlığının 

bir başka yönü olan tarafların ihtiyari tahkimi seçmekle sözleşmede yer alan adil yargılanma hakkından 

ne ölçüde feragat ettiği  tartışma konusu yapılmaktadır. 

1. AİHS’nin Tahkimde Uygulanmayacağını ve Doğrudan Uygulanacağını Kabul Eden 

Görüşler 

AİHS’nin hazırlık çalışmalarında ya da sözleşme metninde sözleşme hükümlerinin tahkimde de 

uygulanacağına ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durum AİHS’nin tahkim yargılamasına 

uygulanmayacağını savunanların hareket noktasını teşkil eder13. Bununla birlikte tahkim yargılamasına 

AİHS’nin uygulanmayacağı tartışmasının iki gerekçesi şu şekilde sunulmaktadır. AİHS’nin bir devlet 

kurumu ya da kuruluşu tarafından ihlali halinde devletlerin sorumluluğuna gidileceğini ancak tahkim 

                                                             
8 Case of Mutu and Pechstein v. Switzerland, (40575/10, 67474/10), 02.10.2018. Ayrıca kararın değerlendirmesi için bkz. Özdemir Kocasakal, s. 82 vd. 
9 Bkz. Mutu and Pechstein v. Switzerland, para. 112-115. 
10 DEWEER V. BELGİUM, (6903/75), 27.02.1980, PARA. 49. 
11 Krumins, s. 41. 
12 Krumins, s.38. 
13 Krumins, s. 39. 
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mahkemesinin özel bir yapı olması nedeniyle bu açıdan sözleşmenin dışında kalacağı savunulmuştur. 

Özellikle AİHS’nin 6(1). maddesinde yer alan “yasayla kurulmuş bir mahkeme” şartını tahkim 

mahkemesi taşımıyor olduğundan tahkim yargılamasında AİHS’nin uygulanmayacağına işaret 

edilmiştir14. Bu görüşü savunan bazı yazarlar AİHS’nin uygulanmıyor olmasının tahkim yargılamasının 

adil yargılanma teminatlarının sağlanmadığı bir yargılama olarak gerçekleşeceğini anlamamak 

gerekeceğini, bu teminatların Newyork Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde ya da milli tahkim 

kanunlarında zaten sağlanmış olduğuna işaret etmektedirler15.  

AİHS’nin tahkimde doğrudan uygulama bulacağına ilişkin hali hazırda yalnızca teoride kalan 

görüşün dayanak noktası ise, tahkimin yargı faaliyeti ile neredeyse aynılığı (quasi-judicial function) ve 

hakem mahkemelerinin devlet işleyişinin bir parçası olması oluşturur. Örneğin AİHS’nin tahkim 

mahkemesinde doğrudan uygulanır olduğunun gerekçesi, bir hakem mahkemesine yargısal faaliyette 

bulunma yetkisini verenin devletin kendisi olduğu ve hakemlerin orada hakimlerin yerini ikame 

ettikleri şeklinde gösterilmektedir. Tahkim yargılamasının herhangi bir şekilde devlet mahkemesine 

taşınmaması durumunda, hakemlerin verdiği karar için AİHM’e doğrudan başvurulması gibi bir durum 

halihazırda söz konusu değildir16. Nitekim 1987 yılında AİHM Komisyonu, devlet mahkemelerinin 

ihtiyari tahkim yargılamasına bir müdahalesi olmadığı sürece, tahkim mahkemesinin eylemlerinden 

kendisinin AİHS kapsamında sorumlu tutulamayacağını belirtmiştir17. AİHM’nin bu yaklaşımı ihtiyari 

tahkimde AİHS’nin doğrudan uygulanır olmayacağını teyit eder niteliktedir. 

2. AİHS’nin Tahkimde Dolaylı Uygulanır Olduğunu Kabul Eden Görüş 

AİHS’nin tahkimde dolaylı şekilde uygulama bulacağı görüşü bugün yaygın şekilde kabul 

görmektedir18. Dolaylı uygulama sayesinde devletler kendi ülkelerinde özel hukuk sujelerince 

gerçekleşen insan hakları ihlallerinden bu ihlallere doğrudan kendi kurum ya da kuruluşları neden 

olmasalar dahi gerekli yaptırımları işlevsel kılmadıklarında sorumlu tutulabilirler19. Bugün dolaylı 

olarak AİHS’nin öngördüğü adil yargılanma standartlarının tahkim yargılamasında da 

uygulanacağından şüphe yoktur ancak henüz, tahkim yargılamasında meydana gelen hak ihlallerinde 

özellikle adil yargılanma standartlarının sağlanmasında AİHS’ne taraf devletlerin ne ölçüde ve ne 

kapsamda sorumlu tutulduğunu gösteren bir AİHM içtihadına rastlanılamamıştır20. 

                                                             
14 İsviçre Federal Mah. 1986 yılında verdiği bir kararda (BGE/ATF 112 la 166 (22.07.1986) consid. 3.a.) tahkim mahkemesinin kanunla kurulu bir 
mahkeme olmadığından AİHS 6(1). maddenin uygulanmayacağını belirtmiştir. Ancak Federal Mahkeme 1990’ların başında verdiği kararlarında 
AİHS’nin tahkim yargılamasına uygulanacağı yaklaşımını benimsemiştir. Federal Mahkemenin 30 Nisan 1991 tarihli 117 Ia 166, s. 168 consid. 5. a; 28 
Nisan 2000 tarihli BGE 126 III 249, s. 253 consid. 3c. Ayrıca benzer tartışmalar için bkz. Landrove, Juan Carlos. “European Convention on Human Rights’ 
Impact on Consensual Arbitration”, Human Rights at the Center, Schultess, Zurich, 2006, s. 96. 
15 Krumins, s. 40. 
16 Landrove, s.91. Benzer bir yaklaşım yakın zamanda Anayasa Mahkemesince ortaya konulmuştur. Anayasa Mahkemesi 10 Haziran 2020 tarihli sigorta 
tahkimi hakkında bir kararında Anayasal güvence altına alınan adil yargılanma hakkına uyulup uyulmadığının tahkim yargılamasının mahkemelerce 
kontrolünün gerçekleştiğinde denetlenebilir olduğunu vurgulamıştır. “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler Sigorta 
Tahkim Komisyonuna başvurmakla uyuşmazlığa ilişkin dava açma imkanından ve adil yargılanma hakkının güvencelerinden feragat etmiş olmaktadır. 
Dolayısıyla hakem yargılamasında devlete atfedilebilir bir kusur veya hakem kararına karşı gidilen bir yargı kararı olmadıkça –temyiz incelemesi gibi- 
adil yargılanma hakkının güvencelerinin uygulanmadığı iddiasına yönelik denetim yapılamayacaktır.”  
17 Bkz. R.v. Switzerland, (10881/84), 04.03.1987. 
18 Krumins, s. 45, Jaksic, Aleksandar. Procedural Guarantees of Human Rights in Arbitration Proceedings, Journal of International Arbitration, 24/2, 
2007, s. 159-171; s. 163. 
19 Krumins, s.17 
20 Landrove s. 92; Krumins, s.17. 
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Bununla birlikte uygulamada kendi aleyhine çıkan tahkim kararına karşı, kararın tanıma ve 

tenfizine engel olunmamış olmasında adil yargılanma hakkı bağlamında AİHS’ye başvuruların     , devlet 

mahkemelerindeki iç hukuk yollarını tüketerek taraflarca denendiği görünmektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun21 kabul edilebilirlik değerlendirmesi yaptığı bir kararında22 

başvurucu Alman şirket ICC tahkimde alınan tahkim kararının tenfizi sürecine dahil olan devlet 

yargılamalarını AİHS’ye aykırı olduğu başvurusunu kabul edilebilir bulmamıştır ve kararda AİHS’nin 

tahkimde uygulanırlığı üzerine de değerlendirmeler Komisyon tarafından yapılmıştır. 

Olayın detayları konumuzu anlaşılır kılmak açısından önemlidir. Almanya’da kayıtlı bir limited 

şirket olarak faaliyet gösteren başvurucu aleyhine 10 Aralık 1983 tarihinde ICC tahkim mahkemesince 

verilen bir hakem kararının Almanya’da icrası için bir İtalyan Şirket 5 Aralık 1985’de Stutgart Bölge 

Mahkemesi’ne (Stutgart Landgerich) tenfiz başvurusu yapmış ve Stutgart Bölge Mahkemesi, 

577.260.032 İtalyan Lireti, 213.595 Alman Markı ve 11.703 ABD Doları Alman Şirketin İtalyan şirkete 

ödenmesi hükmünü içeren hakem kararını tenfiz etmiştir. Mahkeme tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığın tahkimde çözülmesine anlaşmış oldukları vurgusunu yapmış, Alman şirket ise tenfizi 

engellemek adına, hakem kararının süresinde verilememiş ve kendileri dinlenilmeden süre uzatılmış 

olmasından dolayı hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği ve hükümsüz olduğunu iddia etmiştir. 

Stutgart Bölge Mahkemesi tahkim yargılamasında sürenin uzatılmasının, Alman şirketin iddia 

ettiği gibi hukuki dinlenilme hakkının ihlaline yol açmayacağına hükmetmiştir. 

Bu karara karşı Alman Şirket Stutgart İstinaf Mahkemesinde (Oberlandesgerich) istinaf 

başvurusunda bulunmuş ve İstinaf mahkemesi Stutgart Bölge Mahkemesinin kararını Alman şirketin 

yargılama süresini uzatmak konusunda hakemce dinlenilmemiş olmasını usuli kamu düzenine aykırılık 

gerekçesiyle bozmuştur. Kendi aleyhlerine çıkan bu istinaf kararını, karşı taraf İtalyan şirket, Federal 

Mahkeme’de (Bundesgerichtshof) temyize taşımıştır. Federal Mahkeme 14 Nisan 1988 tarihli kararı ile 

istinafta verilen kararı bozarak, ilk derece mahkeme kararını geçerli kılmıştır.  

Bu karar üzerine 10 Aralık 1990’da Alman şirket, Federal Anayasa Mahkemesine bireysel 

başvuruda bulunmuş ve Alman Anayasasının 103.maddesine teminat altına alınan hukuki dinlenilme 

hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir, bunun üzerine de Federal Anayasa Mahkemesi somut olayda 

temel hak ve hürriyet ihlali söz konusu olmadığından başvuruyu kabul edilebilir bulmamıştır. 

Federal Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine başvurucu Alman şirket Alman mahkemelerinin 

söz konusu hakem kararına icra kabiliyeti tanımasının AİHS 6(1). maddesini ihlal ettiğini ve 

mahkemelerin başvurucunun geçerli itirazlarını reddetmiş olmasının şirketlerini adil yargılama hakkı 

kapsamında etkili başvuru hakkından yoksun bıraktığını iddia ederek AİHM’e başvuruda bulunmuştur. 

Kabul edilebilirlik incelemesi yapan Komisyon ilk olarak başvuru sahibi Alman şirketin tahkim 

sözleşmesinin gönüllü olarak akdedildiği ve böylece devletlerin AİHS gereği medeni yargıda taahhüt 

ettiği teminatlardan feragat ettiğini belirtmiştir. Ne var ki mahkeme bu durumun hakem kararının 

Alman mahkemesinde tanınması ve tenfizi istenirken devletin sorumluluğunu tamamen ortadan 

kaldırmadığını vurgulamıştır. AİHM’e göre bu halde Alman mahkemelerinin tahkim yargılamalarının 

                                                             
21 1 Kasım 1998’de yürürlüğe giren 11 No’lu Protokol’den önce başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından 
ilk inceleme aşaması olarak gerçekleşmekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cengiz, Serkan. “14 No’lu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
Getirilecek Olan Değişiklikler”, TBB Dergisi, S. 56, 2005, s.341-358, s. 341-342. 
22 Jakob Boss Söhn KG v. The Federal Republic of Germany, (18479/91), 09.07.1991. 
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adil ve doğru şekilde özellikle temel haklar ve başvurucunun hukuki dinlenilme hakkına riayet 

edilmesini dikkate alarak belirli bir kontrol sağladığını belirtmiştir. Komisyon ilgili başvuruda Alman 

mahkemelerinin somut olaydaki tutumunun 6. maddeyi ihlal edecek bir keyfilik olarak kabul 

edilemeyeceğinden hareketle başvuruyu kabul edilebilir bulmamıştır. 

3. Feragat Tartışması 

AİHS’nin tahkim yargılamasına uygulanırlığı tartışmasının bir diğer ayağını tarafların tahkim 

anlaşması yapmakla AİHS'de yer alan adil yargılanmaya ilişkin teminatlardan feragat edip etmediği 

oluşturmaktadır.23 Eğer taraflar serbest iradeleri ile açıkça ve hukuka uygun olarak uyuşmazlıklarını 

tahkim yolunda çözmeyi seçiyorlarsa, davalarını bir devlet mahkemesi tarafından görülmesi hakkından 

feragat etmeleri, AİHS’ne aykırılık oluşturmayacağı hem doktrinde hem de AİHM ve Komisyon 

kararlarında belirtilmiştir24. Ne var ki, AİHS madde 6(1)’de yer alan teminatların tamamından, tahkim 

lehine devlet mahkemelerindeki yargılamadan yapılacak bir feragat ile vazgeçilemeyeceği kabul 

edilmektedir25. Diğer bir ifadeyle AİHS madde 6(1)’de yer alan teminatlar feragat edilebilen ve feragat 

edilemeyenler olarak ayrılmaktadır26. Örneğin tahkimin temelinde yargılamaların gizliliği27 yer 

aldığından, adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmaların kamuya açık yapılması ile taraflara 

mahkemelerde sağlanan bu usuli güvenceden vazgeçilmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra, hakem 

heyetinin tarafsız ve bağımsız olması, hukuki dinlenilme hakkı ve tarafların eşitliği ilkesi şüphesiz 

tarafların tahkim anlaşması yapmakla feragat edecekleri teminatlar olarak kabul edilemez28. Bu 

teminatlara tahkim yargılamasında hakemlerce uyulup uyulmadığı ise devlet mahkemelerinde açılacak 

bir iptal davası ya da tanıma tenfiz davasında değerlendirilecektir. Tahkim yargılaması süresince 

tarafların hangi haklardan feragat edebileceğine ilişkin tartışma çalışmamızın kapsamı özelinde 

tartışılmayacaktır. 

II. Devlet Mahkemelerinin Tahkim Üzerindeki Kontrol İşlevi 

Devlet mahkemelerinin tahkim sürecinde hakem mahkemesine yardımı ya da tahkim sürecini 

kontrolü pek çok halde söz konusudur. Örneğin, tahkim itirazı halinde mahkemeler, taraflar arasındaki 

tahkim sözleşmesinin geçerliliğini değerlendirecektir, bunun yanı sıra taraflarca mahkemelere 

yapılacak hakemin reddi ve geçici tedbir talepleri de devlet mahkemelerinin tahkim sürecine dahil 

olduğu örneklerdendir. Lakin tahkim yargılamasının usuli sürecine ilişkin en önemli kontrol 

mekanizmaları iptal davası ve tenfiz davasıdır29. Yargılama sonunda verilecek hakem kararı tahkim yeri 

mahkemelerinde iptal davası ile geçersiz kılınmak istenirse orada mahkemenin denetimi söz konusu 

                                                             
23 Örneğin, Özdemir Kocasakal da “tahkim anlaşması yaparak devlet mahkemelerine başvurma hakkından vazgeçen taraflar aynı şekilde AİHS madde 
6 ile sağlanan adil yargılanma hakkına ilişkin teminatlardan da vazgeçmiş sayılır mı?” sorusuna dikkat çekmiştir ve bu sorunun cevabına çalışmasında 
ayrıntılarıyla yer vermiştir. Bkz. Kocasakal, s. 88. Ayrıca bkz. Jaksic, s. 165. 
24 AİHM içtihatlarında ve komisyon kararlarında da konu ele alınmıştır. Deweer v. Belgium, para. 49; R. v. Switzerland (10881/84), 04.03.1987 
(komisyon kararı), Case of Suda v. The Czech Republic, para. 49-50; doktrinde de konu dava hakkında feragat ve tahkim ilişkisi hakkında ele alınmıştır. 
Bkz. İnceoğlu, Sibel. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 4. Baskı, Beta, İstanbul, 2013, s. 154; Özkan, s. 1779; 
Özdemir Kocasakal, s. 89. 
25Özdemir Kocasakal, s. 89. 
26 Landrove, s. 69; Krumins, s. 57. AİHS madde 6(1)’deki hangi usuli güvencelerden taraflar tahkim anlaşması yapmakla feragat edebilirler tartışması 
Suovaniemi and others v. Finland davasında AİHM tarafından da yapılmıştır. Mahkeme, tahkim anlaşması ile tahkim lehine devlet yargısından yapılacak 
bir feragatin AİHS madde 6 kapsamındaki tüm haklardan feragat olarak kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Suovaniemi and others v. 
Finland, (31737/96), 23.02.1999. 
27 Tahkimde gizlilik hakkında bkz. Demir Gökyayla, Cemile. “Milletlerarası Tahkimde İspat Hakkı ve Sınırlarına Uygulanacak Hukuk”, MHB, C. 40 S. 2, 
2020, s. 729-773, s. 769. 
28 Krumins, s.56. Ayrıca bkz. Kalpsüz, Turgut. Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, 2. Baskı, Yetkin, 2010, s. 142. 
29 Özdemir Kocasakal, s. 89. 
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olacaktır30. Tahkim yeri dışında bir ülkede hakem kararına icra kabiliyeti kazandırmak için açılacak 

tenfiz davasında da mahkeme sınırlı bir kontrol görevi üstlenmektedir.  

Mahkemenin hem iptal davası hem de tenfiz davasında yapacağı denetimin kapsamında AİHS 

madde 6(1)’de yer alan teminatların olduğu kabul edilmektedir31. Bu bağlamda devletin AİHS’den 

doğabilecek negatif ve pozitif yükümlülüklerini değerlendirmek önem arz eder. Hakem kararlarının 

tanıma tenfiz talepleri bağlamında AİHS 6(1). maddesi ve Ek 1. Protokolünün 1. maddesinde32 yer alan 

hakları ihlal etmekten kaçınma yükümlülüğü (negatif yükümlülük) kapsamında, haksız yere taraflardan 

birinin hakem kararını tanıma ve tenfiz etme hakkını engellerse bu durum AİHS’nin ihlali sonucuna yol 

açabilir33. Devletin gerekli tedbirleri almamış olması (pozitif yükümlülük ihlali) sebebiyle de hakem 

kararının tenfizi için imkanlar oluşturmaması özellikle Ek 1. Protokolün 1. maddesinde teminat altına 

alınan mülkiyet hakkı bağlamında AİHS’yi ihlale yol açabilir34. Bu iddianın temel argümanı ise içerisinde 

belirli bir mal varlığı talebi içeren hakem kararının tenfizinin gerçekleşmesi için devletin uygun hukuki 

mekanizmalara sahip olması ve bunları işletmesi gerektiğidir35. 

Yukarıda tenfiz davaları için bahsedilenlerin, iptal davaları açısından da gündeme gelmesi ihtimal 

dahilindedir. Bir yandan bir hakem kararının haksız ya da hukuka uygun olmayan bir gerekçe ile iptal 

etmesi devletin AİHS’yi ihlal ettiği sonucuna çıkacekken, öte yandan tarafların AİHS’de güvence altına 

alınmış haklarını (örneğin hukuki dinlenilme hakkı, hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi) ihlal 

eden bir hakem kararının iptal edilmemiş olması da devletin sorumluluğuna yol açabilecektir36. 

İhtiyari tahkim için hiç bir kontrol mekanizması öngörmemek şüphesiz AİHS’ye taraf devletler 

açısından devletin sorumluluğuna yol açacaktır. Örneğin, benzer bir tartışma AİHM önünde Mutu ve 

Pechstein v. İsviçre kararında yaşanmış ve İsviçre devleti AİHS’de yer alan adil yargılanma teminatlarına 

uyulmadan verilen bir CAS kararının kendi mevzuatlarınca iptal edileceğinin öngörüldüğü ve AİHS’nin 

dolaylı uygulamasının söz konusu olduğunu da teyit ederek aksi durumun sorumluluğuna yol açacağını 

zımnen kabul etmiştir37. 

Tahkim yargılamasında her ne kadar doğrudan uygulama bulmuyor olsa da, AİHS’de yer alan 

teminatların özellikle adil yargılanma hakkına ilişkin yargılama standartlarının bugün milletlerarası 

kamu düzenine ilişkin hususlar olduğu kabul edilmektedir38.   

                                                             
30 Hakem kararlarının devlet mahkemelerince denetimi hakkında Özdemir Kocasakal, s. 89. 
31 AİHM Nordström-Janzon and Nordström-Lehtinen v. the Netherlands, (28101/95), 27.11.1996 kararında mahkemeye göre tarafların AİHS madde 
6’da yer alan teminatların tamamından yararlanamıyor olmaları (özellikle aleniliğe dikkat çeker) bir hakem kararının mutlaka iptal edilmesini 
gerektirmemektedir. Ayrıca her taraf devletin kural olarak hangi sebeplerin bir hakem kararının iptaline yol açacağını belirleyebileceğine işaret 
etmiştir. Karara ilişkin olarak bkz. İnceoğlu, s.156. 
32 AİHS Ek 1. Protokol 1. Maddesi şu şekildedir. “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir 
kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun 
bırakılabilir” 
33 Krumins s. 46. 
34 Krumins s. 46-47. 
35 AİHM’nin 2010 yılında verdiği bir kararında Sırbistan devlet mercilerinin bir hakem kararının bütünüyle tanımak yerine kararın kısmen icrasına yola 
açacak şekilde tanımış olması nedeniyle Ek 1. Protokolünün 1 maddesi kapsamında ihlale hükmetmiştir. Kin-Stib and Majkic v. Serbia, (12312/05), 
20.04.2010, para. 61. 
36 Landrove, s. 93; Kocasakal, s. 89; Krumins, s. 47. 
37 Mutu and Pechstein v. Switzerland, para. 54; aynı yönde bkz. Özdemir Kocasakal, s. 90. 
38 Örneğin ABAD, Brüksel Konvansiyonunun 27. Maddesini yorumlarken, mahkeme kararlarının tanıma-tenfizine ilişkin olarak AİHS’nin 6. maddesinin 
kamu düzenini ilgilendirdiğini açıkça kabul etmiştir. Bkz. ECJ, Dieter Krombach v Andre Bamberski, C-7/98, 28. 03.2000, para. 44. 
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Türk hukukunda milletlerarası kamu düzeninin ihlali hem MTK’da iptal davası açısından39 hem 

de Newyork Konvansiyonunda tenfiz engeli olarak40 mahkemelerin resen dikkate alabileceği sebepler 

olarak düzenlenmiştir. AİHS madde 6’nın öngördüğü yargılama teminatlarına tahkim yargılamasında 

uyulup uyulmadığının tespiti mahkemelerin sorumluluğundadır. Böyle bir tespitin varlığı halinde 

mahkemeler kamu düzeninin ihlal edildiğinden hareketle hakem kararını etkisiz kılabilir. Söz konusu 

teminatlara tahkim yargılamasında uyulmaması halinde, iptal davası ya da tenfiz davasına bakan 

mahkeme devletinin AİHS’nin ihlali açısından sorumluluğu gündeme gelecektir.  

SONUÇ 

Tahkim yargılaması AİHS’nin uygulanırlığı değerlendirilirken zorunlu ve ihtiyari olarak ayrı ele 

alınmayı gerektirir. Zorunlu tahkimde AİHS’nin bir devlet mahkemesindeki yargılamada uygulanması 

gerekli adli yardım teminatlarının sağlanmaması AİHM nezdinde devletin sorumluluğuna yol 

açmaktadır. Bununla birlikte ihtiyari tahkim, kendi doğası gereği bir kısım teminatlardan, örneğin 

yargılamanın aleni yapılması gibi, tarafların feragat etmiş olduğu kabulüne dayanır. AİHM içtihatlarında 

AİHS’ye taraf olmak devletlere mahkemeler dışında alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını 

işlevsel hale getirmesine engel olacak şekilde yorumlanmamaktadır. Ne var ki, özellikle tahkimde 

gerçekleşen bir yargılama faaliyeti olduğundan tahkimin doğasına uygun olan AİHS maddelerinin 

tahkim sürecinde de hakemlerce gözetilmesi kaçınılmazdır. Aksi durumda, devlet mahkemeleri eliyle 

gerçekleşecek iptal ya da tenfiz davası gibi yargılamalarda AİHS’nin uygulanırlığı tahkim yargılaması 

üzerinde denetlenebilir hale gelecektir. Tahkimde AİHS’nin öngördüğü teminatlara uyulmadan verilen 

kararlardan, mahkemeler önüne taşınanlar açısından uygun tedbirler alınmadığı ölçüde devletlerin 

sorumlu tutulması gündeme gelebilecektir.  
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YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE HAKEMLER İÇİN DAVRANIŞ 
(ETİK)  KURALLARI 

A. Eda MANAV ÖZDEMİR1 
 
Öz 
Uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan tahkim usulünde taraflar arasındaki uyuşmazlık, alanında 
uzman hakemlerce incelenerek karara bağlanmaktadır. Tahkimin en önemli unsuru hiç şüphesiz 
yargılama faaliyetini yerine getiren ve karar verme konumunda olan hakemlerdir ve hakemlerin adil 
yargılanma ilkelerine uygun şekilde süreci yürütmeleri gerekmektedir. Tahkim yargılamasının âdil 
olabilmesi ancak bu yargılamanın tarafsız ve bağımsız hakemler tarafından yürütülmesi ile 
mümkündür.  
Hakemlerin tahkim yargılaması öncesinde ve yargılamanın devamında çeşitli yükümlülükleri ve 
sorumlulukları vardır. Bu yükümlülüklerin bir kısmı tahkimin tabi olduğu ulusal hukuktan, taraflar 
arasındaki anlaşmalardan veya kurumsal tahkimin söz konusu olduğu hallerde, bu kurumlarca 
hazırlanmış olan kurallardan kaynaklanabilir. Bu kurallar çerçevesinde getirilen yükümlülüklerin yanı 
sıra hakemlerin, birtakım etik yükümlülükleri de mevcuttur. Hakemlerin ve yargılama faaliyetleri 
sonucunda verdikleri kararların bağlayıcılığı hakemlerin yüksek bir etik anlayışına sahip olmalarını 
gerektirmektedir. 
Hakemler tahkim yargılamasının eşitlik ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına uygun olarak 
yürütülmesinden sorumlu olup görevlerini kendilerini atayan taraflardan, üçüncü taraf fonlama 
şirketlerinden ve tüm ilgililerden tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapabilmelidir. Tarafsızlık ve 
bağımsızlık yükümlülüklerinin ihlali hakemin reddi sebebi olup taraflar bir hakemin bağımsızlık ve 
tarafsızlığı konusunda haklı şüpheye sahip oldukları takdirde bu hakemi reddedebilirler. Hakemin reddi 
kapsamında hakemlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldırabilecek olası halleri açıklama 
yükümlülüğü uluslararası tahkime ilişkin gerek kurumsal düzenlemelerde gerek ad hoc tahkim 
kurallarında gerek ulusal kanunlarda birbirine benzer şekilde düzenlenmiştir. Örneğin Uluslararası 
Barolar Birliği (IBA) Tahkimde Menfaat Çatışmasına ilişkin İlkelerde, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Tahkim Kurallarında, Londra Uluslararası Tahkim Divanı (LCIA) Tahkim Kurallarında, Uluslararası 
Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) Tahkim Kurallarında, Birleşmiş Milletler Ticaret 
Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tahkim kurallarında hakemlerin atanmadan önce ve atandıktan sonra 
bütün tahkim süreci boyunca ortaya çıkan şüpheli durumları gecikmeksizin taraflara ve diğer 
hakemlere bildirme yükümlülüğü düzenlenmiştir. 
UNCITRAL Üçüncü Çalışma Grubu 2017 yılından bu yana Yatırımcı Devlet Uyuşmazlıklarının Çözümü 
(ISDS) bağlamında olası reform önerilerini çalışmaktadır. Bu Çalışma Grubu, Sekretaryadan ICSID ile 
işbirliği halinde, bir etik kurallar taslağı hazırlamasını talep etmiştir. ICSID ve UNCITRAL, 1 Mayıs 2020 
tarihinde Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümünde Karar Vericiler İçin Davranış Kuralları Taslağını 
(Taslak Kurallar) yayımlamıştır. Etik Kurallar, ICSID ve UNCITRAL Sekreterlikleri tarafından yatırımcı-
devlet uyuşmazlık çözümündeki etik konulara yönelik olarak ortaklaşa hazırlanmış ve kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.  Önerilen Taslak Kurallar 12 maddeden oluşmakta olup tahkim sürecinde görev alacak 
karar vericilerin ve karar verici adaylarının; görev ve sorumlulukları, tarafsızlık ve bağımsızlıkları, çıkar 
çatışması ve beyan yükümlülükleri, birden çok görev alma hususunda tabi oldukları sınırlamalar, 
dürüstlük ve yetkinlikleri, özen ve gizlilik yükümlülükleri ve yargılama sürecinde yaptıkları 
harcamaların doğru ve belgelere dayalı şekilde kaydedilmesi, etik kuralların icrası gibi konularda 
düzenlemeleri içermektedir. 
Bu Taslak Kurallar, Yatırımcı-Devlet uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin devam etmekte olan reform 
sürecinin bir parçası olmakla birlikte söz konusu Kuralların nihai hale getirilmesi konusunda ICSID ve 

                                                             
1 Doç.Dr.; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
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UNCITRAL’in çalışmaları devam etmektedir.  Kurallar, hakemlerin ifşa yükümlülüklerine ilişkin var olan 
bazı sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirmektedir ve yatırım uyuşmazlıklarında yargılama işlevi 
gören ve bu süreçte yer alanların mesleki yükümlülüklerinin daha açık ve detaylı biçimde 
düzenlenmesine yönelik önemli bir adımdır.  
Bu çalışmada hakemlerin görevlerinin başta devletlerin sorumluluğuna ilişkin yargılama faaliyeti 
olması ve ciddi meblağlar içermesi nedenleriyle yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümünde tahkim 
kurumuna dâhil olan tüm kişilerin âdil ve dürüst davranmaları, hakemlerin Etik Kurallarda belirtilen 
özellikleri taşımaları ve tahkim yargılamasının her safhasında bu Kurallara uygun hareket etmeleri 
gerekliliği açıklanmıştır. Bu çerçevede ICSID ve UNCITRAL Sekretaryaları tarafından 2020 yılının Mayıs 
ayında kamuoyu ile paylaşılan Taslak Etik Kurallar  ülkemiz tahkim camiasının faydasına sunmak üzere 
Türkçeye tercüme edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Hakem,  tahkim, davranış (etik) kuralları, hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı. 
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CODE OF CONDUCT FOR ARBITRATORS IN INVESTOR-STATE DISPUTE 
SETTLEMENT 

 
Abstract 
In the arbitration procedure, which is one of the dispute resolution methods, the dispute between the 
parties is examined and resolved by the arbitrators who are expert in their field. The most important 
element of the arbitration is undoubtedly the arbitrators who carry out the judicial activity and are in 
the position to make decisions; the arbitrators are required to carry out the process in accordance with 
the principles of fair trial. Arbitration procedure can only be fair if it is conducted by impartial and 
independent arbitrators. 
Arbitrators have various obligations and responsibilities before and during the arbitration proceedings. 
Some of these obligations may arise from national law governing the arbitration, agreements between 
the parties, or, in the case of institutional arbitration, from rules drawn up by these institutions. In 
addition to the obligations brought within the framework of these rules, the arbitrators also have some 
ethical obligations. The binding nature of the arbitrators and their decisions as a result of their judicial 
activities requires the arbitrators to have a high understanding of ethics. 
Arbitrators are responsible for the conduct of the arbitration proceedings in accordance with the 
principle of equality and the right to be heard and must be able to perform their duties impartially and 
independently from the parties that appoint them, third-party funding companies and those concerned. 
Breach of independence and impartiality obligations are grounds for refusal of the arbitrator, and the 
parties may reject an arbitrator if they have justified doubts about the independence and impartiality of 
an arbitrator. Within the scope of the refusal of the arbitrator, the obligation to disclose the possible 
situations that may undermine the impartiality and independence of the arbitrators are regulated 
similarly in both institutional regulations, ad hoc arbitration rules and national laws regarding 
international arbitration. For example, according to the International Bar Association (IBA) Principles 
on Conflict of Interest in Arbitration, the International Chamber of Commerce (ICC) Arbitration Rules, 
the London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules, the International Investment 
Dispute Resolution Center (ICSID) Arbitration Rules, the United Nations Commercial Law Commission 
(UNCITRAL) Arbitration Rules, the arbitrators have an obligation to notify the parties and other 
arbitrators of any suspicious circumstances that arise during the entire arbitration process before and 
after their appointment. 
UNCITRAL Working Group III has been focusing on possible reform in the context of Investor-State 
Dispute Resolution (ISDS) since 2017. The Working Group requested the Secretariat to prepare a Draft 
Code of Conduct for Adjudicators in Investor-State Dispute Resolution (Draft Code) in collaboration with 
ICSID. The Draft Code has been published by ICSID and UNCITRAL on the 1st of May 2020. The Draft 
Code has been jointly prepared by ICSID and UNCITRAL Secretariats regarding ethical issues in investor-
state dispute resolution system and presented for public commentary.  
The Draft Code consists of 12 Articles and it regulates the adjudicators’ or candidate adjudicators’ duties 
and responsibilities, impartiality and independence, conflict of interest and disclosure obligations, 
limitations regarding multiple roles, integrity, fairness and competence, precaution and confidentiality 
obligations, recording of the legal fees and expenses properly and based on documents, and 
enforcement of the Code of Ethics.  
Although the Draft Code is a part of the ongoing reform package regarding the ISDS regime, ICSID and 
UNCITRAL continue working on the finalization of the said rules. The Draft Code aims to resolve the 
questions regarding the disclosure requirement of the arbitrators and is a critical step towards a more 
clear and detailed regulation of the professional obligations of arbitrators in investment disputes. 
In this study, it was explained that all the parties involved in the investor-state dispute resolution 
proceedings must act fairly and honestly during the entire arbitration proceedings,  the arbitrators 
should comply with the standards specified in the Draft Code and they must act in accordance with these 
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Rules at all stages of the arbitration proceedings due to the the fact that the arbitrators’ duty at the 
outset concerns judicial activity regarding the responsibility of States and involves substantial costs. 
The Draft Code, which was shared with the public in May 2020 by the ICSID and UNCITRAL Secretariats 
has been translated into Turkish for the benefit of our country's arbitration community. 
Keywords: Arbitrator, arbitration, code of conduct, independence and impartiality of the arbitrators. 

 

GİRİŞ  

Etik kavramı hakkında birçok tanım olmasına karşın bu kavramın tam olarak açıklanması zordur. 

Etimolojik kökenine bakıldığında etik, Fransızca éthique (ahlak/ahlaki), eski Yunanca ethikós (ahlaka 

ilişkin) ve éthos (örf, adap, ahlak, töre) sözcüğünden türetilmiştir2. Bir tanımda etik, “belirli bir gruba, 

alana veya davranış biçimine özgü ahlaki kurallar bütün”, diğer bir tanımda “iyi ve kötünün ne olduğu ile 

ahlaki vazife ve yükümlülükle ilgili disiplin” olarak tanımlanmıştır3. Türk Dil Kurumu etiği “töre bilimi, 

çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, etik bilimi, 

ahlaki, ahlakla ilgili” şeklinde tanımlanmıştır4. Birleşik Hakemler Kurulu (Chartered Institute of 

Arbitrators (CIArb)) Üyeler İçin Mesleki ve Etik Davranış Kurallarında etik kuralları “bir kimsenin işlerini 

idare ederken dikkate alması gereken ahlaki kurallar bütünü” şeklinde tanımlanmıştır5. 

Tahkimde etik gittikçe üzerinde daha çok durulan bir alandır. Öğretide günümüzde uluslararası 

tahkimde etik kurallara ihtiyaç duyulmasının temel sebebinin, uluslararası tahkim camiasının gittikçe 

daha geniş ve farklı yasal sistemlerden, kültürlerden gelen yeni üyelere/uygulamacılara erişilebilir hale 

gelmesi; bunun neticesinde mesleki davranış kuralları hakkında geleneksel olarak kabul görmüş 

varsayımların değerini kaybetmesi olduğu ifade edilmektedir6. 

Tahkime duyulacak olan güvenin baş mimarı hakemler olup tahkime güvenden söz edebilmek için 

öncelikle hakeme güvenmek gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle hakemlerin etik olması son derece 

önemlidir. Hakeme güven tesis etmek için hakemlerin tarafsız ve bağımsız olması, bilgi, tecrübe ve lisan 

açısından yeterli olması gerekir. Ayrıca hakemin tahkim sürecine ayırabileceği zaman açısından da 

yeterli olması, diğer bir ifade ile bu süreci yürütebilecek zamansal uygunluğunun olması gerekir. Hakem 

tarafsız, bağımsız, adil, dürüst ve her açıdan yetkin olmalıdır7. 

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüme kavuşturulmak istenmesi, tarafların özel bir yargılama 

sistemine başvurmaları onları temel bir insan hakkı olan adil yargılanma hakkından yoksun bırakmaz. 

Tahkim yargılaması sonucu hakemler kararı tarafsız ve her iki tarafın iddialarının da tamamen 

dinlendiği bir yargılama sonucu vermelidir. Bu bağlamda tahkim yargılamasının adil bir şekilde 

yürütülmesi ve tarafların da yargılamanın tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütüldüğünü benimsemesi 

gerekir8.  

                                                             
2 Osmanoğlu Burcu, “Uluslararası Ticari Tahkimde Taraf Vekillerine Uygulanan Etik Kurallar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Public and Private 
International Bulletin, 39 (1), 2019, s.278 
3 Osmanoğlu, s.278. 
4 https://sozluk.gov.tr/. 
5 Osmanoğlu, s.278. 
6 Osmanoğlu, s.279. 
7 Balkar Bozkurt Süheyla, “Tahkimde Etik”, 26 Mayıs 2020, https://www.youtube.com/watch?v=PZKOws3_-kE; Balkar Bozkurt Süheyla, İSTA 2018 
“Tahkimde Etik Konferansı İSTA Hakem Etik Kuralları”, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=ft5s_ufAof0; https://ista.org.tr/wp-
content/uploads/2020/06/ista_V10-hq.pdf. 
8 Karaca H. Arif, “Milletlerarası Tahkimde Hakemin Reddi Sebebi Olarak Hakemin Tarafsızlığını ve Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Haller”, MÜHF-HAD, 
C.21, S.1, 2015, s.206. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZKOws3_-kE
https://www.youtube.com/watch?v=ft5s_ufAof0
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Uluslararası tahkimin en önemli avantajlarından biri, tahkim yargılamasının bağımsız ve tarafsız 

bir yargılama zemini olmasıdır. Bu çerçevede tahkimde yargılama faaliyetini yürüten hakemlerin bu 

vasıfları taşımaları,  tarafların eşit muameleye tabi tutulmaları ve tarafsız bir şekilde yargılanmaları 

şarttır9. 

Hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlık yükümlülükleri ve bu yükümlülüğün ihlali halinde hakemin 

reddi konusu uluslararası tahkime ilişkin kurumsal düzenlemelerde ve ad hoc tahkim kurallarında 

birbirine benzer şekilde düzenlenmiştir10. 

Örneğin ICC Tahkim Kurallarının 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “…Bütün 

durumlarda, hakem kurulu adil ve tarafsız şekilde hareket eder ve her bir tarafa davasını sunmada yeterli 

imkanı verir..”11.  

LCIA Tahkim Kurallarının 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “…hakem heyetinin genel 

görevleri bunları kapsamalıdır (i) her iki tarafa da iddialarını ispatlamak ve karşı tarafın iddialarına 

cevap vermek için makul imkan tanıyarak taraflar arasında adil ve tarafsız davranmalıdır. (ii) taraflar 

arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi için adil, verimli ve hızlı yöntemler izlemeli, gereksiz gecikme ve 

masraftan kaçınarak tahkim yargılamasının koşullarına uygun bir süreç benimsemelidir.”12 

ICSID Tahkim Kurallarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, her hakemin yapılacak ilk 

duruşmaya kadar ya da duruşma esnasında, bağımsız karar verme konusunda tarafları endişeye 

sokabilecek her türlü profesyonel ya da diğer ilişkilerini içeren bir bildirimde bulunması gerekir13. 

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kurallarının 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, 

“Her hakem, tarafsız ve bağımsız olmalı; tarafsızlık ve bağımsızlığını yargılama sona erinceye kadar 

korumalıdır.”14. 

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Kurallarının 18 inci 

maddesine göre, “1.Hakemler, kendilerini seçen taraflardan bağımsızdır. Hakemlerin tarafsızlığı ve 

bağımsızlığı, hakem kararının kesinleşmesine kadar devam eder. 2. Taraflarca önerilen hakem, Divanın 

onayından önce, Sekreterliğe imzalı bir tarafsızlık, bağımsızlık ve tahkim yargılaması için gereken zaman 

bakımından elverişlilikle ilgili bir beyanda bulunur. Hakemler, tarafların gözünde, tarafsızlık ve 

bağımsızlıklarını etkileyebilecek durum ve olayları en kısa sürede Sekreterliğe beyan etmek zorundadır.”15. 

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA), 16 Kasım 2018 tarihinde tanıtımını yaptığı İSTA Hakem Etik 

Kurallarını oluşturmuş ve bu kurallar ile  “adil, dürüst ve süratli yargılama; hakemin görevi kabulü ve 

icrası, hakemin tarafsızlığı ve bağımsızlığı; bildirim yükümlülüğü; taraflarla iletişim; güven ve gizlilik 

                                                             
9 Balkar Bozkurt Süheyla, Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, İstanbul, 2016, s.7 vd. Uluslararası tahkimde hakemlerin 
bağımsızlık ve tarafsızlığı konusunda bkz. Balkar, aynı eser, Kayalı Didem, Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara, 
2015; Akıncı, Ziya. Milletlerarası Tahkim, Vedat Kitapçılık, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, İstanbul, 2020, s.222-223; Karaca, s.207 vd. 
10Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. “İSTA Hakem Etik Kuralları”, https://ista.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/Hakem_etik_kurallari_V5.pdf; Karaca, 
s.211 213. 
11https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_22; 
https://icc.tobb.org.tr/docs/ICC_Tahkim_Kurallari_Kitapcik.pdf 
12 https://ista.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/Hakem_etik_kurallari_V5.pdf 
13 Karaca, s.212; http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partf-chap01.htm. 
14https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/%c4%b0STANBUL-TAHK%c4%b0M-MERKEZ%c4%b0-TAHK%c4%b0M-KURALLARI.pdf. 
15 https://www.itotam.com/Dosyalar/2021/Yeni_ba%C5%9Fl%C4%B1k_kars%C4%B1last%C4%B1rma2017VS_2021.pdf. 

https://ista.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/Hakem_etik_kurallari_V5.pdf
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_22
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ilişkisi ile yargılama masrafları ve ücretlerin belirlenmesinde adil olunması” başlıklarıyla hakemlerin ve 

hakem kurullarının uyması gereken etik kuralları düzenlemiştir16.  

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Tahkim Kurallarının 11 

inci maddesine göre, “Bir kimseye muhtemelen hakem olarak atanmasıyla ilgili bir öneri götürülürse, o 

kimse, yansızlık ve bağımsızlığı konusunda haklı olarak şüphe doğurabilecek herhangi bir durumu 

açıklamakla yükümlüdür. Bir hakem, atanması anından itibaren ve tüm yargılama süreci boyunca, 

taraflara ve diğer hakemlere durumu hakkında önceden bilgi verilmiş olmadıkça, bu gibi durumları onlara 

gecikmeksizin açıklamak zorundadır.” 12 nci maddeye göre, “Hal ve şartlar, herhangi bir hakemin 

yansızlığı veya bağımsızlığı hakkında haklı şüphelerin varlığını ortaya koyarsa, hakem ret edilebilir.”17. 

UNCITRAL Üçüncü Çalışma Grubu 2017 yılından bu yana Yatırımcı Devlet Uyuşmazlıklarının 

Çözümü (ISDS) bağlamında olası reform önerilerini çalışmaktadır. Sekretarya tarafından hazırlanan WP 

167 sayılı belgede Davranış Kurallarına ilişkin bilgiler yer almaktadır18. UNCITRAL Üçüncü Çalışma 

Grubunun 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde Viyana’da gerçekleşen 38 inci toplantısında davranış kuralları 

konusu ele alınmıştır19. 

UNCITRAL Üçüncü Çalışma Grubu, Sekretaryadan ICSID ile işbirliği halinde, bir etik kurallar 

taslağı hazırlamasını talep etmiştir. ICSID ve UNCITRAL, 1 Mayıs 2020 tarihinde Yatırımcı-Devlet 

Uyuşmazlık Çözümünde Karar Vericiler İçin Davranış Kuralları Taslağını (Taslak Kurallar) 

yayımlamıştır20. Bu Taslak Kuralların nihai hale getirilmesi konusunda ICSID ve UNCITRAL’in 

çalışmaları devam etmektedir21.  

19 Nisan 2021 tarihinde ICSID ve UNCITRAL Sekretaryaları uluslararası yatırım 

uyuşmazlıklarında taslak etik kuralların ikinci versiyonunu22 yayımlamış olup, ilgili paydaşların 

görüşüne sunmuştur. Taslak Davranış Kurallarının ikinci versiyonu, Mayıs 2020'de yayımlanan taslak 

Kurallara ilişkin kapsamlı tartışmaları ve değişiklik önerilerini23 yansıtmaktadır. İkinci versiyonda 

                                                             
16“İSTA Hakemlerce Uyulması Gereken Etik Kurallar Belgesi” için bkz. https://ista.org.tr/hakkimizda/hakemlerce-uyulmasi-gereken-etik-kurallar-
belgesi/. 
17 
http://www.ikonion.net/attachments/article/30/UNCITRAL%20TAHK%C4%B0M%20KURALLARI%202010%20REV%C4%B0ZELER%C4%B0%20%C4%B
0LE.pdf. 
18 https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.167. 
19Detaylı bilgi için bkz. Tahkime İlişkin Temel Kavramlar, Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat 
Genel Müdürlüğü, Ankara 2021, s.26-27. 
20https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/amendments/Annex_A_Code_Conduct.pdf; https://uncitral.un.org/en/codeofconduct 
21Bu konuda ayrıca bkz. Tahkime İlişkin Temel Kavramlar, Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve 
Mevzuat Genel Müdürlüğü, Ankara 2021, s.42; Baran Deniz, “Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıkları Çözümünde Hakemler İçin Yeni Bir Etik Kural Taslağı”, 
https://ista.org.tr/blog/makaler-ve-yorumlar/yatirimci-devlet-uyusmazliklari-cozumunde-hakemler-icin-yeni-bir-etik-kural-taslagi/ 

Giorgetti Chiara, “A Common Code of Conduct for Investment Arbitrators?”, https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-asil-
annual-meeting/article/common-code-of-conduct-for-investment-arbitrators/63227B84FA55286D5853FFEA7A7CD409; Köksal Ayça Bengü, 
“ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar”, Haziran 2020, http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/icsidden-hakemler-icin-yeni-
etik-standartlar/. 
22https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/draft_code_of_conduct_v2_en_final.pdf; https://uncitral.un.org/en/news/icsid-and-uncitral-
release-version-two-draft-code-conduct-adjudicators-international-investment;https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/draft_code_of_conduct_v2.pdf. 
23 Taslak Etik Kurallara ilgili Devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve paydaşlardan gelen yorumlar için bkz. 
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20-%20Comments%20by%20State-Commenter%20-
%20Updated%2001.14.21.pdf; https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20-%20Comments%20by%20Article%20-
%20Update%2001.14.21.pdf 

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/amendments/Annex_A_Code_Conduct.pdf
https://ista.org.tr/blog/makaler-ve-yorumlar/yatirimci-devlet-uyusmazliklari-cozumunde-hakemler-icin-yeni-bir-etik-kural-taslagi/
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Chiara%20Giorgetti%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-asil-annual-meeting/article/common-code-of-conduct-for-investment-arbitrators/63227B84FA55286D5853FFEA7A7CD409
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-asil-annual-meeting/article/common-code-of-conduct-for-investment-arbitrators/63227B84FA55286D5853FFEA7A7CD409
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/draft_code_of_conduct_v2_en_final.pdf
https://uncitral.un.org/en/news/icsid-and-uncitral-release-version-two-draft-code-conduct-adjudicators-international-investment
https://uncitral.un.org/en/news/icsid-and-uncitral-release-version-two-draft-code-conduct-adjudicators-international-investment
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20-%20Comments%20by%20State-Commenter%20-%20Updated%2001.14.21.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20-%20Comments%20by%20State-Commenter%20-%20Updated%2001.14.21.pdf
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Devlet temsilcilerinin ve diğer paydaşların taslağın ilk versiyonuna ilişkin değişiklik önerilerine dayalı 

olarak belirli maddelerin yeniden sıralanması da yapılmıştır24. 

Bu çalışmada aşağıda 1 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık 

Çözümünde Karar Vericiler İçin Taslak Etik Kurallar tercüme edilmiş ve çalışma bildirinin yapıldığı tarih 

esas alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Taslak Etik Kuralların ikinci versiyonunun tercümesine yer 

verilmemiştir. 

TASLAK METİN 

YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE KARAR VERİCİLER İÇİN  ETİK KURALLAR 

Madde 1 

Tanımlar 

İşbu Etik Kurallar bakımından:  

1.“Karar vericiler”; hakemler, uluslararası ad hoc komite, iptal ya da temyiz komitesi üyelerini ve 

yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümü daimi mekanizması hâkimlerini ifade eder. 

2.“Asistanlar/yardımcılar” karar vericilerin talimat ve kontrolü altında çalışan; araştırma yapma, 

dokümanları inceleme, taslak hazırlama ve yargılamada kararlaştırılan ilgili diğer görevleri de yapma 

dahil somut davalara özgü konularda karar vericilere yardım eden kişileri ifade eder. 

3. “Adaylar”, karar verici olmak için kendisine teklif götürülen ya da kendisiyle bağlantıya geçilmiş 

ve karar verici atanması ihtimali olan, ancak henüz bu görevi onaylanmamış olan kişileri ifade eder. 

4."Yatırımcı-Devlet uyuşmazlığı çözümü" (ISDS), yatırım anlaşması, iç hukuk veya anlaşmazlığın 

tarafları tarafından yapılan anlaşmadan kaynaklanan; yabancı yatırımcı ile Devlet veya Bölgesel 

Ekonomik Entegrasyon Örgütü (REIO) veya Devletin herhangi bir kurucu alt birimi veya Devletin ya da 

REIO’nun kurumu/kuruluşu ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm mekanizmasını ifade eder.  

Madde 2 

Kuralların Uygulanması 

1.Bu kurallar, ISDS sürecinde karar verici olarak görev alan herkese uygulanır. Karar vericiler, 

asistanlarının/yardımcılarının bu kurallardan haberdar olmasını ve bu kuralların ilgili hükümlerine 

uymasını sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. 

2.Adaylar, olası bir atama ile ilgili kendileriyle iletişime geçildiği andan itibaren bu Kuralların ilgili 

hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

Madde 3 

Görev ve Sorumluluklar 

Karar vericiler her zaman için: 

(a) Bağımsız ve tarafsız olmalı ve doğrudan ya da dolaylı her türlü menfaat çatışmasından, 

uygunsuz davranıştan, ön yargıdan veya önyargılı görünmekten kaçınmalıdır,   

                                                             
24https://icsid.worldbank.org/news-and-events/icsid-and-uncitral-release-version-two-draft-code-conduct-adjudicators 
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(b) En yüksek dürüstlük, adalet ve yetkinlik standartlarını sergilemelidir; 

(c) Ulaşılabilir olmalıdır ve özenli, nezaket kurallarına uygun ve etkin hareket etmelidir, 

(d) Tüm gizlilik ve ifşa etmeme yükümlülüklerine uymalıdır. 

Madde 4 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

1.Karar vericiler her zaman bağımsız ve tarafsız olmalıdır. 

2.Karar vericiler özellikle: 

(a) Kişisel çıkardan, dış baskıdan, siyasi düşüncelerden, kamuoyunun tepkisinden, uyuşmazlığın 

herhangi bir tarafına olan bağlılığından veya eleştirilme korkusundan etkilenmemelidir;  

(b) Geçmişte kalmış veya devam etmekte olan herhangi bir maddi, ticari, mesleki, ailevi veya 

sosyal ilişkinin kararını etkilemesine izin vermemelidir; 

(c) Başkalarının davranışlarını ya da kararlarını etkileyebilecek bir konumda olduğu izlenimini 

yaratacak davranışlardan kaçınmalıdır; 

d) Kendi pozisyonlarını herhangi bir kişisel veya özel menfaat için kullanmamalıdır; 

e) Doğrudan veya dolaylı olarak, görevlerinin yerine getirilmesiyle çatışacak veya böyle bir 

izlenim oluşturacak bir yükümlülük altına girmemeli veya bir menfaat kabul etmemelidir.  

Madde 5 

Menfaat Çatışması: İfşa Yükümlülüğü 

1.Adaylar ve karar vericiler, doğrudan veya dolaylı herhangi bir menfaat çatışmasından 

kaçınmalıdır. Bu kişiler, makul surette bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkilemiş olarak algılanabilecek 

her türlü menfaat, ilişki hususları ifşa etmelidir. Bu amaçla, adaylar ve karar vericiler, bu tür 

menfaatlerin, ilişkilerin ve konuların açığa çıkması için gerekli tüm çabayı göstermelidir. 

2. Paragraf (1) uyarınca ifşa beyanı aşağıdakileri içermelidir: 

(a) Aşağıdaki kişi gruplarından biriyle geçmiş [beş] yıllık süre zarfındaki herhangi bir mesleki, 

ticari ve diğer önemli ilişki: 

     (i) Taraflar [ve taraflarla ilgili tüm yan kuruluşlar, ana şirketler veya kurum/kuruluşlar]; 

     (ii) Taraf vekilleri; 

     (iii) Yargılamadaki mevcut veya geçmiş karar vericiler veya uzmanlar; 

     (iv) [Sürecin neticesinden doğrudan veya dolaylı maddi menfaati olan herhangi bir üçüncü 

şahıs]. 

b) Aşağıdakilerden birine ilişkin doğrudan ya da dolaylı herhangi bir maddi çıkar: 

       (i) Yargılama süreci ve neticesi; ve  

       (ii) ISDS sürecinde karara bağlanabilecek sorunları içeren bir idari işlem, ulusal bir yargılama 

süreci veya başka bir heyet ya da komite;  
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c) Adayın veya karar vericinin daha önceden ya da hâlihazırda avukat, hakem, iptal komite üyesi, 

uzman, [uzlaştırmacı ve arabulucu] olarak yer aldığı tüm ISDS [ve diğer [uluslararası] tahkim] davaları 

ve  

d) Karar vericinin veya adayın tüm yayınlarının bir listesi [ve konuyla ilgili kamuoyuna açık 

konuşmaları]. 

3. Karar vericilerin, bu madde uyarınca, devam eden bir derhal ifşa yükümlülüğü bulunmaktadır.  

4. Adaylar ve karar vericiler, ifşa yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına ilişkin şüpheye 

düşmeleri halinde ifşa yoluna gitmelidir. Adayların ve karar vericilerin, yargılamaya ilişkin görevleri 

bakımından önemsiz olan menfaatleri, ilişkileri veya konuları ifşa etmeleri gerekmez. 

Madde 6 

Birden Çok Görevin Sınırlandırılması 

Karar vericiler, görev süreleri boyunca [görev süresinden sonra X yıl boyunca], aynı tarafları [aynı 

vakıaları] [ve/veya][aynı anlaşmayı] ilgilendiren konularda aynı zamanda avukat, bilirkişi, hâkim, 

temsilci veya diğer ilgili olarak görev [almaktan kaçınmalıdır] / [almışsa bu durumu ifşa etmelidir]. 

Madde 7 

Dürüstlük, Adalet ve Yetkinlik 

1. Karar vericiler dürüstlük ve adalet konusunda en yüksek standartlara sahip olmalıdır. Taraflara 

eşit davranılmasını ve her bir tarafa kendi iddia ve savunmasını ileri sürmesi için makul fırsat 

tanınmasını sağlamalıdır.  

2. Karar verici, dava ile ilgili olarak tek taraflı (ex parte) temaslarda bulunmamalıdır. 

3. Karar vericiler, yetkinlikle hareket etmeli ve görevlerini yerine getirmek için gerekli olan bilgi, 

beceri ve niteliklerini sürdürmek ve güçlendirmek için makul adımlar atmalıdır. Adaylar yalnızca yetkin 

oldukları hususlarda atamaları kabul etmelidir. 

4. Karar vericiler, karar verme fonksiyonlarını başka herhangi bir kişiye devretmemelidir. 

Madde 8 

Uygunluk, Özen, Nezaket ve Verimlilik 

1. Karar vericiler herhangi bir atamayı kabul etmeden önce, duruşmayı yürütebilmek için uygun 

olduklarından ve kararları zamanında verebileceklerinden emin olmalıdır. Seçilmeleri üzerine, karar 

vericiler yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olmalı ve yargılama sürecince görevlerini özenle ve 

seri bir şekilde yerine getirmelidir. Karar vericiler gerekli zamanı ve çabayı yargılama sürecine 

adayacaklarından emin olmalı ve bu süreçle rekabet oluşturabilecek diğer yükümlülükleri 

reddetmelidir. Karar vericiler yargılamayı gereksiz gecikmelerden kaçınacak şekilde yürütmelidir.  

2. [Karar vericiler, zamanında karar verebilmek için aynı anda [X]’tan fazla ISDS davasında görev 

yapmaktan kaçınmalıdır.] 

3. Karar vericiler, görevlerini vaktinde yerine getirmelidir. 

4. Karar vericiler, taraflara ve birbirlerine karşı saygılı olmalı, nezaket kurallarına ve meslektaş 

dayanışmasına uygun hareket etmeli ve tarafların çıkarlarını en iyi şekilde gözetmelidir. 



 
 

514 

 

Madde 9 

Gizlilik 

1.Karar vericiler: 

(a) Yargılama süreciyle ilgili veya süreçten elde edilen kamuoyuna açık olmayan bilgileri, 

yargılama amacı dışında, ifşa etmemeli veya kullanmamalıdır; 

(b) Kendisine veya başkalarına avantaj sağlayacak veya başkalarının menfaatlerini olumsuz 

etkileyecek türde bilgiyi ifşa etmemeli veya kullanmaktan kaçınmalıdır; 

(c) ISDS heyetinin müzakerelerini veya müzakereler sırasında bir karar verici tarafından ifade 

edilen herhangi bir görüşü ifşa etmekten kaçınmalıdır. 

2. Karar vericiler herhangi bir ara kararı, usuli kararı veya nihai kararı, karar taraflarla 

paylaşılmadan önce ifşa etmemelidir. Karar kamuoyuna açık oluncaya kadar, hiçbir ara kararı, usuli 

kararı veya nihai kararı kamuya ifşa etmemelidir. [ve karar alım sürecine katıldıkları herhangi bir ara 

karar, usuli karar veya nihai karar hakkında yorum yapmamalıdır.] 

Madde 10 

Ön Görüşme 

1 Herhangi bir atama ön görüşmesi, karar vericinin uygunluğu ve menfaat çatışması olmaması ile 

ilgili görüşmeyle sınırlı olmalıdır. Adaylar, yargılamada ortaya çıkması muhtemel yetki, usul ve esasa 

ilişkin konularla ilgili herhangi bir sorunu tartışmayacaktır. 

2. [Herhangi bir ön atama görüşmesi olursa, adayın atanması üzerine bu görüşme tüm taraflara 

detaylarıyla birlikte ifşa edilmelidir.] 

Madde 11 

Ücretler ve Masraflar 

1. Ücretlerle ilgili her tür görüşme, karar verici heyetin oluşturulmasının hemen akabinde 

neticelendirilmeli ve mümkün olduğu zamanda yargılamayı idare eden makam vasıtasıyla taraflara 

bildirilmelidir.  

2. Karar vericiler, yargılamaya adadıkları zamanı ve yargılama esnasındaki masraflarını, ayrıca 

asistanlarının/yardımcılarının yargılamaya ayırdıkları zamanı ve masraflarını tam olarak ve 

belgeleyerek kayıt altına almalıdır.  

Madde 12 

Etik Kuralların İcrası 

1. Her karar verici ve aday, bu kuralların ilgili hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

2. Uygulanacak kurallardaki ret ve görevden alma usulleri uygulanmaya devam edecektir. 

3. [Kuralların uygulanmasına ilişkin diğer seçenekler] 

SONUÇ 

Hakemlerin görevlerinin başta devletlerin sorumluluğuna ilişkin yargılama faaliyeti olması ve 

uyuşmazlıkların ciddi meblağlar içermesi nedenleriyle yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümünde tahkim 

kurumuna dâhil olan tüm kişilerin âdil ve dürüst davranmaları, hakemlerin tarafsız ve bağımsız 
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olmaları, dil bakımından yeterli ve tahkim sürecine ayrılacak zaman bakımından uygun olmaları son 

derece önemlidir. 

ICSID ve UNCITRAL tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık 

Çözümünde Karar Vericiler İçin Davranış Kuralları Taslağının ikinci versiyonu 19 Nisan 2021 tarihinde 

yayımlanmış olup taslağın ikinci versiyonu ICSID ve UNCITRAL Sekretaryaları tarafından ilgili 

paydaşların görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Bu bağlamda Taslak Etik Kurallar Yatırımcı-

Devlet uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin devam etmekte olan reform sürecinin bir parçası olmakla 

birlikte söz konusu Kuralların nihai hale getirilmesi konusunda ICSID ve UNCITRAL’in çalışmaları 

devam etmektedir.   
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TOPLU İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU TAHKİM 

Canan ERDOĞAN 
 

Öz 
Hukukumuzda özel tahkim ile zorunlu tahkim birbirinden farklıdır. Tarafların mevcut uyuşmazlığı 
çözümleyecek kişi/leri seçme özgürlüğüne sahip olmadığı tahkim türüne zorunlu tahkim (kanuni 
tahkim) denilmektedir. Zorunlu tahkimde, yargı fonksiyonun icra edildiği özel tahkimden farklı olarak, 
objektif norm yaratma fonksiyonu icra edilmektedir. Toplu iş hukukunda zorunlu tahkimin söz konusu 
olduğu durumlarda grev ve lokavta başvurma imkânı bulunmamaktadır. Zorunlu tahkimin 
gerçekleştirilmesinde tek görevli organ Yüksek Hakem Kuruludur. Kural olarak grev hakkının kabul 
edildiği hukukumuzda hangi hallerde Yüksek Hakem Kurulu’na başvurulacağı düzenlenmiştir. 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve işyerleri, 
grev ve lokavtın ertelenmesi ve grev oylamasının sonucunda grevin reddedilmesi durumlarında Yüksek 
Hakem Kuruluna başvuru zorunludur (m.51/1). Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yüksek Hakem Kurulu’na 
başvurmadan önce arabuluculuk aşaması geçirilmiş olmalıdır. Bu çalışma kapsamında, Türk iş 
hukukunda zorunlu tahkim kavramı, Yüksek Hakem Kuruluna başvuru ve kurulun işleyişi, Yüksek 
Hakem Kurulu kararlarının içeriği ve hukuki niteliği meseleleri Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri 
çerçevesinde ele alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Tahkim, Zorunlu Tahkim, Özel Tahkim, Yüksek Hakem Kurulu. 
  

                                                             
 Dr.Öğr.Üyesi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuku Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, cerdogan@ybu.edu.tr, ORCID-ID: 0000-0002-
5656-5655.  
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COMPULSORY ARBITRATION IN TURKISH LAW 

 

Abstract 
In our law, private arbitration and compulsory arbitration are different from each other. The type of 
arbitration where the parties do not have the freedom to choose the person/s to resolve the current 
dispute is called compulsory arbitration (statutory arbitration). In compulsory arbitration, unlike 
private arbitration in which the judicial function is exercised, the function of creating objective norms 
is performed. In the collective labor law, it is not possible to apply for strike and lockout in cases where 
compulsory arbitration is in question. The only body responsible for the enforcement of compulsory 
arbitration is the Supreme Arbitration Board. The right to strike is essential in our law, but it is regulated 
in which cases an application to the Supreme Arbitration Board will be made. According to the Law No. 
6356 on Trade Unions and Collective Bargaining Code, it is obligatory to apply to the Supreme Board of 
Arbitration in works and workplaces where strikes and lockouts are prohibited, in cases where the 
strike and lockout are postponed and the strike is rejected as a result of the strike vote. It should also be 
noted that the parties must apply to the mediator before applying to the Supreme Arbitration Board. 
Within the scope of this study, the concept of compulsory arbitration in Turkish labor law, the 
application and functioning of the High Arbitration Board, the content and legal nature of the decisions 
of the High Arbitration Board will be discussed within the framework of the Supreme Court decisions 
and doctrinal opinions. 
Keywords: Arbitration, Compulsory Arbitration, Special Arbitration, Supreme Arbitration Board. 

 

GİRİŞ 

Anayasa m.9 uyarınca yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce 

kullanılır. Yargı yetkisi, devletin egemenlik haklarındandır ve devlet dışında kişiler mahkeme kurma ve 

organlarını atama yetkisine sahip değillerdir1. Hakkı tecavüze uğrayan veya tanınmayan kimse, hakkını 

tespit ettirmek ve diğer tarafı o hakkı yerine getirmeye zorlamak için ancak devlet mahkemelerine 

başvurabilir, bunun tek istisnası ise tahkimdir2. Tahkim, taraflar arasındaki mevcut veya muhtemel bir 

uyuşmazlığın devlet mahkemeleri yerine tarafların kendi seçecekleri kişi ve mercilerce, yargısal 

usullerle ve yine yargılama yapılarak çözümlenmesidir3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilmiş 

bir karara göre,  

“Tahkim bir sözleşme olup, tarafların aralarında çıkmış ya da çıkacak olan bir uyuşmazlığın 

çözümünü bir veya birkaç kişiye bırakmak hususunda anlaşmalarıdır. Bir başka tanıma göre tahkim 

sözleşmesi, uyuşmazlıkların çözümünde, tarafların devlet yargısı yerine hakem denilen özel kişileri yetkili 

kılmalarıdır”4.  

Tanından ve Yargıtay kararından da anlaşıldığı üzere tahkim kural olarak ihtiyaridir, ancak kanun 

kimi durumlarda uyuşmazlığın çözümü için hakeme müracaat etmeyi zorunlu tutmuştur5. Örneğin, 

                                                             
1 Özekes, Muhammet / Birben, Erhan. “2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki Mecburi Tahkim ile İhtiyari Tahkimin 
Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE'ye ARMAĞAN, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2001, s. 149. 
2 Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, Emel. Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 800. 
3 Bkz. Kuru, Baki. Medeni Usul Hukuku, 1. Tıpkı Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2016, s.928; Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 801. Atalı, 
Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin. Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s.720. 
4 Yarg. 9. HD., 17.09.2014, 2014/22697 E., 2014/26896, K., www.kazanci.com.tr, (08.04.2021). 
5 Kuru, s.929; Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 801; Özekes/ Birben, s. 151. 
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Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı 

Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim 

Yolu ile Halli Hakkında Kanun, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) (m.49 vd.), 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (m.66-72)’da zorunlu tahkim düzenlenmiştir. Kural olarak 

zorunlu tahkime başvurulması gereken durumlarda taraflar mahkemelerde dava açamayacakları gibi, 

özel tahkim yoluna da gidemezler6. Zorunlu tahkime ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.407-444 kıyasen uygulanmaktadır7. 

Burada tanımı verilen tahkim yargılama faaliyetinin icra edildiği tahkimdir. Bunun dışında bir de 

norm koyma faaliyetinin icra edildiği tahkim söz konusudur. İşte STİSK m.51’de düzenlenen tahkim, 

norm koyma faaliyetinin örneğidir. Toplu iş hukuku açısından toplu menfaat uyuşmazlıklarının 

çözümlendiği kabul edilen barışçıl yollardan birisi tahkimdir. Toplu menfaat uyuşmazlıklarının tahkim 

yoluyla çözümlenmesi, arabuluculuk aşamasından farklıdır. Zira tahkim, grev veya lokavtın yerine 

başvurulan bir yöntemdir8. 

I.  Özel Tahkim İle Zorunlu Tahkim Kavramları 

Tahkim, kural olarak, bir yargılama faaliyetinin yürütülmesi şeklinde icra edilmektedir. Ancak 

belirtmek gerekir ki, tahkim yargılamasının devlet yargılamasından farklılıkları vardır. Özel tahkim-

zorunlu tahkim ayrımına geçmeden önce tahkim ile devlet yargısı arasındaki farklara genel olarak 

değinmekte gerekir. Örneğin, devlet yargılamasından hakimlerin taraflarca seçilebilmesi mümkün değil 

iken, tahkimde taraflar yargılamayı yapacak hakemleri seçebilirler. Ayrıca devlet yargısından hakimler 

gücünü ve yetkisini kanunlardan alırken, tahkimde hakemin yetkisi tahkim sözleşmesinden 

gelmektedir. Tahkimde yargılama usulü taraflarca seçilebilirken; devlet yargısında bu mümkün 

değildir9.  

Tarafların bir sözleşme ile uyuşmazlık çıkması halinde hakeme başvurmaya ilişkin anlaşmaları 

varsa buna özel tahkim (ihtiyari tahkim); kanundan kaynaklanan tahkime de zorunlu tahkim (mecburi 

tahkim) denilmektedir10. Genel olarak ifade etmek gerekirse, özel tahkim (toplu menfaat uyuşmazlıkları 

hariç) yargısal fonksiyon ifa ederken; STİSK’de düzenlenen zorunlu tahkimde objektif norm koyma 

fonksiyonu icra edilmektedir11. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, özel tahkime toplu hak 

uyuşmazlıklarının çözümü için de başvurulabilir (STİSK m.52)12. Tahkim yöntemine taraf iradelerine 

başvurulabildiği gibi, sınırlı bir şekilde zorunlu olarak da başvurulmaktadır13. Gerek mevzuatımız 

gerekse de ILO 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi uyarınca, zorunlu tahkim 

istisnai bir yoldur. Bu nedenle istisnai bir şekilde uygulanmalıdır. Zira ILO 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu 

Pazarlık Hakkı Sözleşmesi m.4 uyarınca,  

                                                             
6 Özekes/ Birben, s. 152. 
7 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s.802. 
8 Şahlanan, Fevzi. Toplu İş Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 526. 
9 Ayrıntılı bilgi için bkz. Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, s.722. 
10 Kuru, s.929-931; Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s.801; Narmanlıoğlu, Ünal. İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 
2013, s.520; Özekes/Birben, s.150. Bkz. Sümer, s.277-278; Uşan, M. Fatih/Erdoğan, Canan. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2020, s.314-315; Şahin Emir, Asiye. “İş Sözleşmesinde Yer Alan Tahkim (Özel Hakem) Şartının Geçerlilik Sorunu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C.22, S.2, Y.2020, s.911-912. 
11 Tuncay, A. Can/Savaş Kutsal. Toplu İş Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2016, s.361. 
12 6356 sayılı STİSK m.52’deki düzenlemenin toplu hak uyuşmazlıkları açısından uygulanabilir nitelikte olmadığı yönünde bkz. Şahlanan, s.527. 
13 Göktaş, Seracettin/Yılmaz, Gökhan. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.966. Bkz. 
Narmanlıoğlu, s.514. 
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“Çalışma şartlarını kollektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya işveren 

teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu usülün tam 

bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara uygun 

tedbirler alınacaktır”.  

Toplu iş hukukunda (anlaşma sağlanamaması durumunda) asıl olan grev hakkının 

kullanılmasıdır. Ancak üstün kamu yararı ya da kamu düzeninin gerekli kıldığı durumlarda zorunlu 

tahkim yoluna başvurulabilir14. 

A. Özel Tahkim  

Tahkim, iki tarafın kamu düzeninden sayılmayan bir hakkına ilişkin olarak aralarında ortaya çıkan 

bir uyuşmazlığın çözümünün üçüncü kişilere bırakılmasına yönelik anlaşmaları ve belirlenen üçüncü 

kişi aracılığıyla uyuşmazlığın çözülmesi şeklinde ifade edilebilir15. Tahkim, bir alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemidir. 6356 sayılı STİSK m.52’de düzenlenen tahkim türü de özel tahkimdir.  

Bu başlık altında ele alınacak özel tahkimi ikiye ayırmak gerekir. 6100 sayılı HMK m.407-444’de 

düzenlenen ve yargılama faaliyetinin icra edildiği tahkim ile 6356 sayılı STİSK m.52’de düzenlenen 

tahkimdir. Her iki kanunda ele alınan tahkim birbirinden nitelik olarak farklıdır.  

1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Özel Tahkim 

Tahkim, HMK m.407 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Taraflar, sözleşme serbestisi ilkesi 

uyarınca, uyuşmazlığın tahkim yargılaması yoluyla çözülebileceğine yönelik tahkim sözleşmesi 

yapabilirler16. Ancak belirtmek gerekir ki, tahkime tarafların iradesine tabi uyuşmazlıklarda 

başvurulabilir. Yani taraflarında sulh yoluyla çözebilecekleri uyuşmazlıklarda uyuşmazlık tahkim 

yoluyla çözülebilir17. Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden 

doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem 

kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır (HMK m.412). Tahkim sözleşmesi, esasında bir 

sözleşme olduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabiidir. Ancak tahkim 

sözleşmesinin özellik arz etmesinden dolayı bazı özel şartlara tabi tutulmuştur18. Tanımdan da 

anlaşıldığı üzere, tahkim sözleşmesi taraflar arasındaki mevcut ve belirli bir hukuki ilişkiye yönelik 

yapılmalıdır19. Başka bir anlatımla, taraflar ilgili sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları 

kapsayacak şekilde tahkim sözleşmesi yapamazlar. Ayrıca tarafların bu yöndeki iradesini şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde açıklamış olmalarıdır20. Tahkim sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir. 

Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı 

bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya 

elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının 

iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Asıl 

sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması 

                                                             
14 Göktaş/Yılmaz, s.967. 
15 Kuru, s.928; Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s.805; Özekes/Birben, 150-151; Narmanlıoğlu, s.513; Günay, Cevdet İlhan. Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017, s.1084; Göktaş/Yılmaz, s.967; Uşan/Erdoğan, s.314. 
16 Kuru, s.932; Özekes/Birben, 150. 
17 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.723. 
18 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s.803-804. 
19 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s.805; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.726. 
20 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.726. 
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hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır (m.412/3). Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, yazılılık 

şartı geçerlilik şartıdır21. Tahkim sözleşmesi, taraflar arasında yapılacak müstakil bir sözleşme şeklinde 

olabileceği gibi mevcut sözleşmeye hüküm koymak şeklinde de yapılabilir (m.412/2).   

Taraflar arasında uyuşmazlık ortaya çıkmadan ya da ortaya çıkıp dava açıldıktan sonra tahkim 

sözleşmesi yapılması durumunda artık taraflardan birisi bu uyuşmazlık için devlet yargısına 

başvuramaz. Daha önce de belirttiğimiz gibi HMK’da düzenlenen tahkim, yargısal faaliyetin icra edilmesi 

şeklindedir. Taraflar, tahkimde uygulanacak yargılama usulünü belirleyebilirler (m.424). Ancak kanun 

koyucu bunu taraflar için zorunlu kılmamıştır. İlgili maddenin devamına göre, taraflar arasında böyle 

bir sözleşme yoksa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını, bu Kısmın hükümlerini gözeterek 

uygun bulduğu bir şekilde yürütür. 

Tahkim yargılamasında taraflar ve hakem arasında bir hakem sözleşmesi yapılmaktadır22. 

Taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı 

taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir (m.415).  

Tahkim yargılaması her ne kadar devlet yargılamasından farklı olsa da, hakemlerin tarafsızlığı 

ilkesi geçerlidir. Bu nedenle hakimlerin tarafsızlığının güvence altına alınması gibi HMK’da hakemlerin 

ret sebepleri (m.417) ve hakemlerin ret usulleri (m.418) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Ayrıca kanunda tahkim süresi de hüküm altına alınmıştır. Buna göre, taraflar aksini 

kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev 

yapacağı davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir (m.427/1).  

Son olarak belirtmek gerekir ki, hakem kararlarına karşı iptal davası açabilme imkânı da vardır 

(m.439). 

2. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na Göre Özel Tahkim 

Özel tahkime ilişkin düzenleme STİSK m.52’de yer almaktadır. Buna göre,  

“Taraflar, anlaşarak toplu hak veya çıkar uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme 

başvurabilir. Toplu iş sözleşmesine, taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair 

hükümler konulabilir. Toplu iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanununun özel hakeme ilişkin hükümleri uygulanır. Toplu hak uyuşmazlıklarında özel 

hakem kararları genel hükümlere tabidir. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma 

hususunda yazılı olarak anlaşma yaparlarsa, bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanuni hakemlik 

hükümleri uygulanmaz. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem kararları toplu iş sözleşmesi 

hükmündedir. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulunu 

da seçebilir”. 

Benzer düzenlemeye Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma 

Yönetmeliği23’nde de yer verilmiştir (m.27).  

                                                             
21 Kuru, s.933; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.728; Özekes/Birben, s.151. 
22 Taraflar ve hakem arasındaki ilişkinin bir vekalet ilişkisi olduğu yönünde bkz. Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.731-732. Ayrıca hakem sözleşmesinin bir 
borçlar hukuku hükümlerine tabi olduğu ve vekalet ya da hizmet sözleşmesi niteliğinde olduğu yönünde bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, 
s.807. 
23 07.12.2013 tarihli ve 28844 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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STİSK m.52’de düzenlenmiş olan özel hakemlik24 (toplu menfaat uyuşmazlıkları için) özünde 

HMK’daki düzenlenen özel tahkimden farklılık arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında sadece toplu 

menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulması konusu ele alınmaktadır. Yoksa STİSK m.52/1-

2’de düzenlenmiş olan özel hakemlikte (HMK’da olduğu gibi) bir yargılama faaliyeti yürütülmektedir. 

Örneğin, toplu iş sözleşmesine taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde bunun özel hakem kanalıyla 

çözümleneceğine ilişkin bir hüküm konabilir. Bu durumda işçi sendikası ile işveren veya işveren 

sendikası arasında çıkacak bir uyuşmazlıkta devlet yargısına değil özel hakeme başvurulması 

gerekecektir. Ancak toplu menfaat uyuşmazlıklarında, aynen zorunlu tahkimde olduğu gibi, özel hakem 

taraflar adına toplu iş sözleşmesi meydana getirmektedir. Burada toplu menfaat uyuşmazlıklarında 

başvurulan hakemlikte yargısal bir işlev icra edilmemektedir. Hakemlik sürecinin sonunda toplu iş 

sözleşmesi yapılmaktadır. Tarafların toplu menfaat uyuşmazlıklarında kendi iradeleriyle tahkim yoluna 

başvurması özel tahkime benzemekteyse de, kararın niteliği ve etkisi bakımından zorunlu tahkime 

benzemektedir25. 

Bununla birlikte Yargıtay içtihadına göre, özel hakeme toplu iş uyuşmazlıkları için başvurulabilir 

ancak bireysel hak uyuşmazlıklar için başvurulması mümkün değildir26. Toplu iş sözleşmesine bu yönde 

bir hüküm konulsa dahi, işçinin mahkemeye başvurma yoluyla hak arama özgürlüğüne aykırılık teşkil 

edeceğinden kabul edilmesi mümkün değildir27. Zira toplu iş sözleşmesine konulan bu hüküm 

sözleşmesinin tarafları olan işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikasını bağlar28. Yargıtay da 1987 

yılında vermiş olduğu bir kararında, toplu iş sözleşmesine konan özel tahkim şartının sözleşmenin 

tarafları olan işçi sendikası ile işveren sendikasını bağlayacağını, işçileri ise bağlamayacağını ifade 

etmiştir29. Ancak doktrinde farklı görüşte olan yazarlar da vardır30. Kanaatimizce Anayasa Mahkemesi 

tarafından 4857 sayılı İş Kanunu m.20/1’de yer alan “toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya” 

ibaresinin çıkarılması da işçinin özel hakeme gitmesinin zorunlu kılınmasının geçerli olmaması 

gerektiği görüşünü desteklemektedir.  

Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra verilmiş bir Yargıtay kararında,  

“Dairemizin istikrar kazanmış uygulamaları kapsamında, İş Mahkemelerinin yetkisini düzenleyen 

hükümlerin kamu düzenine ilişkin olduğu, işe iade davaları dışında, tahkim sözleşmelerinin geçerli 

olmadığı, işe iade davalarında da 4857 sayılı yasanın 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince tahkim 

sözleşmesinin yapılmasının ihtiyari olduğu, tarafların anlaşması halinde uyuşmazlığın tahkim yoluyla 

çözümlenebileceği, tahkim sözleşmesi ile İş Mahkemelerinin yetki ve görevinin kaldırılamayacağı, kaldı ki 

davacı işçinin üyesi bulunduğu sendika ile davalı işveren arasında imzalanan ve 01/04/2012-31/03/2014 

tarihleri arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 18 inci maddesinde düzenlenen tahkim 

şartının (tarafların tahkim yoluna gitmesinin) zorunlu olmadığı, ihtiyari olduğu taraflardan birinin isteği 

ile ancak tahkim yoluna gidilebileceği tüm bu nedenlerle 01/04/2012- 31/03/2014 tarihleri arasında 

yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 18 inci maddesinde düzenlenen tahkim şartının sendika üyesi 

                                                             
24 6356 sayılı STİSK’de düzenlenmiş olan özel hakemlik kurumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şahin Emir, s.905 vd. 
25 Özekes/Birben, s.160. 
26 Bkz. Yarg. HGK, 10.11.1965, E.643/9 K.495; Yarg. 9.HD., E.4038 K.4615; Yarg. 9.HD., 01.09.1970, E.4846 K.5796. 
27 Şahlanan, s.528. Ayrıca bkz. Tuncay/Savaş Kutsal, s.354-355. Yazarlara göre HMK m.408 uyarınca işçi-işveren arasındaki bireysel iş sözleşmesinden 
doğan uyuşmazlıklar taraf iradelerine bağlı olmayan işlerden olduğundan özel hakem uygulanamaz.  
28 Günay, s.1085. Ayrıca bkz. Özekes/Birben, s.159. 
29 Bkz. Yarg. 9.HD. 07.09.1987, 8058/7373. 
30 Kuru, s.991. 
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olan davacı işçiyi bağlamayacağı, davacı işçinin tahkim yoluna başvurmak zorunda olmadığı, davacı 

işçinin dava konusu alacağını mahkemeye dava açmak suretiyle isteyebileceği açıkça anlaşılmış olup 

mahkemece işin esasına girilerek talep konusunda bir karar verilmesi gerekirken hatalı bir gerekçe ve 

değerlendirme ile davalının yaptığı “uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği” yönündeki ilk 

itirazın kabulü ile davanın usulden reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir31”  

ifadelerine yer verilmiştir.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesinde hüküm olmaması durumunda işçi ile işveren 

arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, ayrı bir tahkim sözleşmesi elbette yapılabilir. Bu durumda 

yapılacak tahkim, HMK’da düzenlenmiş olan hükümler çerçevesinde gerçekleşecektir32. 

Kanunda da ifade edildiği gibi, taraflar uyuşmazlığın her aşamasında Yüksek Hakem Kurulu’nu 

(YHK) özel hakem olarak seçebilirler. YHK’nun özel hakem seçilmesi durumunda, Kurulun bu görevi 

reddetme yetkisi bulunmamaktadır33.  

B. Zorunlu Tahkim  

Zorunlu tahkimde, özel tahkimin aksine, hakemin yetkisi kanuna dayanmaktadır34. Başka bir 

anlatımla hakeme başvurma konusunda tarafların iradesi aranmamaktadır. Toplu iş uyuşmazlıklarında 

zorunlu hakem kurumunun benimsenmesi, esasında toplu pazarlık ilkesine aykırılık teşkil etmektedir35. 

Ancak bazı durumlarda, özellikle genel sağlık, kamu düzeni ya da ekonomik gerekçelerle greve 

başvurulması sakınca doğurabilir. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi de benzer şekilde toplu iş 

sözleşmesine zorunlu tahkim ile ulaşılmasının sendika özgürlüğü ilkesine ters düştüğünü ifade 

etmektedir36.  

YHK, toplu iş hukukundaki zorunlu tahkimde yetkili olan tek organdır. Belirtmek gerekir ki YHK, 

sadece toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde yetkisi vardır; bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümünde 

herhangi bir görev veya yetkisi yoktur37. Kurul, Anayasa m.54’teki düzenlenmenin ardından anayasal 

bir kuruluş haline gelmiştir. Kurulun yapmış olduğu faaliyet, STİSK’de düzenlenmiş özel tahkimden 

farklı olarak toplu sözleşme taraflarının yerine geçerek kural koymaktır38. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 

YHK’nun gerçekleştirdiği faaliyet, bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan özel tahkimden 

de farklıdır. Zira bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan tahkimde taraflar tahkime 

başvurulması noktasında anlaşmakta iken, kanunda düzenlenen hallerde YHK’na başvuru zorunludur.  

                                                             
31 Yarg. 9. HD., 18.11.2014, 2014/27451 E., 2014/34468 K., www.kazanci.com.tr, 08.04.2021. 
32 Ayrıntılı açıklama için bkz. Özekes/Birben, s.159. 
33 Özekes/Birben, s.160; Oğuz, Özgür. Türk İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul, 2016, s.122-123. 
34 Tuncay/Savaş Kutsal, s.360. Benzer ifadeler için bkz. Şahlanan, s.529; Şahin Emir, s.912. 
35 Tuncay/Savaş Kutsal, s.360. 
36 Freedom of Association, Nr.520,521. Komiteye göre, zorunlu tahkime çok istisnai hallerde başvurulabilmelidir. Bkz. Nr.517. 
37 Bkz. Göktaş/Yılmaz, s.968. 
38 Sur, s.447-448. 
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II. Yüksek Hakem Kurulu 

A. Yüksek Hakem Kuruluna Başvuru ve Kurulun İşleyişi 

1. Başvuru 

a. Genel Olarak 

YHK’na hangi hallerde başvurulacağı STİSK’de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca Anayasa’da da 

başvuruya ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre,  

“Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, 

uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek 

Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi 

hükmündedir. Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.” (m.54/5-6).  

STİSK uyarınca, YHK’na başvurulabilmesi için öncelikle arabuluculuk aşamasının anlaşmama ile 

sonuçlanması gerekir. Bu aşamanın geçilmesinden sonra grev ve lokavtın yasak olduğu hallerde artık 

taraflar arasındaki uyuşmazlık için YHK’na gidilmelidir. Kanun koyucu zorunlu tahkimin söz konusu 

olduğu hallerde YHK’nun kendiliğinden uyuşmazlığa el koymasını kabul etmemiştir39. Hangi hallerde 

YHK’na başvurulması gerektiği STİSK’de sayılmıştır. Buna göre,  

“Grev oylaması sonucunda grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş 

günü içinde işçi sendikası; grev ve lokavtın yasak olduğu uyuşmazlıklarda 50 nci maddenin beşinci 

fıkrasında belirtilen tutanağın tebliğinden ya da erteleme süresinin uyuşmazlıkla sonuçlanması hâlinde 

sürenin bitiminden itibaren taraflardan biri altı iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Aksi 

takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.” (m.51).  

b. Kurula Başvurulacak Haller 

Toplu iş sözleşmesi yapılması aşamasında uyuşmazlık çıkması halinde asıl olan tarafların grev ve 

lokavt hakkını kullanmasıdır. Ancak hangi hallerde uyuşmazlığın zorunlu tahkim organı olan YHK 

tarafından çözüleceği kanunda sıralanmıştır. Bu sayılan haller dışında YHK’na başvurulması mümkün 

değildir40.  

 YHK’na başvuruyu gerekli kılan hallerden ilki, grev yasaklarının mevcut olmasıdır. STİSK 

m.62'de "grev ve lokavt yasakları" başlığı altında yasak olan işler ve işyerleri düzenlenmiştir. STİSK 

m.62'de tek madde altında düzenlenmiş olan grev yasakları şu şekildedir; “Can ve mal kurtarma 

işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi 

ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde; (…) Millî Savunma Bakanlığı ile 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu 

kuruluşlarınca yürütülen itfaiye (…) ve hastanelerde grev ve lokavt yapılamaz. Cumhurbaşkanı, genel 

hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince 

yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın 

kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt 

uygulamasına devam edilir. Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, 

demir ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz”. Toplu iş sözleşmesinin yapılmak istenen 

                                                             
39 Narmanlıoğlu, s.516; Göktaş/Yılmaz, s.968; Oğuz, s.115. 
40 Aktay, Ahmet Nizamettin. Toplu İş Hukuku, 2. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara, 2019, s.278. 
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işyerinin ya da işin grev yasağı kapsamında olması halinde uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren 

taraflardan her birisi altı işgünü içinde YHK’na başvurmak zorundadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, 

STİSK m.62/3’teki “Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve 

kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz.”  Hükmü geçici grev yasağını düzenlemektedir. İlgili 

hüküm gereğince yolculuğun kısa sürmesi nedeniyle, bu halde YHK başvuru zorunlu olmamalıdır41. Bu 

tür bir durum söz konusu olduğunda grev kararı alınabilir, ancak yolculuk bitimine kadar greve 

başlanamaz.  

 Yüksek Hakem Kurulu’na başvuruyu gerektiren bir diğer durum ise, grev oylamasında grev 

yapılmaması yönünde bir karar çıkmasıdır. STİSK m.61’e göre, grev kararının işyerinde ilan edildiği 

tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı iş günü içinde 

işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı başvurusu üzerine, görevli makamca talebin 

yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde grev oylaması yapılır. İşçi sendikası oylamanın 

kesinleşmesinden itibaren altı işgünü içinde başvuru yapmak zorundadır. Aksi halde sendikanın yetkisi 

düşecektir. Ayrıca maddenin devamına göre, oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan 

işçilerden oylamaya katılanların salt çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar verirse, bu 

uyuşmazlıkta alınan grev kararı uygulanamaz. Bu durumda altmış gün içinde taraflar arasında anlaşma 

sağlanamazsa veya altı işgünü içerisinde işçi sendikası Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki 

belgesinin hükmü kalmaz (f.3; Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 

m.16/3). Görüldüğü gibi grev oylaması sonucunda grevin yapılmaması yönünde karar çıkması halinde, 

Yüksek Hakem Kuruluna başvuru hakkı işçi sendikasına tanınmıştır.  

 Son olarak Cumhurbaşkanı tarafından grevin ertelenmesi yönünde karar verilmesi 

durumunda da YHK’na başvurmak zorunludur42. STİSK m.63’e göre, karar verilmiş veya başlanmış olan 

kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, (…) bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı 

bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı 

tarihinde başlar. Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre 

belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme 

süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir. Erteleme 

süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin43 başvurusu üzerine 

uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer44.  

Grevin yasak olduğu ya da ertelendiği durumlarda YHK’na başvurma yetkisi sadece işçi 

sendikasına değil her iki tarafa da tanınmıştır45. Belirtilen sürelerde YHK’na başvurulmaması halinde, 

işçi sendikasının yetkisi düşecektir46. Bu halde de sendikanın, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki 

sürecinde yapılması gereken tüm işlemleri yeniden yapması gerekecektir.  

                                                             
41 Sur, s.449. Aynı yönde bkz. Oğuz, s.101. 
42 Düzenlemeye ilişkin eleştiri hakkında bkz. Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat. İş Hukuku Dersleri, 33. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 
2020, s.1133. 
43 2822 sayılı Kanun döneminde Yüksek Hakem Kurulu’na uyuşmazlığı götürme görevi Bakana tanınmıştı. 6356 sayılı Kanun ile birlikte Bakan devreden 
çıkarılmıştır. 
44 Grev ertelenmesi kararı ile grev hakkının siyasi irade ile grev yasağına dönüştürüldüğü yönündeki eleştiri için bkz. Demircioğlu, Murat. “Türk İş 
Hukukunda Grev Hakkına İdari Tasarruflarla Müdahale”, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 1991, 1 (2), s.196-198. 
45 Bkz. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s.1128. 
46 Yüksek Hakem Kurulu’na başvuru sürelerinin kısa olduğunun eleştirisi hakkında bkz. Ekmekçi, Ömer. Toplu İş Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Oniki 
LevhaYayıncılık, İstanbul, 2021, s.485-486. 
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Ayrıca çözümü mahkemeye bırakılmış uyuşmazlıklar için YHK’na başvurulamaz47. Bu tür bir 

başvurunun yapılması halinde, YHK karar veremez. Vermesi durumunda da böyle bir kararın geçerliliği 

yoktur. Dolayısıyla taraflar, bu şekilde bir karar verilmiş ve ardından toplu iş sözleşmesi yapılmışsa, 

toplu iş sözleşmesinin geçersizliğinin tespitini isteyebilirler. 

Doktrinde bir görüşe göre, tarafların YHK’na başvuru yapmış olmaları o aşamada anlaşıp toplu iş 

sözleşmesi yapılmasına engel değildir48. Yazara göre, asıl olan toplu iş sözleşmesinin taraflarca 

bağıtlanmasıdır. Ancak doktrindeki başka bir görüşe göre ise, YHK başvurulmasından sonra artık toplu 

iş sözleşmesi yapma yetkisi YHK’na geçmektedir49.Bu durumda taraflar artık YHK’nu beklemek 

zorundadır. Yazara göre, bu aşamada tarafların bağıtladığı toplu iş sözleşmesi geçersiz olacaktır. Ancak 

taraflar toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra pekâlâ bir araya gelerek sözleşmede değişiklik 

yapabilirler50. 

2. Kurulun Kuruluş ve İşleyişi 

a. Genel Olarak 

Anayasa m.54 uyarınca, zorunlu tahkime yetkili tek organ YHK’dur. Maddede YHK’na hangi 

hallerde başvurulacağı düzenlendikten sonra, YHK kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenleneceği ifade 

edilmiştir. Anayasa’nın ilgili maddesine uygun bir şekilde, STİSK m.54-57 arasında Yüksek Hakem 

Kuruluna ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  

b. Kurulun Kuruluşu 

YHK’nun kimlerden oluştuğu STİSK m.54’de belirtilmiştir. Buna göre,  

“Yargıtay’ın bu Kanundan doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli dairelerinin başkanları 

arasından başkanlık süresi en fazla olanın başkanlığında; a) Cumhurbaşkanınca, bakanlıklar bünyesi 

dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmayan ve siyasi parti organlarında 

görevli olmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olanlar arasından seçilecek bir üye, b) Üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı öğretim 

üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye, c) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü, ç) İşçi 

sendikaları konfederasyonlarından kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek 

iki üye, d) İşverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca biri kamu 

işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden, oluşur. Ancak uyuşmazlık konusunun tarafı olan 

sendikanın bağlı bulunduğu işçi konfederasyonunun farklı olması hâlinde, bağlı bulunduğu 

konfederasyonun seçeceği bir üye, uyuşmazlık konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu bir başka 

işveren sendikaları konfederasyonu bulunması hâlinde de sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun 

seçeceği bir üye, ikinci üyenin yerine Kurul üyesi olarak toplantıya katılır. Seçimle gelen üyeler, iki yıl için 

seçilir ve yeniden seçilmeleri mümkündür. İşçi ve işverenler adına seçilecek üyelerde 6 ncı maddedeki 

kurucular için öngörülen şartlar aranır. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. 

Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca hukuk daireleri başkanları 

arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay önce 

Bakanlıkça ilgili makam ve kuruluşlardan istenir”. 

                                                             
47 Özekes/Birben, 152. 
48 Şahlanan, s.531. 
49 Ekmekçi, s.467-468; Göktaş/Yılmaz, s.971. 
50 Bkz. Ekmekçi, s.486. 
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c. Kurulun İşleyişi 

YHK, resmi ve sürekli bir kuruluştur51. YHK’nun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek 

üzere YHK Başkanlığına bağlı olarak bir genel sekreterlik kurulur. Genel sekreter başkanın teklifi 

üzerine genel usullere göre atanır. YHK’nun talebi üzerine Cumhurbaşkanlığınca yeteri kadar raportör 

ve uzman atanır veya görevlendirilir. Ancak, işçi veya işveren kuruluşlarında çalışmakta olanlar, 

raportör veya uzman olarak görevlendirilemez (m.55). 

YHK’nun işleyişine ilişkin hem 6356 sayılı STİSK hem de Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve 

Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde düzenleme bulunmaktadır. Buna göre,  

“Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı iş günü içinde başkan 

ve en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Mazeretli veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı 

gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden biri alır. Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı dosya üzerinde 

inceler. Gerekli görüldüğü durumlarda taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

isteyebilir. Taraflar ve diğer bütün ilgililer, Yüksek Hakem Kurulunun istediği bilgi ve belgeyi vermekle 

yükümlüdür. Yüksek Hakem Kurulu, görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler veya bunların 

görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bunlar hakkında 6100 sayılı Kanunun tanıklara ve bilirkişilere 

ilişkin hükümleri uygulanır. Taraflar da, bilgilendirmek amacıyla Kurulda dinlenmelerini isteyebilir, bilgi 

ve belge sunabilir. Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği 

hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.” (m.56/1-3). 

Yönetmelikte ise kurulun yapacağı inceleme daha ayrıntılı düzenlenmiştir. Buna göre, Kurula 

yapılan başvurular, Kurul Başkanı veya yetki vermesi halinde Genel Sekreterce ön incelemesi yapılmak 

üzere; iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, kapsamı, işyeri ve işin özelliği gibi hususlar birlikte 

değerlendirilerek başvurunun Kurula ulaştığı tarihi takip eden ilk iş günü bir veya birden fazla uzman 

ve raportöre sırasıyla havale edilir. Sıraya uyulmadan yapılan havaleler için gerekçe belirtilir. Uzman ve 

raportörler, kendilerine havale edilen başvuruları, ehliyet, yetki, süre ve mevzuat yönünden inceler ve 

düzenleyecekleri ön inceleme raporunu kendilerine bildirilen toplantı tarihinden en az iki iş günü önce 

Genel Sekretere teslim eder. Uzman ve raportörler, talep edildiğinde Genel Sekreter tarafından 

belirlenen gün ve saatte ön inceleme raporunu Kurula sunar. Uzman ve raportörler, ön inceleme sonucu 

başvuruyu esastan incelemeye başlar. Başvurunun esasa geçilmeden reddi halinde gerekçeli kararı 

hazırlayarak Kurul üyelerinin imzasına sunar (m.18).  

İlk inceleme sonunda, Kurulca başvurunun esastan incelenmesine karar verilirse, belirlenen süre 

içinde işletmenin ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, geçinme endeksleri, fiilen ödenmekte 

olan ücretler, benzeri işyerlerindeki ücretler, diğer çalışma koşulları ve gelir unsurları, Kurulca karara 

bağlanan emsal kararlar ile belirlenmiş prensip kararları gibi hususlardan gerekli görülenleri içeren 

esas rapor, uzman ve raportörlerce hazırlanır. Hazırlanan rapor, uzman ve raportörlere bildirilen 

toplantı tarihinden en geç üç iş günü önce Genel Sekretere teslim edilir (Yönetmelik m.20/1-2). 

Kurul görüşmeleri gizli tutulur. Kararın özeti ile varsa muhalefet görüşleri karar defterine yazılır, 

Kurul Başkanı ve üyelerce imzalanır (Yönetmelik m.21). Kurul, teşmile ilişkin görüş bildirme dışındaki 

işlerde, yapacağı ilk toplantı gününden başlayarak en geç iki ay içinde kesin kararını verir (Yönetmelik 

m.22). 

                                                             
51 Tuncay/Savaş Kutsal, s.368. 
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B. Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

1. Kararların İçeriği 

Yönetmeliğe göre, kurul kararları ve varsa muhalefet görüşleri gerekçeli olarak yazılır. 

Kararlarda; Kurul Başkanıyla üyelerin adı, soyadı ve imzası, kararın tarih ve numarası, başvuruda 

bulunanlar ve başvuru nedeni, uyuşmazlığın tarafları ile uyuşmazlığın olduğu işyerinin unvan ve adresi 

yer alır (m.23). 

Doktrinde kabul edildiği üzere, YHK tarafların toplu görüşme ve arabuluculuk aşamasında 

anlaştığı hususları tekrar görüşmez. Başka bir ifade ile YHK, tarafların anlaştığı hususlarla bağlıdır52. 

Ancak doktrinde bu görüşe karşı çıkan görüşe göre, YHK tarafların anlaştıkları hususlara saygı duyup 

benimseyebilir, ancak kanunda böyle bir zorunluluk yoktur53. Bununla birlikte YHK, önceki aşamalarda 

taraflar arasında daha önce görüşülmemiş hususlar hakkında da karar veremez54. YHK, toplu iş 

sözleşmesini yaparken, tarafların daha önce üzerinde anlaştığı konularla da bağlı olacaktır. Başka bir 

anlatımla tarafların iradelerine öncelik verilecektir.  

2. Kararların Niteliği 

YHK kararlarının kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir (m.51/2). Maddedeki “kesin” 

ifadesinden anlaşılması gereken, YHK tarafından verilen kararlara itiraz edilebilecek başka bir 

merciinin olmamasıdır55. Zira YHK kararları, idari işlem niteliğinde değildir56. Ayrıca YHK kararlarının 

kesin olmasından, toplu iş sözleşmesi yapılması aşamasında taraflar arasında mevcut olan uyuşmazlığın 

nihai olarak sona ermesi de anlaşılmalıdır57. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, tarafların YHK 

tarafından ortaya konan toplu iş sözleşmesini kabul etmeme gibi bir hakkı yoktur. Yargıtay 22. Hukuk 

Dairesi, YHK kararlarının kesin olmasından ne anlaşılması gerektiğini bir kararında şu şekilde ifade 

etmiştir58;  

“Yüksek Hakem Kurulu kararlarının kesin olması, usulünce yürütülen toplu görüşme süreci 

sonucunda Yüksek Hakem Kurulu tarafından oluşturulan toplu iş sözleşmesine karşı herhangi bir itiraz 

merciinin bulunmadığı anlamına gelmektedir. Anayasa ve 6356 sayılı Kanun’da, kurul kararlarının toplu 

iş sözleşmesi hükmünde olduğu ifade edilerek, toplu görüşme sürecine dair kesinlikten bahsedilmiş ve 

sürecin bu karar ile son bulduğu belirtilmiştir. Ancak, kurul kararlarının toplu iş sözleşmesi hükmünde ve 

kesin olması için önkoşul, Yüksek Hakem Kurulunun görevli ve yetkili olduğu konularda karar alması 

zorunluluğudur. Aksi halde ve kurulun görev ve yetkisinin bulunmadığı konularda toplu iş sözleşmesi 

bağıtlaması, taraflarca yargı yoluna başvurmayı engellemeyeceği gibi, bu durum, kurul tarafından 

oluşturulan toplu iş sözleşmesinin geçersizliğinin tespitini istemeye de engel değildir. Nitekim öğretide de, 

görevi ve yetkisi olmadığı konularda Yüksek Hakem Kurulunun oluşturacağı toplu iş sözleşmesinin, 

mahkemece geçersizliğine hükmedilebileceği ifade edilmiştir… Şu halde, somut olayda, Yüksek Hakem 

                                                             
52 Sur, Melda. İş Hukuku Toplu İlişkiler, 9. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2020, s.451-452. Ancak tarafların bazı hususlarda anlaşmaya varmasından 
sonra değişen dengelerin göz önünde bulundurulmamasının her zaman tarafları tatmin etmeyebileceği yönünde bkz. Özekes/Birben, s.171. 
53 Şahlanan, s.534. 
54 Sur, s.452. 
55 Özekes/Birben, s.156. Ayrıca bkz. Narmanlıoğlu, s.519; Tuncay/Savaş Kutsal, s.369; Göktaş/Yılmaz, s.972; Sökmen Güler, Ekin. “Toplu İş 
Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma ve Özel Hakeme Başvurma”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIX, Y.2015, 
S.3, s.64; Oğuz, s.121. 
56 Sur, s.452. 
57 Şahlanan, s.535; Göktaş/Yılmaz, s.972. 
58 Yarg. 22. HD. 15.07.2014, 16453/22444. 
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Kurulunun, görevi ve yetkisi bulunmayan bir konuda oluşturduğu toplu iş sözleşmesinin hükümsüz olduğu, 

toplu görüşme sürecinin tüm işletme yönünden de devam ettiğinin kabulü gerekmektedir. Buna göre, 

sendikanın almış olduğu grev kararı, yine sadece grev yasağına tabi olmayan işyerleri bakımından 

uygulanabilecek, yasak bulunan işyerleri yönünden grev uygulaması yapılmayacak, ancak grev ve lokavt 

yasağı bulunmayan işyerlerinde varılan anlaşma sonucunda bağıtlanacak toplu iş sözleşmesi ise, işletme 

toplu iş sözleşmesi niteliği kazanarak tüm işyerlerinde uygulanacaktır”. 

Belirtmek gerekir ki, hukuka uygun olarak alınmış YHK kararları için kesinlik söz konusudur59. 

Örneğin kurulun yetkisi olmadığı halde karar alması ya da başvuru süresinin kaçırılması halinde alınan 

kararların kesinliğinden bahsedilemez. Ayrıca YHK yetkili ve görevli olmadığı bir uyuşmazlıkta toplu iş 

sözleşmesi yapması durumunda, ilgililer toplu iş sözleşmesinin geçersizliğini talep edebilir60. 

YHK kararı tamamen yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılması şeklinde olabileceği gibi, mevcut bir 

toplu iş sözleşmesinin bazı hükümlerinin değiştirilmesi şeklinde de olabilir61. Ayrıca belirmek gerekir 

ki, YHK kendisi daha önce yaptığı toplu iş sözleşmelerini değiştiremez62. Zira her ne kadar toplu iş 

sözleşmesi YHK tarafından ortaya konsa da, bu durum YHK’nu toplu iş sözleşmesinin tarafı olduğu 

anlamına gelmez. Ancak toplu iş sözleşmesinin tarafları anlaşarak, YHK tarafından yapılan toplu iş 

sözleşmesini değiştirebilirler63. Bu ifadeden toplu iş sözleşmesi yürürlükteyken yeni bir toplu iş 

sözleşmesi yapılabileceğinin anlaşılmaması gerekir. Zira her ne kadar toplu iş sözleşmesi YHK 

tarafından yapılmışsa da, kanunda da ifade edildiği gibi, normal bir toplu pazarlık sürecinde ortaya 

çıkarılmış toplu iş sözleşmesi niteliğindedir (m.51/2). Bunun bir sonucu olarak da toplu iş sözleşmesi 

STİSK m.48’de düzenlenen ilan ve tevdi usullerine tabidir. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde yer alamayacak 

hususlar, YHK kararlarında da yer alamaz64. 

YHK tarafından yapılmış toplu iş sözleşmesinin yorumu için Kurula değil iş mahkemesine 

başvurmak gerekir65.  

Toplu görüşmeye katılan sendikanın üyesi olmayan işçiler de dayanışma aidatı ödeyerek YHK 

tarafından yapılan toplu iş sözleşmesinden faydalanabilirler66. Ayrıca YHK tarafından yapılan toplu iş 

sözleşmesinin sona ermesinden sonra yenisi yapılıncaya kadar iş sözleşmesi hükmü olarak etki 

edecektir67. 

3. Kararlar İle İlgili Güncel Meseleler 

a. Grev yasağının bulunup bulunmadığı hususu 

Bir işyerinin grev veya lokavt yasağı kapsamında olup olmadığı sorununun çözüm mercii, iş 

mahkemeleridir68. Dolayısıyla YHK önüne gelen dosyada karar alırken buna ilişkin bir değerlendirme 

                                                             
59 Şahlanan, s.535; Özekes/Birben, s.170; Göktaş/Yılmaz, s.972; Oğuz, s.122. 
60 Özekes/Birben, s.170; Göktaş/Yılmaz, s.972. 
61 Tuncay/Savaş Kutsal, s.369; Sökmen Güler, s.65; Oğuz, s.121. 
62 Sur, s.452; Özekes/Birben, s.157; Sökmen Güler, s.64. 
63 Oğuzman, İlişkiler, s.148; Narmanlıoğlu, s.519; Sur, s.452; Göktaş/Yılmaz, s.973. 
64 Özekes/Birben, s.157. 
65 Özekes/Birben, s.157; Göktaş/Yılmaz, s.972. YHK tarafından yapılan toplu iş sözleşmesinin yorumu için de yorum davası açılabileceği yönünde bkz. 
Tuncay/Savaş Kutsal, s.369. 
66 Narmanlıoğlu, s.519; Sur, s.452; Özekes/Birben, s.157-158. 
67 Narmanlıoğlu, s.519. 
68 Narmanlıoğlu, s.518; Göktaş/Yılmaz, s.972. 
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yapamaz. Bu kural, YHK bir yargı organı olmadığından yargıya ilişkin bir görevi de yerine 

getiremeyeceğinden kaynaklanmaktadır69. Öyle ki, YHK yetkisi olmadığı halde belirtilen hususa ilişkin 

bir değerlendirme yaptıysa da verilen kararın geçersiz kabul edilmesi icap eder70. Bu durumda Kurul, 

bir mahkeme kararını beklemelidir ve toplu iş sözleşmesi yapmaktan kaçınmalıdır71. Önüne gelen bir 

uyuşmazlık konusunda Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararda,  

“…Ancak böyle bir yetkinin hasren mahkemelere, yargı organına ait bulunduğunu ve Yüksek Hakem 

Kurulunun bu hususta bir yetkisinin bulunmadığını söyleyebilmek imkânı vardır. Her ne kadar kanun 

Yüksek Hakem Kuruluna aydınlatılmasına gerek duyulan hususlarda ilgilileri bizzat dinlemek veya 

onlardan yazılı bildirimde bulunmalarını istemek yetkisini vermiş ve Kurulun bilgi isteğinde bulunduğu 

kimselerin yardımcı olmalarını sağlamak için kanunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun şahitler ve 

bilirkişilere ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş ise de (Sen. TisK. m. 56/2), bu husus toplu iş 

sözleşmesi bağıtlanması konusuyla ilgili bulunmaktadır. Yüksek Hakem Kurulu bir yargı organı 

olmadığından yargıya ilişkin bir görevi yerine getirmesi, mahkemelerin yetkilerini kullanması caiz değildir. 

Grev yasağı bulunup bulunmadığı, bir hukuki mesele olup, uyuşmazlık hâlinde iş mahkemelerinde 

çözümlenmelidir. Dolayısıyla böyle bir konunun çözümü Yüksek Hakem Kurulunun yetkisine girmez. Eğer 

her şeye rağmen alınan bir Yüksek Hakem Kurulu kararı varsa, bu kararı geçersiz saymak gerekir; 

geçersizliğin tespitine yönelik iş mahkemesinde bir tespit davası açılabilir… Yüksek Hakem Kuruluna 

verilen görevler arasında iş yerinin grev ve lokavt yasakları kapsamında olup olmadığının tespitine ilişkin 

bir görev yoktur. Hukuki nitelikteki bu uyuşmazlığın yargı yetkisine sahip mahkemeler tarafından 

çözümlenmesi gerekir. Yüksek Hakem Kurulunun kesin olan kararları, Kurul önüne kanundaki prosedüre 

uygun biçimde getirilmiş uyuşmazlıkla ilgili olarak toplu iş sözleşmesi hükmünde verdiği kararlardır”72 

 ifadelerine yer verilmiştir. 

Ancak belirtmek gerekir ki, YHK grev yasağı kapsamında olan bir işyeri için yetkisi olmadığı halde 

toplu iş sözleşmesi yapmışsa, mahkeme kararı yoluyla yapılan toplu iş sözleşmesinin geçersizliği tespit 

edilmelidir73. YHK tarafından verilen kararlar toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğundan tarafların 

imzaladıkları toplu iş sözleşmesinde olduğu gibi, toplu iş sözleşmesinin de geçersizliği ileri sürülerek 

mahkemece incelenmesi istenebilir74. 

b. İşletmeye dahil işyerlerinin bir kısmında grev yasağının olmaması hususu 

Toplu iş sözleşmesinin yapılacağı ünite bir işletme ise, kanun hükmü uyarınca burada işletme 

toplu iş sözleşmesi bağıtlanmak zorundadır (STİSK m.34/2). Zira bu husus, kamu düzenindendir. Ancak 

işletmeye dahil işyerlerinin bazılarının grev yasağının kapsamında olması ve diğerlerinin kapsam 

dışında olması hususu yargı kararlarında ve doktrinde tartışılmıştır75. Konuyu tartışmalı hale getiren 

işletmeye dahil işyerlerinin bazılarında grev yasağı varken diğerlerinde olmamasına rağmen YHK’nun 

toplu iş sözleşmesi yapmasından sonra ortaya çıkmıştır. Toplu iş sözleşmesinin yapılmasından sonra 

konu doktrinde tartışılmış ve son noktayı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi koymuştur. Karardan 

                                                             
69 Narmanlıoğlu, s.518. Bu yönde karar için bkz. Yarg. 9.HD. 18.11.1986, 9643/10289, TÜHİS, Şubat 1987, s.17. 
70 Sur, s.453. 
71 Narmanlıoğlu, s.518. 
72 Karar için bkz. Yargıtay HGK, 22.11.2017, E.2015/2170 K.2017/1426, www.legalbank.com, (09.04.2021). 
73 Yarg. 22.HD. 15.07.2014, 16453/22444, Çalışma ve Toplum, 2014/4, S.43, s.446-453. Ayrıca bkz. Özekes/Birben, s.158. 
74 Özekes/Birben, s.158. 
75 Konu hakkında 2822 sayılı Kanun dönemindeki tartışmalar için bkz. Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s.40-42. 
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bahsetmeden önce konu hakkındaki doktrin görüşlerine değinmekte fayda vardır. Doktrinde ileri 

sürülen ilk görüşe göre, grev yasağı olmayan işyerlerinin de bulunduğu bir işletme toplu iş sözleşmesi 

söz konusu ise, Yüksek Hakem Kurulu tüm işletmeyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi yapılmalıdır76. 

Başka bir görüşe göre ise, grev yasağı kapsamında olan işyerleri için Yüksek Hakem Kuruluna 

gidildiğinde bu işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapılmalı; diğer işyerlerinde ise işçilerin grev hakkını 

kullanmalarına imkân verilmelidir77. Söz konusu görüş grev hakkının anayasal niteliğine uygun olmak 

ile birlikte işletme toplu iş sözleşmesi yapılmasının kamu düzeninden olması kuralına uygun değildir. 

Bir diğer görüşe göre de, grev yasağı kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçiler ile kapsam dışındaki 

işyerlerinde çalışan işçiler sayısal olarak değerlendirilmelidir78. İleri sürülen bu görüş hakkaniyet 

bakımından makul gibi görünebilir ancak sayısal olarak daha az işçinin bulunması durumunda grev 

yasağı kapsamı dışındaki işçilerin grev hakkından yoksun bırakılma ihtimali de kabul edilemez79. Son 

görüşe göre, tüm işletmede çalışan işçilerin grev yasağı kapsamında olmayan işyerlerinde çalışan 

işçilerin grev hakkını kullanmalarının sonucu beklenip, bu sürecin sonunda ortaya çıkan toplu iş 

sözleşmesinden tüm işçilerin faydalanması sağlanmalıdır80. Yargıtay da bu görüşü benimsemiştir81. 

Yargıtay’ın konuya ilişkin kararına göre,  

“Somut olayda, Yüksek Hakem Kurulu’nun, görevi ve yetkisi bulunmayan bir konuda oluşturduğu 

toplu iş sözleşmesinin hükümsüz olduğu, toplu görüşme sürecinin tüm işletme yönünden de devam ettiğinin 

kabulü gerekmektedir. Buna göre, sendikanın almış olduğu grev kararı, yine sadece grev yasağına tabi 

olmayan işyerleri bakımından uygulanabilecek, yasak bulunan işyerleri yönünden grev uygulaması 

yapılmayacak, ancak grev ve lokavt yasağı bulunmayan işyerlerinde varılan anlaşma sonucunda 

bağıtlanacak toplu iş sözleşmesi ise, işletme toplu iş sözleşmesi niteliği kazanarak tüm işyerlerinde 

uygulanacaktır. Mahkemece, tüm işletme yönünden toplu iş sözleşmesinin geçersiz bulunduğunun tespiti 

ile toplu görüşme sürecinin devam ettiğinin kabulüne ve fazlaya dair istemin reddine karar verilmesi 

gerekirken, işletmenin bölünerek, ikili toplu iş sözleşmesi düzenine yol açacak surette ve yazılı şekilde 

davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetsizdir”.  

Hükme gerekçe olarak da YHK’nun, işverenin başvurusu üzerine işletmenin bütünü yönünden 

toplu iş sözleşmesini bağıtlamasını sendikanın almış olduğu grev kararı uygulanamaz hale getirdiği 

ifade edilmiştir. Karara göre, bu şekilde YHK tarafından toplu iş sözleşmesi, grev yasağı kapsamında 

olmayan işyerleri yönünden, grev hakkını ortadan kaldırdığı tartışmasızdır. Oysaki, zorunlu tahkim, 

ancak kanun ile belirtilen sınırlı durumlarda ve sadece grev yasağının söz konusu olduğu hallerde 

başvurulması gereken bir yoldur. İşletme toplu iş sözleşmesinin bölünemez niteliği ve yukarıda ayrıntılı 

olarak izah edildiği üzere grev hakkının vazgeçilmez ve korunması gereken bir hak olduğu nazara 

alındığında, işyerlerinin bir kısmında grev yasağının bulunduğu ve bir kısmında ise grev yasağının 

bulunmadığı işletmelerde, YHK’nun görevi ve yetkisinin bulunmadığı kabul edilmelidir. Bizce de son 

olarak belirtilen görüş, hem anayasal hak olan grev hakkının özüne hem de işletme toplu iş 

                                                             
76 Reisoğlu, s.277 vd. 
77 Ekonomi, Münir. “İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ve Uygulamada Karşılaşılan Başlıca Sorunlar”, Kamu-İş. C.1, S.1, 1987, s.20-21; 
Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s.927-929. 
78 Tuncay/Savaş Kutal, s.241-243. 
79 Aynı yönde bkz. Sur, s.454. 
80 Sur, s.454; Şahlanan, s.537; Özkaraca, Ercüment. “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 2016, s.344-345; Başterzi, Süleyman. “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 
2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 2014, s.343-344; 
Ekmekçi, s.468; Göktaş/Yılmaz, s.971. 
81 Karar için bkz. Yarg. 22. HD. 15.07.2014, 16453/22444. 
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sözleşmesinin kanundaki düzenlemesine daha uygun niteliktedir. Ayrıca toplu iş uyuşmazlıklarının 

çözümünde esas olan toplu pazarlık ve grev hakkının kullanılması ve zorunlu tahkimin istisna 

olmasıdır82. 

SONUÇ 

Taraflar arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığında asıl olan uyuşmazlığın yargı yetkisine sahip 

devlet mahkemelerince çözümlenmesidir. Ancak tahkim, bu kuralın istisnasını oluşturur. Tahkim, 

taraflar arasındaki mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın devlet mahkemeleri yerine tarafların kendi 

seçecekleri kişi ve mercilerce, yargısal usullerle ve yine yargılama yapılarak çözümlenmesidir.  

Tahkimin, özel tahkim (ihtiyari tahkim) ve zorunlu tahkim (mecburi tahkim) olarak iki türü 

bulunmaktadır. Tarafların tahkime başvurması taraf iradelerinden kaynaklanıyorsa özel tahkim; 

kanundan kaynaklanıyorsa zorunlu tahkim söz konusu olmaktadır.  

6356 sayılı STİSK m.51’de zorunlu tahkimden bahsedilirken, m.52’de tarafların hak ve menfaat 

uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme başvurabilecekleri hüküm altına alınmaktadır. 

Hukukumuzda toplu menfaat uyuşmazlıklarındaki zorunlu tahkimde tek yetkili organ Yüksek Hakem 

Kurulu’dur.  Ayrıca hem Anayasa hem de STİSK’de hangi hallerde YHK’na başvurulması gerektiği 

düzenlenmiştir. YHK’na grev yasağının olduğu iş ve işyerleri, Cumhurbaşkanı tarafından alınmış bir grev 

kararının ertelenmesi ve grev kararı alınmış bir işyerinde grev oylamasının sonucunda grev 

yapılmaması şeklinde karar çıkması halinde başvurulabilir. Sayılan bu haller dışında YHK’na başvuru 

yapılamamaktadır. Ayrıca kanun koyucu YHK’nun kendiliğinden uyuşmazlığa el koymasını kabul 

etmemiş, taraflardan birisinin YHK’na başvurusunu aramıştır.  

YHK kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Maddede kullanılan “kesin” olma 

ifadesinden anlaşılması gereken, YHK tarafından verilen karara karşı itiraz edebilecek başka bir 

merciinin olmamasıdır. Ancak YHK kararının hukuka uygun olarak alınması halinde kesinlikten 

bahsedebilir. Aksi halde YHK yetkisinin bulunmamasına rağmen karar vermesi halinde, kararın 

kesinliğinden ve itiraz edilemezliğinden bahsedilemez. Bu durumda taraflardan birisi, kararın 

geçersizliğinin tespitini talep edebilir.  

YHK, uyuşmazlık önüne geldiğinde toplu iş sözleşmesi ortaya çıkarırken tamamen yeni bir toplu 

iş sözleşmesi yapabileceği gibi, mevcut sözleşmenin bazı hükümlerini değiştirerek de yapabilir. Ayrıca 

YHK tarafından yapılan toplu iş sözleşmesi, normal bir toplu pazarlık sürecinin sonucunda işçi sendikası 

ile işveren veya işveren sendikası arasında yapılmış toplu iş sözleşmesi gibi etki doğurur. 
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİNDEN YARARLANMA VE KONUYA 
İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 30.12.2020 TARİHLİ İPTAL KARARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esra BASKAN1 
 

Öz 
Hukukumuzda 1982 Anayasası’nın 53. maddesi ile anayasal güvence altına alınan toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkının kullanılmasına, toplu iş sözleşmesinin yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanunda yer alan önemli hükümlerden 
biri de toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin 39. maddedir ve bu maddeye göre toplu iş sözleşmesinin 
parasal hükümlerinden kural olarak taraf sendikanın üyeleri yararlanır. Buna karşılık taraf sendikanın üyesi 
olmayan işçilerin de dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanması mümkündür. 
Nitekim söz konusu düzenlemenin 4. fıkrasına göre, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına 
üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da 
ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi 
sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.  
Buna karşılık yakın zamana kadar, yine aynı düzenleme içinde, taraf sendika üyeleri ve dayanışma aidatı ödeyerek 
toplu iş sözleşmesinden yararlananlar arasında yararlanmanın başlangıç tarihi konusunda önemli bir farklılık 
bulunmaktaydı. Nitekim söz konusu düzenlemeye göre toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte sendika üyesi 
olan işçiler toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren, bir diğer ifadeyle sözleşmenin geriye etkisinden 
yararlanma hakkına sahipken, dayanışma aidatı ödeyen işçiler toplu iş sözleşmesinden en erken imza tarihinden 
itibaren yararlanabiliyordu. Zira 39. maddenin 4. fıkrasında dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmanın talep tarihinden itibaren geçerli olacağı, imza tarihinden önce yapılan taleplerin imza tarihi 
itibariyle hüküm doğuracağı hükme bağlanmıştı. Ancak söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından 
toplu iş sözleşmesinden geriye etkisinden yararlanmak isteyen işçilerin taraf sendikaya üye olma zorunluluğunun 
hem olumsuz sendika hakkını hem de toplu iş sözleşmesi hakkını sınırladığı ve bu sınırlamanın Anayasanın 13, 51 
ve 53. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir2.  
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar sonrasında, yasaya göre, imza tarihi ile yürürlük tarihi arasındaki 
dönem için toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda taraf sendikaya üye işçiler ile dayanışma aidatı 
ödemek suretiyle yararlanan işçiler arasında herhangi bir fark kalmamıştır. Daha açık bir ifadeyle toplu iş 
sözleşmesinin imzalandığı tarihte sendikaya üye olan işçiler gibi, dayanışma aidatı ödeyen işçilerin de toplu iş 
sözleşmesinin geriye etkisinden yararlanması yasal açıdan mümkün hale gelmiştir.  
Belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar çeşitli yönlerden tartışmaya açıktır. Gerçekten, 
bir yandan, kararla Anayasa’nın 51. maddesiyle güvence altına alınan hiç kimsenin sendikaya üye olmaya 
zorlanamayacağı kuralı gereği toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden yararlanma için öngörülen üyelik 
koşulunun işçilerde yaratacağı baskının ortadan kaldırılması ve böylelikle bireysel/olumsuz sendika 
özgürlüğünün korunması isabetli görülebilir. Ancak diğer taraftan iptal kararıyla sendika üyesi işçilerle dayanışma 
aidatı ödeyen işçiler arasında toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın tamamen eşit koşullara bağlanması işçilerin 
sendikaya üye olmalarının en önemli nedenini de ortadan kaldırmaktadır. Bu ise kolektif sendika özgürlüğüne 
ciddi anlamda zarar verme tehlikesi yaratır. Bu itibarla iptal kararının çatışan bireysel ve kolektif sendika 
özgürlüğü arasında kurulacak optimal denge bağlamında değerlendirilmesi zorunludur.  
Çalışmamızın amacı Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar sonrasında toplu iş sözleşmesinin geriye 
etkisinden yararlanma koşullarının açıklanması ve değerlendirilmesidir. Bu kapsamda öncelikle toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma kavram ve koşulları üzerinde durulacak, taraf sendikaya üye işçiler ile dayanışma 
aidatı ödeyen işçilerin toplu iş sözleşmesinden geriye etkili olarak yararlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler 
incelenecek ve bu kapsamda Anayasa Mahkemesinin sözü edilen kararının isabetli olup olmadığına ilişkin 
değerlendirme yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Toplu iş sözleşmesi, yararlanma, toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi, dayanışma aidatı, 
anayasa  
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0003-2386-5771 
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UTILIZATION FROM THE RETROACTIVE EFFECT OF THE COLLECTIVE 
BARGAINING AGREEMENT AND EVALUATION OF THE RELEVANT ANNULMENT 

DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DATED 30.12.2020 

 

Abstract: 
In our legal system, the procedures and principles regarding the use of the right to conclude collective bargaining 
agreement, which is under constitutional guarantee by Article 53 of the 1982 Constitution, and the conclusion and 
implementation of collective labor agreements are regulated by the Law on Trade Unions and Collective 
Bargaining Agreement numbered 6356. One of the important provisions included in the aforementioned law is 
Article 39 on utilization from collective bargaining agreement, and pursuant to this article, members of the party 
union shall benefit from the monetary provisions of the collective bargaining agreement. Notwithstanding, it is 
also possible for workers who are not members of the party union to utilize from collective bargaining agreement 
by paying their solidarity dues. Hence, as per paragraph 4 of the aforementioned regulation, the beneficial 
ownership of those who are not members of the labor union at the time of signing the collective bargaining 
agreement, those who are not members of the labor union even after starting their job, those who become a 
member of the labor union at the signature date, or those who left or were dismissed from the party, depends on 
the solidarity dues paid to the labor union, which is a party of the collective bargaining agreement.  
On the other hand, there has been a significant difference in the same regulation between party union members 
and those who utilize from collective bargaining agreement by paying solidarity dues regarding the 
commencement date of the utilization until recently. Hence, as per the aforementioned regulation, workers who 
were members of the union at the time the collective bargaining agreement signed had the right to benefit from 
the retroactive effect of the agreement. Whereas workers who paid the solidarity dues were to benefit from the 
collective bargaining date as of the earliest signature date. It was stipulated in paragraph 4 of Article 39, that 
benefiting from collective bargaining agreement by paying solidarity dues would gain validity from the request 
date, and requests made before the date of signature would be effective as of the date of signature. Nevertheless, 
the aforementioned regulation was annulled on the grounds that the obligation to join the party union of industrial 
workers willing to benefit from the retroactive effect of collective bargaining agreement via the Constitutional 
Court restricted both the negative union right and collective bargaining right, and this restriction was cancelled 
with Articles 13, 51 and 53 of the Constitution3.  
After the decision of the Constitutional Court, no difference was left between the workers who are members of the 
union and the workers who utilize by paying the solidarity dues for the period between the signing date and the 
effective date. More clearly, just like the workers who were affiliated to the union at the signature time of the 
collective bargaining agreement, workers who pay solidarity dues can also benefit from the retroactive effect of 
collective bargaining agreement.  
It is worth noting that the decision of Constitutional Court is disputable from various aspects. On one hand, it may 
be seen as appropriate to eliminate the pressure that will be put on workers by the membership condition 
stipulated to utilize from the retroactive effect of collective bargaining agreement, and thus to protect 
individual/negative union freedom, in accordance with the provision stating that no one can be forced to become 
a union member. On the other hand, the fact that the utilization of the collective bargaining agreement is 
completely equal between the workers who are members of the union with the annulment decision and the 
workers who pay their solidarity dues eliminates the most crucial ground for the union membership. This situation 
jeopardizes the collective union freedom. In this respect, the annulment decision must be evaluated against the 
backdrop of the optimal balance to be established between conflicting individual and collective union freedom.  
The aim of the paper is to explain and evaluate the conditions of utilization from the retroactive effect of the 
collective bargaining agreement after the decision of the Constitutional Court. Within this context, firstly the terms 
and conditions of utilization from collective bargaining will be addressed and the legal regulations regarding the 
retrospective benefit of the collective bargaining agreement by the workers who are union members and the 
workers who pay the solidarity due will be examined and whether the stated decision of the Constitutional Court 
is appropriate will be evaluated in this regard.  
Keywords: Collective bargaining agreement, utilization, retroactive effect of the collective bargaining agreement, 
solidarity due, constitution  

                                                             
3 C.C, 30.12.2020, E. 2020/57, K. 2020/83. Official Gazette dated 3.3.2021 and numbered 31412.  
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GİRİŞ 

İş hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmesinin en önemli nedenlerinden biri olan 

işveren karşısında ekonomik ve sosyal açıdan zayıf konumdaki işçinin korunması amacı, bu hukuk 

dalına özgü bir takım ilke ve kuralların kabul edilmesine ve kanun koyucular tarafından iş mevzuatıyla 

işçiyi koruyucu özel düzenlemeler getirilmesine yol açmıştır. Ancak söz konusu yasal düzenlemelerin 

kimi zaman yeterli korumayı sağlamaması, başlangıçta işçilerin, devamındaki süreçte işverenlerin bir 

dayanışma bilinci içerisinde kendi kendine yardım mekanizması oluşturmalarına ve bu amaçla sendika 

çatısı altında örgütlenmelerine neden olmuştur. Günümüzde örgütlenme, bir diğer ifadeyle sendika 

özgürlüğü uluslararası sözleşmeler4 ve anayasalarla korunan temel ve vazgeçilmez haklardan biri 

olarak kabul edilir.  

Ancak gerek bireysel gerek kolektif düzeyde sendika özgürlüğünün gerçek anlamda var olması, 

aynı zamanda toplu iş sözleşmesi özerkliğinin tanınmasına bağlıdır. Toplu iş sözleşmesi özerkliği, bir 

diğer ifadeyle toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, sosyal tarafların aralarında anlaşmak suretiyle, Anayasa 

ve kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde, çalışma koşullarını serbestçe ve üçüncü kişiler üzerinde 

etkili olacak şekilde düzenleme yetkisidir5. Bu yetki sendikal özgürlüklerin tamamlayıcısı ve 

vazgeçilmez unsurudur. Nitekim işçi ve işverenlerin çalışma hayatındaki menfaatlerini mevzuatta ve iş 

sözleşmelerinde öngörülen hakların üzerine taşıma çabaları sendikaların en önemli ve en temel 

faaliyetini teşkil eder ve bu faaliyetin gerçekleştirmesi ancak toplu iş sözleşmesi yoluyla mümkündür. 

Bu bağlamda toplu iş sözleşmesi yapma hakkı da, sendika özgürlüğü gibi, başta uluslararası 

sözleşmelerde6 temel haklardan biri kabul edilmiştir.  

Hukukumuzda toplu iş sözleşmesi yapma hakkı Anayasanın 53. maddesinde düzenlenmiş, söz 

konusu düzenlemede işçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma 

şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip oldukları ifade edilmiştir. Yine 

aynı düzenleme içerisinde “Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir” hükmüne yer 

verilmiş, bu doğrultuda toplu iş sözleşmesine ilişkin esaslar 6356 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 6356 

sayılı Kanunun toplu iş sözleşmesine ilişkin düzenlemeleri içerisinde yer alan önemli düzenlemelerden 

biri de sözleşmeden yararlanmaya ilişkin 39. maddedir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanma, 

                                                             
4 Sendika özgürlüğüne ilişkin uluslararası sözleşmeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (md.23), Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (md. 8), Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi (md. 22), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (md. 11), Avrupa 
Sosyal Şartı (md. 5, 6), Uluslararası Çalışma Örgütünün 11 sayılı Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşmesi, 87 sayılı 
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşmesi, 98 sayılı Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin 
Uygulanmasına Müteallik Sözleşmesi, 135 sayılı İşletmelerde İşçi Temsilcisinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkındaki Sözleşmesi ile 
151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Kullanılması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yönetmelerine İlişkin Sözleşmesi olarak 
sıralanabilir.  
5 Toplu iş sözleşmesi özerkliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için bak. Ulucan, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği, İTÜ. Yayınları, İstanbul 
1981, s. 5 vd. Benzer yönde tanımlar için bak. Sağlam, Fazıl: “Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Erki ve Sınırları”, AÜSBFD, C. 29, S. 1, s. 209. Aktay, 
A. Nizamettin: Toplu İş Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019, s. 121. Tuncay, Can/ Savaş Kutsal, Burcu: Toplu İş Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2019, s. 183. Şahlanan, 
Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul 1992, s. 3. Engin, Murat: Toplu İş Sözleşmesi Sistemi, İstanbul 1999, s. 81 vd.  
6 Toplu iş sözleşmesi yapma hakkının açıkça güvence altına alındığı ulusalar arası sözleşmelerin başında Avrupa Sosyal Şartı gelir. Nitekim Şartın 5. 
maddesinde örgütlenme hakkı düzenlendikten sonra, 6. maddesinde “Akit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak 
amacıyla, çalışanlar ve işverenler arasındaki ortak görüşmeleri teşvik etmeyi; gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla ücretlerin 
ve iş koşullarının düzenlenmesi amacıyla işverenlerin ya da işveren örgütlerinin çalışanların örgütleriyle isteğe bağlı görüşmelerini sağlayacak yolları 
teşvik etmeyi, iş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakemlik sisteminin kurulmasını ve işletilmesini teşvik etmeyi taahhüt 
eder ve menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve işverenlerin, daha önce yapılan toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülüklere bağlı olmak 
koşuluyla grev hakkı dahil, toplu eylem hakkını tanır” hükmüne yer verilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerine bakıldığında ise, konuya 
ilişkin iki önemli sözleşmenin varlığı kabul edilmiştir. Bunlardan ilki 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesidir. 
Doğrudan toplu iş sözleşmesi yapma hakkıyla ilgili Örgüt sözleşmesi ise 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesidir. Sözleşmenin 4. 
maddesine göre “Çalışma şartlarını kolektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya işveren teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında ihtiyari 
müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara 
uygun tedbirler alınacaktır”.   
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sözleşmenin kişiler açısından uygulama alanını ifade eder ve esasen sendika özgürlüğünün bir kazanımı 

olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda 39. maddede yer alan düzenleme Anayasal boyutta sendikal 

özgürlükler ile de doğrudan ilgilidir.  

Toplu iş sözleşmesinin özellikle parasal hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği konusunda 

kanun koyucunun tercihi, öncelikle sendika üyelerinin yararlanmasına yönelik olmuştur ve bu tercih 

isabetlidir. Zira sendikaya üyeliği ile işçi bir yandan üyelikten doğan birtakım borçlar altına girmekte, 

diğer taraftan işveren tarafından yapılan bir takım hukuka aykırı uygulamalara maruz kalınma riskini 

üstlenmektedir. Dolayısıyla yararlanma hakkının taraf sendika üyesi işçilere tanınması, bu işçilerin 

özverilerinin karşılığını almalarını sağlar. Öte yandan toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyelerinin 

yararlanması kolektif sendika özgürlüğünün korunmasına da yardım eder. Nitekim kolektif sendika 

özgürlüğü, sendikaya üyeliğin mümkün olduğu kadar fazla olmasını gerektirir. Toplu iş sözleşmesinden 

yararlanma hakkı da sendikaya üye olmanın en önemli nedenini oluşturur.  

Buna karşılık toplu iş sözleşmesinden yararlanma yetkisinin sadece üyelik koşuluna bağlı 

tutulması, işçiler üzerinde taraf sendikaya üye olma konusunda bir zorlama olarak değerlendirilebilir 

ve bu bağlamda olumsuz sendika özgürlüğünü ihlal edici nitelikte görülebilir. Gerçekten, taraf sendikaya 

üye olmayanlara toplu iş sözleşmesinden yararlanma olanağının hiçbir şekilde tanınmaması, sendikaya 

üye olmak istemeyen veya farklı bir sendikaya üye olmak isteyen işçileri, üyeliğe zorlayarak olumsuz 

sendika özgürlüğüne zarar verir. Bu itibarla toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda hem 

bireysel hem de kolektif sendika özgürlüğü arasında makul bir dengenin sağlanması amaçlanarak 

dayanışma aidatı kurumuna başvurulmuştur.  Nitekim 6356 sayılı Kanun’un 39. maddesiyle kanun 

koyucu, taraf sendikaya üye olmayanların dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmasına olanak tanımış, 

ancak yararlanma bakımından taraf sendika üyeleri ile dayanışma aidatı ödeyenler arasında, 

sözleşmenin geriye etkisinden yararlanma konusunda ayrım gözetmiştir. Gerçekten yakın zamana 

kadar, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde sendika üyesi olan işçilere geriye etkiden yararlanma 

olanağı tanınırken, dayanışma aidatı ödeyen işçilerin geriye etkiden hiçbir şekilde yararlanamayacağı 

kabul edilmiştir. Nitekim 39. maddenin 4. fıkrasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş 

sözleşmesinden yararlanmanın talep tarihinden itibaren söz konusu olacağı, imza tarihinden önceki 

taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı düzenlemesi yer almıştır. Ancak anılan düzenleme 

Anayasa Mahkemesi’nin 2020 yılında vermiş olduğu kararla iptal edilmiştir.  

Çalışmamızın amacı toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden yararlanma konusunda Anayasa 

Mahkemesinin vermiş olduğu karar sonrasında mevcut durumun incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Bu amaçla çalışmamızda öncelikle toplu iş sözleşmesinden yararlanma ve toplu iş sözleşmesinin geriye 

etkisi kavramları açıklanacak, daha sonra Anayasa Mahkemesinin kararı gerekçeleriyle incelenecek, 

kararın isabetli olup olmadığı, bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü bağlamında değerlendirilecektir.  

I.  Genel Olarak Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma  

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma sözleşmenin kişiler açısından uygulama alanını, bir diğer 

ifadeyle, toplu iş sözleşmesinde yer alan normatif hükümlerin, bu kapsamda iş sözleşmesinin kurulması, 

içeriği ve sona ermesine ilişkin düzenlemelerin hangi işçilere uygulanacağını ifade eder.  

Hukukumuzda toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin esaslar 6356 sayılı Kanunun 39. 

maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi 

sendikasının üyeleri yararlanır.  
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Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük 

tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği 

tarihten itibaren yararlanır.  

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş 

sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.  

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine 

girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya 

çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi 

sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. 

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir.  

Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde 

belirlenir.  

Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez.  

Bu Kanun anlamında işveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen 

katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.  

Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 65 inci maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar 

dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine hüküm bulunmadıkça yararlanamaz”. 

Görüldüğü üzere söz konusu düzenlemeyle toplu iş sözleşmesinden kimlerin, hangi koşullarda ve 

hangi sürelerde yararlanacakları açıkça hükme bağlanmıştır. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, 

madde hükmü sadece toplu iş sözleşmesinin parasal hükümlerine ilişkindir. Zira toplu iş sözleşmesinin 

parasal olmayan hükümleri, bu bağlamda özellikle işyeri düzenine ilişkin hükümler işyerinde çalışan 

bütün işçilere uygulanır7. Nitekim 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinde bir sendikaya üye olan işçilerle 

sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikaya üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya 

çalışmaya son verilmesi bakımından ayım yapamayacağı hükme bağlanmış, aynı maddede ücret, 

ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümlerini saklı 

tutulmuştur. Dolayısıyla parasal hükümler dışında sendikalı ve sendikasız işçiler bakımından hiçbir 

suretle ayrım yapılması mümkün olmadığından8, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanıyor olsa da, parasal 

olmayan çalışma koşullarının işyerinde çalışan bütün işçilere uygulanması zorunludur.  

                                                             
7 Tuncay/ Savaş Kutsal, s. 309. Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 125. Toplu iş sözleşmesinin parasal olmayan hükümlerinden işyerindeki tüm işçilerin 
yararlanmasının, işyerinde birlik ve beraberliğin sağlanması, genel eşitlik ilkesinin uygulanması ve sosyal amaçlarla gerekli olduğu kabul edilmektedir.: 
Sur, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, 9. Bası, Ankara 2020, s. 256. 
8 Sur, s. 256. Ekmekçi, Ömer: Toplu İş Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2019, s. 395. Aktay, Toplu İş Hukuku, s. 208. Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/ 
Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 32. Bası, Beta Basım, İstanbul 2019, s. 975. Kandemir, Murat: “Toplu İş Sözleşmesinin Uygulama Alanı”, 
Çalışma ve Toplum, 2013/4, s. 184. Özkaraca, Ercüment: “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın 
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2014, Ankara 2016, s. 297. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 309. Şahlanan, Fevzi: Toplu İş 
Hukuku, İstanbul 2020, s. 432. Yargıtay kararları da bu yöndedir. “Toplu İş Sözleşmesi ile işçi lehine getirilecek bu düzenlemeden sendika üyesi işçiler 
yanında üye olmayan işçilerde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca yararlanır. Zira anılan hükme göre 
“İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya 
son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya dair sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri 
saklıdır”. Böylece, toplu iş sözleşmesi ile bu konularda üyeler yararına ayrım yapılabileceği ve sözleşmenin parasal hükümlerinden sadece üyelerin 
yararlanacağı açıktır. Buna karşılık, diğer çalışma koşullarına ve bu arada çalışma süresi, yıllık ücretli izin süreleri gibi hükümler ile çalıştırmaya son 
vermeye dair toplu iş sözleşmesi hükümlerinin taraf sendika üyesi olsun ya da olmasın işyerindeki bütün işçilere uygulanması gerekir. İş güvencesi 
hükümleri çalışma koşulları ve çalıştırmaya son vermeye ilişkindir. Toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi halinde, işyerinde sendika üyesi olsun veya 
olmasın tüm işçilere uygulanması gerekir. Nitekim somut uyuşmazlıkta, davalının davacının iş sözleşmesini feshederken fesih ile ilgili disiplin 
soruşturmasını sözleşme hükümlerine göre yaptığı ve sözleşme hükümlerini sendika üyesi olmayan işçiye de uyguladığı sabittir. O halde davacı 
hakkında toplu iş sözleşme ile kabul edilen iş güvencesi hükümlerinin uygulanacağı davalı işverenin de kabulündedir.” Yarg. 9. HD., 14.06.2016, E. 
13363, K. 14311. Bu karar için bak. www.kazanci.com.tr   

http://www.kazanci.com.tr/
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Parasal hükümler kapsamında ise, toplu iş sözleşmesinden yararlanma belirli koşullara 

bağlanmıştır. Söz konusu koşullardan ilki, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki bir işyerinde sözleşmeye 

taraf işverenin işçisi9 olarak çalışıyor olmaktır. Bu bağlamda her şeyden önce sözleşmeye taraf işverenin 

işçisi olsa dahi, toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındaki işyerlerinde çalışanlar; taraf işverenin işçisi 

olmayan geçici işverenin ve alt işverenin işçileri10; işçi sıfatı taşımayan çırak ve stajerler toplu iş 

sözleşmesinden yararlanamaz. Ayrıca 6356 sayılı Kanun’un 39. maddesinin 8. fıkrasında açıkça 

belirtildiği üzere grev sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesinden greve katılmayanlar11;  aynı 

maddenin 7. fıkrası gereğince işveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen 

katılanlar toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz. Bunların yanı sıra uygulamada bazı toplu iş 

sözleşmelerinde yer verilen ve Yargıtay’ca da geçerli kabul edilen12, belirli nitelikte işçilerin toplu iş 

sözleşmesinden yararlanamayacağı kuralı kapsamında, kapsam dışı bırakılan personel de yararlanma 

hakkına sahip değildir.  

Toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın ikinci önemli koşulu ise sözleşmeye taraf sendikayla 

üyelik veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle bir bağ kurulmasıdır. Gerçekten toplu iş sözleşmesi 

kapsamındaki bir işyerinde, taraf işverenin işçisi olarak çalışan herkes toplu iş sözleşmesinden 

yararlanamaz. Söz konusu işçilerin yararlanma hakkına sahip olabilmeleri için ya taraf sendikaya üye 

olmaları veya sendikaya dayanışma aidatı ödemeleri gerekir.  

Bu bağlamda toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkına sahip olanlar öncelikle toplu iş 

sözleşmesine taraf sendikaya üye olan işçilerdir. Nitekim 6356 sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. 

fıkrasına göre “toplu iş sözleşmesinden taraf sendikanın üyeleri yararlanır”. Taraf sendika üyelerinin 

toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmesi için ayrıca bir talepte bulunması vb. gerekmez. Toplu iş 

sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyeler kendiliğinden toplu iş sözleşmesinden yararlanma 

hakkına sahip olurlar. Bu doğal bir sonuçtur, zira işçilerin sendikaya üye olmaktaki en önemli nedenleri 

toplu iş sözleşmesinden yararlanmaktır ve bu amaç doğrultusunda işçi sendikaya üyelik işlemlerini 

gerçekleştirmiş, aidat ödeme de dahil sendika üyeliğinden doğan borçları yerine getirmiştir. Dolayısıyla 

bu işçiler üyelikten doğan bir hak olarak toplu iş sözleşmesinden de yararlanabileceklerdir.  

Toplu iş sözleşmesinin parasal hükümlerinden yararlanmayı mümkün kılan bir diğer yol taraf 

sendikaya dayanışma aidatı ödenmesidir13.  Nitekim 6356 sayılı STSK’in 39/4 hükmüne göre “toplu iş 

sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye 

olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş 

sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı 

                                                             
9 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 129. Kandemir, s. 177.  
10 “Asıl işverenin, taşeronun işçisine karşı sorumluluğu, taşeronun işçisine karşı kanundan ve hizmet aktinden doğan yükümlülükleri ile sınırlı 
olduğundan, davacı işçinin asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanması olanaklı değildir.” Yarg. 9. HD., 28.3.1996, E. 5147, K. 6534. 
Bu karar için bak. www.kazanci.com.tr. 
11 Belirtmek gerekir ki, 39/8 madde düzenlemesi kapsamında toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacak olanlar, kendi istekleriyle greve katılmamış 
olanlardır. Zira her şeyden önce 65. maddeye göre zorunlu olarak çalışması gereken ve bu nedenle grev katılmayanlar anılan düzenlemenin kapsamı 
dışında kalır. 
12 Yarg. 9. HD., 6.5.1974, E. 24604, K. 8465. Bu karar ve incelemesi için bak. Ulucan, Devrim; “Kapsam Dışı Bırakılma”, İHU, TSGLK 6 No.1, s. 1 vd., s. 1 
vd.  Aynı yönde Yarg. 9. HD., 25.3.1999, E. 1240, K. 6653. Bu karar için bak. www.kazanci.com.tr.  
13 Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda ayrıntılı olarak bkz. Gerek, Nüvit: “Dayanışma Aidatı Ödeyerek 
Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2009, S. 16, s. 137 vd. Narmanlıoğlu, Ünal: “Toplu İş Sözleşmesinin Sadece Taraf 
Sendika Üyelerine Uygulanan Hükümlerine Tabi Olma (Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma)”, İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 15. Yıl Armağanı, s. 179 vd. Subaşı, İbrahim: “Sendikalı Olmayan veya Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu 
İş Sözleşmesinden Yararlanmaları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2009, S. 14, s. 172 vd. Aktay, Nizamettin: “Türk İş Hukukunda Dayanışma Aidatı 
Müessesesi”, TÜHİS, Ağustos 1998, s. 5 vd.  

http://www.kazanci.com.tr/
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ödemelerine bağlıdır”. Belirtmek gerekir ki, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden 

yararlanma, sadece sendika üyesi olmayan veya farklı sendikaya üye olan ve bu nedenle toplu iş 

sözleşmesinden yararlanamayan işçiler için öngörülmüş olup, işçi sıfatı taşımayan, greve katılmayan 

veya kapsam dışı personel niteliğinde olanların14 dayanışma aidatı ödeyerek yararlanması söz konusu 

değildir15.  

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçinin öncelikle 

talepte bulunması şarttır, ancak işçi sendikasının onayı aranmaz (STSK md. 39/4) Talebin nasıl 

yapılacağına ilişkin ise kanunda bir düzenleme yoktur. Buna rağmen talebin her bir toplu iş sözleşmesi 

için ayrı ayrı yapılması16, işverene yöneltilmesi17 ve ispat açısından yazılı olarak yapılması18 gerektiği 

kabul edilmektedir. Diğer taraftan bu yolla yararlanma için işçinin sendikaya dayanışma aidatı ödemesi 

gerekir. Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak üzere sendika tüzüğünde 

belirlenir (STSK m. 39/5). Ancak faaliyeti durdurulmuş olan sendikalara dayanışma aidatı ödenmez 

(STSK m. 39/6). 

II. Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisinden Yararlanma  

Çalışmamız kapsamında toplu iş sözleşmesinden yararlanma geriye etki bağlamında 

inceleneceğinden öncelikle geriye etki kavramının, daha sonra toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden 

yararlanma koşullarının açıklanması gerekir. 

A. Geriye Etki Kavramı  

Toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi, sözleşmenin imza tarihinden önceki bir tarihten itibaren 

yürürlüğe girmesini ifade eder. Hukukumuzda toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihine ilişkin özel bir 

düzenleme bulunmamakla birlikte, sözleşmenin kural olarak imza tarihinde yürürlüğe gireceği19, ancak 

tarafların aralarında anlaşarak sözleşmeyi geriye etkili olarak yürürlüğe koyabilecekleri kabul 

edilmektedir20. Söz konusu kabulün iki gerekçesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki hukukun genel 

ilkelerinin bu türden bir uygulamaya cevaz vermesidir21. İkinci gerekçe ise 6356 sayılı Kanunun 39. 

maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yer alan ve imza ile yürürlük tarihi arasında üye olanlarla ilgili 

düzenlemeler içeren hükümlerdir22.  

Geriye etki konusunda ilk olarak ortaya konulması gereken, toplu iş sözleşmesinin ne zamana 

kadar geriye yürütülebileceğidir. Bu durumda çeşitli ihtimallere göre değerlendirme yapılmalıdır. Eğer 

önceden bir toplu iş sözleşmesi varsa en fazla bu sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar geriye 

                                                             
14 Narmanlıoğlu, s. 204. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 447. 
15 Sur, s. 359. Aktay, Toplu İş Hukuku, s. 222. Narmanlıoğlu, s. 202. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 446. 
16 Caniklioğlu, Nurşen: “Henüz İmzalanmamış Toplu İş Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma Talebi-Talebin Geçersizliği”, Sicil, 
Haziran 2006, s. 125. Narmanlıoğlu, s. 206. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 448. Gerek, s. 139.  
17 Yarg. 9. HD., 30.1.2003, E. 12874, K. 1028. Aynı yönde Yarg. 9. HD., 4.3.2003, E. 16415, K. 2828. Bu kararlar için bak. www.kazanci.com.tr. Sur, s. 
359. Gerek, s. 139. Ekmekçi, s. 380. Aktay, Toplu İş Hukuku, s. 224. Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 144. Aynı yazar, Toplu İş Hukuku, s. 448. 
18 Ekmekçi, s. 380. Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 145. Aynı yazar, Toplu İş Hukuku, s. 448. Caniklioğlu, s. 125. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 312.  
19 Belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesi bir önceki toplu iş sözleşmesi sona ermeden önce imzalanmışsa, yürürlük tarihi önceki sözleşmenin sona 
erdiği tarihtir. Zira aynı anda birden fazla toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olması hukukumuzda caiz görülmemiştir. Bu durum yürürlükteki toplu iş 
sözleşmesinin bitimine yüz yirmi gün kala başlatılan yetki prosedürü için toplu iş sözleşmesinin söz konusu 120 gün sona ermeden imzalanması halinde 
söz konusu olur.  
20 Toplu iş sözleşmesinin geriye etkili olarak yürürlüğe girmesi konusunda ayrıntılı olarak bak. Özkaraca, Ercüment: Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi, 
İstanbul 2014, s. 9 vd. Keser, Hakan: “Toplu İş Sözleşmesinde Geriye Etkili Yürürlük ve Yürürlüğün Başlangıcı”, Çimento İşveren Dergisi, C. 8, S. 5, Eylül 
1994, s. 9 vd. Özdemir, Erdem: “Toplu İş Sözleşmesinin Geçmişe Etkili Olarak Yürürlüğe Konulması”, Kamu-İş, C. 6, S. 4/2002, s. 143 vd. 
21 Çelik, Nuri: Toplu İş Sözleşmesinin Uygulama Alanı Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Temel Sorunlar Semineri, Ankara 1990, s. 147 148. Özkaraca, Geriye 
Etkisi, s. 35. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 338. 
22 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 1008. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 476.  
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yürütülebilir23. Eğer önceden bir toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa, en fazla yetki belgesi için başvuru 

yapıldığı tarihe kadar geriye yürütülebilmelidir24. Zira yetkisiz olduğu bir dönem için toplu iş sözleşmesi 

yapması isabetli olmayacaktır. Diğer taraftan geriye etkinin amacı da yetki ve toplu sözleşme 

prosedüründe meydana gelen gecikmenin doğurduğu sakıncanın önlenmesidir25.   

Toplu iş sözleşmesinin geriye etkili olarak yürürlüğe konulması kabul edilmekle birlikte istisnai 

bir uygulama olduğundan konuya ilişkin sözleşmede açık bir düzenleme olması zorunludur26.  

Öte yandan toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinin sözleşmenin tüm hükümleri bakımından 

geçerli olmayacağının da belirtilmesi gerekir. Nitekim toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi sadece ifası 

mümkün olan çalışma koşullarıyla sınırlıdır27. Bu bağlamda geriye etki sadece paraya ilişkin hükümleri 

kapsar. Buna karşılık söz gelimi işyerine giriş çıkışlarda uygulanacak kurallar gibi fiili bir davranışta 

bulunmaya ilişkin düzenlemeler geriye etki kapsamında yer almaz28. Ayrıca iş sözleşmesinin kurulması 

ve sona ermesine ilişkin düzenlemeler de geriye etkiden yararlanamaz29. Ancak bu noktada değinilmesi 

gereken başka bir husus, fiili bir uygulama içeren ancak karşılığı parayla ödenebilen konularda geriye 

etki olup olmayacağıdır. Örneğin, çalışma süresi azaltıldığında işçilerin geçmiş dönemde yaptıkları 

çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirip parasal karşılığı ödenebilir. Dolayısıyla kanımızca bu tür 

durumlarda da geriye etkinin kabul edilmesi gerekir30. 

B. Taraf Sendika Üyelerinin Geriye Etkiden Yararlanması 

6356 sayılı Kanunun 39. maddesinde taraf sendika üyelerinin yararlanma tarihinin başlangıcı 

açıkça düzenlenmiş ve geriye etkili hükümlerden yararlanma hakkı imza tarihinde üye olunması 

koşuluna bağlanmıştır. Zira düzenlemeye göre, “Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması 

tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise 

üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır”.   

 Görüldüğü üzere, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten sonra sendikaya üye olanların toplu 

iş sözleşmesinden yararlanması söz konusu değildir. Bunlar üyeliğin işverence taraf sendikaya 

bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir31. Öğretide de taraf sendika 

üyelerinin geçmişe etkili olarak toplu iş sözleşmesinden yararlanmasının mümkün olmadığı kabul 

edilmektedir32. 

                                                             
23 Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 48. Ekmekçi, s. 299. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 339. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 478.  
24 Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 48. Ekmekçi, s. 299. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 339. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 478. 
25 Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 48. Ekmekçi, s. 299.  
26 Yarg. 9. HD., 19.9.1978, E. 9353, K. 10612. Bu karar ve incelemesi için bak. Ulucan, Devrim: “Toplu İş Sözleşmesiyle Fazla Çalışma Hükmünün Geriye 
Etkisi”, İHU, TSGLK. 1, No. 15, s. 1 vd. Çelik, Uygulama Alanı, s. 148. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 1009. Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 36. Tuncay/Savaş 
Kutsal, s. 338.  
27 Çelik, Uygulama Alanı, s. 149. Sur, s. 330. Ekmekçi, s. 297. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 1010. Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 191. Özkaraca, Geriye 
Etkisi, s. 52 vd. Şahlanan, Fevzi: “Toplu İş İlişkileri”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, Seminer İstanbul 25-26 Kasım 2018, İstanbul 2016, s. 512. Aynı yazar, Toplu İş Hukuku, s. 478. 
28 Ekmekçi, s. 298. 
29 Ekmekçi, s. 298. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 1010. Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 57 vd. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 340.  
30 Ulucan, Geriye Etkisi, s.  2. Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 56, 80 vd.  
31 “6356 Sayılı Kanun'un 39/2. maddesine göre imza tarihinde sendika üyesi olmayıp da sonradan sendikaya üye olduğu anlaşılan davacının üyeliğinin 
davalı işverene bildirildiği tarih araştırılarak; davacının ancak bu tarihten itibaren 01.01.2012-31.12.2013 ve 01.01.2014-31.12.2015 tarihleri arasında 
yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerden faydalanabileceği kabul edilerek sonucuna ve tüm dosya kapsamına göre bir karar verilmelidir.” Yarg. 22. 
HD., 3.2.2020, E. 132, K. 1380. Aynı yönde Yarg. 9. HD., 22.3.2018, E. 2192, K. 5973. Yarg. 22. HD., 16.6.2016, E. 16154, K. 18125. Bu kararlar için bak. 
www.kazanci.com.tr. 
32 Sur, s. 352.  
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Buna karşılık imza tarihinde sendika üyesi olan işçiler sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren, 

bir diğer ifadeyle geriye etkiden yararlanma hakkına sahip kılınmıştır. Dolayısıyla işçi hem imza 

tarihinde hem de yürürlük tarihinde taraf sendikanın üyesi olarak işyerinde çalışmaktaysa, yürürlük 

tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir. Buna karşılık işçi imza tarihinde üye olmakla 

birlikte, imza ile yürürlük tarihi arasında işe girmişse, toplu iş sözleşmesinden işe girdikleri andan 

itibaren yararlanma hakkına sahiptir33. Toplu iş sözleşmesinin imza ile yürürlük tarihi arasında bir 

tarihte üye olanların ne zaman yararlanmaya başlayacağına ilişkin ise açık düzenleme 

bulunmamaktadır. Öğretide üyelik tarihinden itibaren yararlanmanın başlaması gerektiği, zira 

sistemimizde yararlanmanın üyelik veya dayanışma aidatı dışında mümkün olmadığı belirtilmiş, ancak 

toplu iş sözleşmesinde aksinin kararlaştırılabileceği ileri sürülmüştür34. Yargıtay ise geçmişe yönelik 

üye olmak koşulunu aramamakta, imza tarihinde üye olmayı yeterli görmektedir35.  

C. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Geriye Etkiden Yararlanma  

1. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Önceki Dönem 

Anayasa Mahkemesinin 30.12.2020 tarihinde vermiş olduğu iptal kararından önce dayanışma 

aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlananlara geriye etkiden yararlanma hakkı 

tanınmamıştı. Nitekim konuya ilişkin 6356 sayılı Kanunun 39. maddesinde toplu iş sözleşmesinden 

yararlanmanın talep tarihinden itibaren geçerli olacağı ve imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi 

itibariyle sonuç doğuracağı hükme bağlanmıştı36.  Bir diğer ifadeyle dayanışma aidatı imza tarihinden 

önce yapılmış olsa da, geriye etkiden yararlanmak söz konusu değildi. Yüksek mahkeme de söz konusu 

hükmü emredici olarak kabul etmekteydi. Nitekim Yargıtay’ın örnek teşkil eden bir kararında “Toplu İş 

Sözleşmesi imzalanmadan önce dayanışma aidatı ödeme talebi suretiyle imza tarihinden önce yararlanma 

söz konusu olmayıp, imza tarihinden önce yöneltilen talepler imza tarihi itibariyle yapılmış sayılacak ve 

dayanışma aidatı ödeyen kişi imza tarihinden sonra yararlanacaktır” ifadelerine yer verilmişti37. 

2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı 

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı olanaksız kılan “İmza 

tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur” şeklindeki 6356 sayılı Kanunun 39. 

maddesinin 4. fıkrasının son cümlesine karşı “toplu iş sözleşmesini akdeden sendikanın üyesi olmaksızın 

toplu iş sözleşmesinden faydalanma imkanı sağlamak amacıyla öngörülen dayanışma aidatı kurumunun 

işçilerin diledikleri sendikaya üye olma veya olmama haklarının güvencesi konumunda olduğu, toplu iş 

sözleşmesinden faydalanmaya ilişkin talebin işverene iletildiği andan itibaren sendikalı ve sendikasız işçi 

ayrımının ortadan kalktığı ancak itiraz konusu kuralla sendikaya üye olmayan işçiler bakımından söz 

konusu talebin geçerlilik tarihinin toplu iş sözleşmesinin imza tarihi olarak belirlendiği, bu suretle işçilerin 

                                                             
33 Ekmekçi, s. 372. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 982. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 438. 
34 Ekmekçi, s. 372. Kandemir, s. 180. Aynı yönde Tuncay, Can: “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukukunda Sorunlar ve Gelişmeler”, İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, İstanbul 2014, s. 465. Aynı yazar, “Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda 6356 sayılı Kanunla Yapılan 
Düzenlemeler”, İş Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler Semineri, Ankara-Başkent Öğretmenevi, 21-21 Şubat 2013, s. 83. Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 
147. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 306. Şahlanan, Toplu İş Hukuku, s. 439.  
35 Yarg. 7. HD., 27.01.2016, E. 31380, K. 1541.Bu karar için bak. www.kazanci.com.tr   
36 Belirtmek gerekir ki, 2822 sayılı Kanunda imza tarihinden önce yapılan taleplerin imza tarihi itibariyle geçerli sayılacağına ilişkin bir düzenlemeye 
açıkça yer verilmemişti. Buna rağmen Yargıtay dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusundaki taleplerin geçersiz 
olduğu yönünde içtihat geliştirmişti. Nitekim yüksek mahkeme örnek bir kararında “Davacı imza tarihinden önce, diğer bir anlatımla henüz toplu iş 
sözleşmesi imzalanmadan, bağıtlanmayan toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma isteği ile dilekçe verdiğinden, TİS 
imzalandıktan sonra ayrıca bir dayanışma aidatı kesintisi için bir dilekçe vermediğinden TİS den yararlandırılması Dairemizin yerleşmiş kararlarına 
aykırı düşmektedir. Bu nedenle hükmedilen tüm alacaklar TİS nazara alınmadan hesaplanmalıdır” ifadelerinde yer vermişti. YHGK, 31.1.2007, E. 9-27, 
K. 47. Bu karar için bak. Legalbank. Aynı yönde Y9HD, 15.2.2006, E. 20647, K. 3670. Bu karar ve incelemesi için bak. Caniklioğlu, s. 122 vd. 
37 Yarg. 7. HD., 10.11.2014, E. 12431, K. 20448. Bu karar için bak. www.kazanci.com.tr.  
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toplu iş sözleşmesini akdeden sendikaya üye olmaya zorlandıkları” gerekçesiyle Anayasaya aykırılık 

iddiasında bulunulmuş; Anayasa Mahkemesi ise söz konusu düzenlemeyi Anayasaya aykırı bularak iptal 

etmiştir. Karar sonucunda dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden 

yararlanmak konusunda yasal engel kaldırılmıştır. Bir diğer ifadeyle dayanışma aidatı talebi imza 

tarihinden önce yapılmışsa, bu tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden 

yararlanılabilir. Böylelikle toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden yararlanma konusunda sendikalı 

işçiler ile dayanışma aidatı ödeyen işçiler arasında yasal açıdan hiçbir fark kalmamıştır.  

Kararın isabetli olup olmadığının değerlendirilmesinden önce Mahkemenin gerekçeleri üzerinde 

durulması gerekir. Mahkeme düzenlemeyi Anayasanın 13, 51 ve 53. maddelerine aykırı olmasından 

bahisle oyçokluğu ile iptale karar vermiştir. Kararın gerekçesinde özetle şu ifadelere yer verilmiştir:  

“Anayasanın 51. maddesinde güvenceye bağlanan sendika hakkı; çalışanları istedikleri sendikayı 

kurma ve bunlara izin almaksızın üye olma haklarıyla (olumlu sendika hakkı) devlete ve işverene karşı 

koruduğu gibi istediklerinde sendika üyeliğinden ayrılma ve isterlerse hiçbir sendikaya üye olmama 

haklarıyla (olumsuz sendika hakkı) sendikalara karşı da korumaktadır ….. Söz konusu hak aynı zamanda 

aynı işkolunda birden fazla sendikanın kurulabilmesi ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesi anlamı 

da taşımaktadır. Bu sayede farklı hedef ve görüşlerin ayrı sendikalar bünyesinde temsil edilmesi suretiyle 

sendikalar arasındaki rekabetin geliştirilmesi mümkün hale gelir. Anılan rekabet ise özgür ve demokratik 

toplumlarda örgütlü yapılardan beklenen ekonomik ve sosyal hak ile menfaatlerin korunması işlevinin 

daha etkin bir şekilde yerine getirilmesine hizmet eder….. Taraf sendikanın üyesi olmayıp dayanışma aidatı 

ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmak isteyen işçilerin imza tarihinden önceki 

talepleri itiraz konusu kural uyarınca imza tarihi itibariyle hüküm doğuracaktır. Bu itibarla toplu görüşme 

ve pazarlık sürecinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan, süresinde talepte bulunan ve 

dayanışma aidatı ödeyen taraf sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinde yer alan ve toplu 

görüşme ve pazarlık süreci nedeniyle geçmişe yönelik parasal haklar bahşeden hükümlerden 

yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu sonuçla karşılaşmak istemeyen işçilerin ise toplu iş sözleşmesi 

öncesinde taraf sendikaya üye olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla kural hem olumsuz sendika hakkını 

hem de toplu iş sözleşmesi hakkını sınırlamaktadır. Anayasanın 13. maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 

ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” denilmiştir. Buna göre sendika hakkı 

ile toplu iş sözleşmesi hakkına getirilen sınırlamanın Anayasada öngörülen sınırlama sebebine, demokratik 

toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerekir….. Demokratik toplum düzeninin 

gereklerinden olma, bir sınırlamanın demokratik bir toplumda zorunlu bir toplumsal ihtiyacın 

karşılanması amacına yönelik olmasını ifade etmektedir…. Toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olan 

işçi, talebi gerekmeksizin üye aidatı ödeyerek; üye olmayan işçi ise talebi üzerine dayanışma aidatı ödemek 

suretiyle toplu iş sözleşmesinin parasal hükümlerinden yararlanmaktadır. Dayanışma aidatı ile 

yararlanmada taraf sendikanın onayı aranmayarak sendika üyesi olan ve olmayan işçiler arasında bir 

eşitlik ve denge sağlanmıştır. Ancak yetki alma ve toplu iş sözleşmesinin hazırlık, müzakere ve pazarlık 

süreçlerinin devam ettiği dönemlerde sendika üyesi olmayan işçilerin dayanışma aidatı ödemesi itiraz 

konusu kuralla engellenmiştir. Bu sürecin ülkemizde çok uzun zaman alabileceği gözetildiğinde bu uzun 

süre boyunca dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmasının engellenmesi bu 

dengeyi bozacak niteliktedir. Kuralın toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf sendikanın üyesi 

işçiler lehine bir sonuç doğurduğu, bu nedenle sendikalaşma yarışında taraf sendika lehine bir avantaj 
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yarattığı açıktır. Öyle ki üye sayısını arttırmada kolaylık elde eden taraf sendikanın bir sonraki toplu iş 

sözleşmesinde de üye işçi çoğunluğunu muhafaza etmek suretiyle diğer sendikalara üstün gelmesi ve taraf 

sendika statüsünü koruması mütemadi bir hal alabilecektir. Bu durum ise sendikalar arasındaki yarışın ve 

dolayısıyla çoğulculuğun zedelenmesine neden olabilecektir. Taraf sendika üyesi olmayıp sözleşmeden 

yararlanmaya ilişkin diğer şartları haiz olan işçilerin toplu iş sözleşmesinin geriye dönük hak bahşeden 

parasal hükümlerinden mahrum bırakılmalarının, bu kapsamdaki işçileri sendikaya üye olmaya 

zorlayacağı açıktır. Bu itibarla kuralla getirilen sınırlamanın Anayasa’nın 51. maddesi kapsamında bir 

toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, aksine demokratik bir toplumda bulunması gereken çoğulculuğa zarar 

verdiği, sendikalar arası rekabeti taraf sendika lehine haksız şekilde bozduğu anlaşıldığından demokratik 

toplum düzeninin gereklerine uygun bir sınırlamanın varlığından söz edilemez. … Toplu iş sözleşmesi, 

işçilerin çalışma hayatının düzenlenmesinde önemli katkılar sağladığı gibi Anayasa ve kanunların emredici 

kurallarıyla sınırlı olmak üzere sosyal ve ekonomik haklar kazandırır. Doğası gereği bireysel olarak 

yapılamayan ve sendikalar aracılığıyla toplu olarak yapılabilecek toplu iş sözleşmesinden yararlanma ile 

sözleşmenin tarafı olan sendikaya üyelik arasında sendikal faaliyetin güçlenmesi amacıyla bir ilişki 

kurulmuştur. Nitekim sendika üyeleri herhangi bir işlem ya da müracaata gerek kalmaksızın toplu iş 

sözleşmesinden yararlanırken taraf sendikanın üyesi olmayan işçiler için talepte bulunma ve taraf 

sendikaya dayanışma aidatı ödenmesi koşulu öngörülmüştür. Bu sayede sendika üyesi olmayan işçilerin de 

bir kısım külfete katlanmak suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri mümkün kılınmıştır. Öte 

yandan, Kanun’un 39. maddesinin (8) numaralı fıkrası ile toplu iş sözleşmesinin grev sonucunda 

imzalanmış olması halinde zorunlu olarak çalışanlar dışında grev sırasında işyerinde çalışmış olanların 

toplu iş sözleşmesinden yararlanması engellenerek yararlanma ile aidatın ötesine geçen sendikal külfete 

katlanma arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Ancak itiraz konusu kuralla taraf sendika üyesi 

olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinin toplu görüşme ve pazarlık sürecine ilişkin haklarla ilgili 

hükümlerden yararlanmaları engellenmek suretiyle güçlü sendika ile toplu iş sözleşmesi arasındaki denge 

bozulmuştur. Bu yönüyle kural taraf sendikaya üye olmayan işçilerin dayanışma aidatı ödemek suretiyle 

sözleşme hükümlerinden yararlanma imkanını da anlamsız kılabilecek niteliktedir. Dolayısıyla kuralla 

getirilen sınırlamanın Anayasa’nın 53. maddesi kapsamında bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve 

demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez”.  

Kararın karşı oy yazısında ise özetle, dayanışma aidatıyla yararlanmanın ilk koşulunun geçerli bir 

şekilde yapılmış ve uygulamaya koyulmuş olan bir toplu iş sözleşmesinin varlığı olduğu, sendika üyesi 

olmayanların hiçbir masraf ve zorluğa katlanmaksızın sendika üyeleri gibi yararlanmalarının eşitlik ve 

adalete aykırı olduğu, sendika üyeliğinin önemini büyük ölçüde kaybettireceğini ve sendikaları 

güçsüzleştireceği ve bu durumun kolektif sendika özgürlüğüne aykırılık teşkil edeceği, iptal kararı 

sonrasında ya henüz imzalanıp imzalanmayacağı belli olmayan bir toplu iş sözleşmesi için öncesinde 

dayanışma aidatı talebi aranacağı ya da imza tarihinden sonra taraf işçi sendikasına üye olarak 

yararlanmak isteyen işçiler açısından üyeliğin işverene bildirimi esas alınırken, dayanışma aidatı 

ödeyerek yararlananlara geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulan hükümlerden yararlanma imkanı 

tanınması gibi adil olmayan ve sendikalar hukukunun üyeliği esas alan temel anlayışına aykırı bir sonuç 

çıkaracağı görüşü ileri sürülmüştür.  

3. Kararın Değerlendirilmesi 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında, dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş 

sözleşmesinden geçmişe etkili yararlanmaları konusundaki yasal engel ortadan kalkmıştır. Kararın 

isabetli olup olmadığı, bireysel ve kolektif sendika özgürlükleri ve bu bağlamda anayasal ilkelere 
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uygunluğu üzerinde durulmalıdır. Ancak konuya ilişkin görüşümüzü belirtmeden önce, iş hukuku 

öğretisindeki görüşlere yer verilmesi uygun olacaktır. Esasen dayanışma aidatı ödeyenlerin geçmişe 

etkili yararlanma hakkına sahip olmamasının Anayasaya aykırı olup olmadığı iş hukuku öğretisinde 

uzun zamandır tartışmalara neden olmuş, düzenlemenin isabetli olduğunu ileri sürenler gibi, isabetsiz 

ve Anayasaya aykırı olduğu görüşünde olanlar da olmuştur.  

Dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş sözleşmesinden geriye etkili yararlanmamasını isabetsiz 

bulan görüşler genellikle, hükmün bireysel sendika özgürlüğü ve Anayasaya aykırı olduğunu ifade 

etmektedirler38. Nitekim görüşteki yazarlardan bir olan Ekmekçi’ye göre, “Söz konusu hüküm Türk 

Hukukundaki sözleşmenin tarafı olan sendikaya veya başka bir sendikaya üye olmak istemeyen işçiler 

üzerinde, sözleşmenin tarafı olan sendikaya üye olmak konusunda gerçekleşecek baskının, dayanışma 

aidatı ödeme yoluyla yararlanma kurumunun tanınması ve bu konuda sözleşmenin tarafı sendikanın 

muvafakatı aranmayarak, engellenmesinin amacıyla bağdaşmamaktadır. Yetki alınması ve toplu iş 

sözleşmesi prosedürünün genellikle uzaması nedeniyle toplu iş sözleşmelerin uzun sayılabilecek sürelerle 

geriye etkili kılınması uygulamasına sık rastlandığı göz önünde bulundurulursa, dayanışma aidatı ödemek 

isteyenlerin oldukça uzun bir süre toplu iş sözleşmesinin getirdiği haklardan mahrum kalacağı açıktır. 

Taraf sendikaya üye olmak istemeyenler üzerinde baskı yaratması kaçınılmaz olan hükmün Anayasa’ya 

aykırı olduğu görüşündeyiz”39.  

Özkaraca ise, kolektif sendika özgürlüğü ile olumsuz sendika özgürlüğü arasında bir dengenin 

varlığından söz edebilmek için toplu sözleşmeden yararlanma sistemimizde toplu iş sözleşmesinin 

parasal hükümlerinden yararlanma açısından dayanışma aidatı ödeyen işçilerle taraf işçi sendikasına 

üye olan işçilerin eşitliğinin söz konusu olması gerektiğini, eşitliğin taraf işçi sendikasına üye olan 

işçilerin lehine bozulması halinde sendikaya üye olmayanların olumsuz sendika özgürlüğüne, taraf 

sendika dışındaki sendikalara üye olanların ise olumlu sendika özgürlüğüne aykırı davranılmış 

olacağını, söz konusu eşitliğin varlığından söz edebilmek için, nasıl ki taraf sendika üyeleri toplu iş 

sözleşmesinin geriye etkili hükümlerinden yararlanabiliyorsa, aynı şekilde dayanışma aidatı 

ödeyenlerin de bu hakka sahip olması gerektiğini, ülkemiz uygulamasında toplu iş sözleşmesinin 

bağıtlanma sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, yürürlük başlangıcının geriye götürülmesinin 

oldukça sık rastlanan bir kurum olduğunu, bu şekilde sözleşmeler bazen bir yıl kadar geriye etkili 

kılınabileceğini, sözleşmenin genellikle iki yıl süreli yapıldığı dikkate alındığında, bu örnekte işçi 

dayanışma aidatı ödeyerek ancak sözleşmenin yarı dönemi için yararlanma imkanı bulabileceğini, 

ülkemizde sözleşmenin bütünüyle geçmiş dönem için hükümlerini doğurduğu örneklere dahi 

rastlandığını, böyle bir durumda ise, işçinin dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden hiçbir şekilde 

yararlanma imkanı bulamayacağını, öte yandan geriye etkili kılınmayan bir toplu iş sözleşmesinden 

taraf işçi sendikasına üyelik yoluyla yararlanma ile dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma arasında 

herhangi bir fark gözetmeyen Kanunun, sözleşmenin geriye etkili kılınması halinde geriye etkiden 

yararlanmayı taraf sendika üyelerine hasretmesinin tutarlı bir yaklaşım olmadığını, bu nedenle yasa 

değişikli yapılması gerektiğini, bu değişiklikle yetki başvuru tarihinden itibaren talepte bulunma imkanı 

                                                             
38 Ekmekçi, s. 382. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 985. Çelik, Uygulama Alanı, s. 151. 152. Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 191. Aynı yazar, Değerlendirme 
2014, s. 295. Canbolat, Talat: “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler”, Kamu-İş, C.6, S.4/2002, s. 182. Aktay, A. Nizamettin: Toplu İş 
Sözleşmesi, Ankara 2000, s. 106. Aktay, Dayanışma Aidatı, s. 5 vd. Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, s. 162 vd.  
39 Ekmekçi, s. 382, 383.  
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sağlanması ve geriye etkili olarak yararlanma süresine ilişkin aidatın toplu olarak ödenmesinin 

öngörülmesi gerektiğini ifade etmiştir.40. 

Buna karşılık öğretide, dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş sözleşmesinden imza tarihi 

itibariyle yararlanmasının sendika üyeliğinin teşviki açısından isabetli olarak değerlendirildiği41 de 

görülmektedir. Bu yönde görüş bildiren yazarlara göre, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 

sözleşmesinden yararlanabilmek için geçerli olarak yürürlüğe konulmuş ve halen uygulanmakta olan 

bir toplu iş sözleşmesinin bulunması gerekir. Hukuken geçerli olmayan veya henüz yürürlüğe girmemiş 

bir toplu iş sözleşmesinden ya da geriye etkili toplu iş sözleşmesinden yararlanmak mümkün değildir 

ve dayanışma aidatının bünyesine de aykırıdır. Hukukumuzda toplu iş sözleşmesinin yürürlük 

tarihinden itibaren yararlanacak olanlar sadece taraf işçi sendikasının sözleşmenin imzalanması 

sırasında üyesi bulunan ve sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerdir. Sözleşmenin 

yapıldığı tarihte sendikanın üyesi olmayan işçilerin bu sözleşmenin başlangıcı tarihinden 

yararlanmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Aksi bir düşünce, taraf sendika üyeleri ile bu sendikanın 

üyesi olmayanlar arasında bu sonuncular lehine bir farklılık yaratılmış olur ki, bu sonuç kanunun 

amacına aykırı olduğu kadar anlatımına da uygun düşmez. İmza tarihinden sonra taraf işçi sendikasına 

üye olanların, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden 

yararlanmalarını öngören kanun koyucunun dayanışma aidatı ödeyerek istisnaen sözleşmeden 

yararlanacak işçilere daha fazla hak tanıdığı kabul edilemez. İstisnai hükümlerin dar yorumlanması 

gereği bizi bu sonuca götüreceği gibi, hükmün sendika özgürlüğü konusunda denge sağlayıcı amacı da 

bu sonucu gerekli kılmaktadır42. 

Kanımızca toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkının kural olarak sendikaya üye olan işçilere 

tanınması gerektiği açıktır. Zira sendika üyesi olan işçiler, esasen toplu iş sözleşmesi yapmak, söz 

konusu sözleşmenin özellikle parasal haklarından yararlanmak için pek çok külfete katlanmaktadır. Söz 

konusu külfetlerin başında üyelik aidatı ve üyelikten doğan borçlar gelmekle birlikte, işçiler ne yazık ki 

ülkemiz uygulamasında çok sık karşılaşılan üyelik nedeniyle işveren tarafından yapılan hukuka aykırı 

uygulamalara maruz kalma riskini de almaktadırlar. Gerçekten her ne kadar 6356 sayılı Kanun’un 25. 

maddesi hükümleriyle önüne geçilmeye çalışılsa da, uygulamada sendika üyeliği ve sendikal faaliyetler 

nedeniyle işçilerin ayrımcılığa maruz kaldıkları, hatta bu nedenle işten çıkarıldıkları sıklıkla karşılaşılan 

bir durumdur. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesinin parasal haklarından yararlanma hakkı da bu işçilere 

ait olmalıdır. Öte yandan toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyelerinin yararlanması kolektif sendika 

özgürlüğünün de bir gereğidir. Zira eğer toplu iş sözleşmesinden sendikalı olan olmayan tüm işçilerin 

yararlanması kuralı kabul edilirse, sendika üyeliği anlamını büyük ölçüde yitirecek, sendikalar üye 

kaybına uğrayarak güçsüzleşecektir.  

Buna rağmen sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden hiçbir şekilde 

yararlanamamaları sendika üyeliği konusunda işçiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturur ve bu anlamda 

olumsuz sendika özgürlüğüne aykırılık teşkil eder. Bu noktada hem kolektif sendika özgürlüğü ve 

sendika üyelerinin katlandıkları külfetlerin karşılıksız kalmaması43 hem de olumsuz sendika 

                                                             
40 Özkaraca, Geriye Etkisi, s. 191 vd.  
41 Taşkent, Savaş: “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında Yapılması Öngörülen Değişiklikler”, İB- GÜ İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı, İstanbul 2004, s. 263.  
42 Narmanlıoğlu, s. 222, 223. Aynı yönde, Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 148. Tuncay/Savaş Kutsal, s. 313. Subaşı, s. 193. Tuğ, Adnan: Türk Hukukunda 
Toplu İş Sözleşmesi, Ankara 1998, s. 170, 171. Gerek, s. 140. Keser, s. 9 vd. 
43 Narmanlıoğlu, s. 190. 
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özgürlüğünün güvence alına alınması, her iki menfaat arasında dengenin sağlanması44 amacıyla 

hukukumuzda dayanışma aidatı kurumu getirilmiştir.  

Ancak bu noktada sendika üyeleri ile dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş sözleşmesinden 

yararlananların tamamen eşit koşullara tabi olmasının isabetli olup olmayacağı tartışması gündeme 

gelir. Söz konusu iki grup işçi arasında hiçbir fark gözetilmemesi kuşkusuz bireysel/olumsuz sendika 

özgürlüğünü korur. Nitekim bu durumda işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda 

herhangi bir kaygı yaşamaksızın sendika üyesi olmamayı veya farklı bir sendikaya üye olmayı seçebilir. 

Buna karşılık yararlanma konusunda sendika üyeleri ve dayanışma aidatı ödeyenlerin bazı farklıklara 

tabi tutulması kolektif sendika özgürlüğünün korunmasına hizmet eder. Dolayısıyla burada asıl 

tartışılması gereken iki özgürlüğün çatıştığı noktada, makul bir dengenin sağlanabilmesi için hangisine, 

hangi ölçüde üstünlük tanınması gerektiğidir.  

Kanımızca toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda sendika üyeleri ve dayanışma aidatı 

ödeyenlerin eşit koşullara tabi olmaması daha isabetli olup, bu noktada kolektif sendika özgürlüğünün 

öncelikle göz önüne alınması uygundur. Zira öncelikle belirtmek gerekir ki, kolektif sendika özgürlüğü 

olmadan bireysel sendika özgürlüğünden bahsetmenin bir anlamı yoktur ve bu nedenle ne pahasına 

olursa olsun, her zaman bireysel sendika özgürlüğüne öncelik tanınması kabul edilemez. Eğer sendika 

üyeliği önemini kaybederse, sendika da üyelerini ve bununla beraber toplu iş sözleşmesi yapma hakkını 

da kaybedebilir. Bu durumda ise ortada yararlanmaya konu olacak bir toplu iş sözleşmesi de 

bulunmayacaktır. Taraf sendika üyesi olmayanların, yararlanma bakımından üyelerle eşit kabul 

edilmesi, sendika üye olanların katlandıkları külfetin karşılıksız kalmasına da yol açar. Bu noktada 

Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen üyelerin külfete katlanmadığı ama üye olmayanların hem talep 

hem de dayanışma aidatı ödeme külfetine katlandığı yönündeki ifadeleri de kabul edilemez. Zira sendika 

üyeleri sendikaya üye olarak üyelik işlemlerini yerine getirmekte, sendikaya üyelik aidatı ödemektedir. 

Tüm bu gerekçelerle Anayasa Mahkemesinin kararının isabetli olmadığı görüşündeyiz.  

SONUÇ 

Toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi, genel olarak sözleşmenin imzalandığı tarihten daha önceki 

bir tarih itibariyle yürürlüğe konulmasını ifade eder. Hukukumuzda açıkça düzenlenmemiş olsa da, 

hukukun genel ilkeleri ve 6356 sayılı Kanunun 39. maddesinde yer alan ve sendika üyelerinin 

sözleşmenin imza ve yürürlük tarihleri arasında yararlanmalarına ilişkin hükümler gereğince toplu iş 

sözleşmesi taraflarının sözleşmede açık bir hükme yer vermek suretiyle toplu iş sözleşmesini geriye 

etkili olarak yürürlüğe koyabilmeleri mümkündür.  

6356 sayılı Kanunun 39. maddesinde sendika üyesi işçilerin imza tarihinde üye olma koşuluyla 

toplu iş sözleşmesinden yürürlük tarihinden itibaren yararlanabilecekleri kabul edilmiştir. Aynı 

düzenlemenin 4. fıkrasında ise dayanışma aidatı ödeyenlerin toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden 

yararlanma hakkı, yararlanmanın talep tarihinden itibaren geçerli olacağı ve imza tarihinden önceki 

taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı düzenlemesiyle engellenmiştir. 

Ancak Anayasa Mahkemesi 30.12.2020 tarihli kararıyla “İmza tarihinden önceki taleplerin imza 

tarihi itibariyle hüküm doğurur” hükmünü, kuralın sendikaya üyelik konusunda işçiler arasında baskı 

oluşturduğu bu yönüyle olumsuz sendika özgürlüğünü ihlal ettiği, diğer taraftan sendikalar arası 

                                                             
44 Ekmekçi, s. 377 vd. Narmanlıoğlu, 180 vd.  
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rekabeti taraf sendika lehine bozduğu, bu şekilde bir kısıtlamanın toplumsal bir ihtiyacı karşılamadığı, 

demokratik toplum gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir.  

İptal kararı sonrasında dayanışma aidatı ödeyenlerin de toplu iş sözleşmesinin geriye etkisinden 

yararlanması yasal olarak mümkün hale gelmiştir. Ancak kanımızca karar isabetsizdir. Nitekim, her 

şeyden önce toplu iş sözleşmesinden yararlanma bakımından üyeler ve dayanışma aidatı ödeyenler 

arasındaki kaldırılması sendika üyeliğinin en önemli nedeni ortadan kaldırmaktadır. Bu ise sendika üye 

kaybına uğramasına yol açacak, kolektif sendika özgürlüğü zarar görecektir. Bireysel sendika 

özgürlüğünü kolektif sendika özgürlüğü pahasına her durumda üstün tutulması bireysel sendika 

özgürlüğüne de zarar verir. Zira güçsüz bir sendika toplu iş sözleşmesi yapamaz, dolayısıyla ortada 

yararlanmaya konu teşkil edecek bir toplu iş sözleşmesi kalmayabilir. Öte yandan sendika üyesi işçilerin 

katlandığı külfetlerin bir anlamda karşılıksız bırakılacağı anlamına gelmektedir. Zira sendika üyesi 

olarak gerek sendika üyeliğinden doğan birtakım borçlar, külfetler altına giren işçilerin üye 

olmayanlarla tamamen eşit haklara sahip olması isabetli değildir.  
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HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN YETKİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 17. 
MADDESİNDEKİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih AYDEMİR* 
 

Öz 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) yerini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu (HMK) almıştır. HMK’nın 5-19. maddeleri, mahkemelerin yetkisine ilişkin olup 17-18. 
maddelerde ise yetki sözleşmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.  
HMK’nın 18. maddesi “Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları” başlığını taşımaktadır. Ancak yetki 
sözleşmesinin geçerlilik şartları, sadece 18. maddede değil ayrıca HMK’nın “Yetki sözleşmeleri” başlıklı 
17. maddesinde de yer almaktadır. HMK’nın 17. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi hükmüne göre, 
ancak tacir veya kamu tüzel kişileri bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. 
Dolayısıyla geçerli bir yetki sözleşmesinin varlığı için sözleşmenin, tacir veya kamu tüzel kişileri 
arasında yapılmış olması gereklidir. Sözleşmenin taraflarına ilişkin bu sınırlayıcı düzenleme, yetki 
sözleşmesine ilişkin HUMK ve HMK arasındaki en önemli farktır. İşte bu çalışmada, HMK’nın anılan 
hükmüne göre geçerli bir yetki sözleşmesi yapabilmek için yetki sözleşmesinin tarafları açısından 
getirilen bu sınırlama, doktrindeki eleştiri ve görüşler çerçevesinde yabancı hukuktaki düzenlemeleri 
ile birlikte incelenmeye çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Yetki sözleşmesinin tarafları, HMK m. 17, tacir veya kamu tüzel kişisi. 
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EVALUATION OF THE PROVISION RELATED THE PARTIES OF THE CONTRACT IN 
ARTICLE 17 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE 

 

Abstract 
The Code of Civil Procedure No. 1086 (HUMK), has been replaced by the Code of Civil Procedure (HMK), 
HMK's articles between 5 and 19 are related to the jurisdiction of the courts, and rules of the agreement 
of jurisdiction is arranged in the seventeenth and eighteenth articles. 
Article 18 of the HMK is entitled "Validity conditions of authorization contract". However, the validity 
conditions of the authorization agreement are included not only in the 18th article, but also in the 17th 
article of the HMK titled "Authorization agreements". According to the provision of the first sentence of 
the first paragraph of Article 17 of the HMK, only merchants or public legal entities can authorize one or 
more courts with a contract. Therefore, for the existence of a valid authorization agreement, the 
agreement must be made between the merchant or public legal entities. This restrictive regulation 
regarding the parties to the contract is the most important difference between the HUMK and the HMK 
regarding the authorization agreement. In this study, the limitation imposed by HMK’s 17th article 
(paragraph 1, subparagraph c) to the parties of the jurisdiction agreement in order to make a valid 
jurisdiction agreement will be examined by the help of foreign law examples in the light of criticism and 
opinions in the doctrine. 
Keywords: The parties of Jurisdiction agreement, New Civil Procedure Code 17th article, merchant or 
public legal entity. 

  

GİRİŞ 

Yürürlüğe girdiği 04 Ekim 1927 tarihinden beri uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu (HUMK), yerini 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 01 Ekim 2011 

tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK)1 bırakmıştır.2 HMK’nın 5-19. 

maddeleri, mahkemelerin yetkisine ilişkin olup 17-18. maddelerde ise yetki sözleşmesine ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir.  

HMK’nın 17. maddesi “Yetki sözleşmeleri” 3, 18. maddesi ise “Yetki sözleşmesinin geçerlilik 

şartları” kenar başlığını taşısa da yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları, sadece 18. maddede değil ayrıca 

                                                             
1 RG 04.02.2011/ S. 27836. 
2 HMK’nın 451. maddesinde, bu Kanun’un 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bununla birlikte Kanun’un Geçici 3. maddesinin 3. 
fıkrasına göre, “Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” Buna göre Kanun’un yürürlük tarihinde bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadığından, HMK’nın 
kanun yollarına ilişkin 341-360 maddeleri uygulama alanı bulmamış bunun yerine 1086 sayılı Kanun’un 427-454. maddeleri uygulanmaya devam 
etmiştir. Bölge adliye mahkemeleri, 20.7.2016 tarihinde faaliyete başlamış ve böylece HMK’nın tamamı uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Geçici 
madde 3, f. 2 hükmüne göre de “Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 
sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 444 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. (Ek cümle: 1/7/2016-6723/34 md.) Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.”  
3 Doktrinde yetki sözleşmesinin, geçerliliği için gerekli şartları da büyük ölçüde taşıyan en geniş tanımı şöyledir: “Tacirlerle tacirlerin, tacirlerle kamu 
tüzel kişilerinin ve kamu tüzel kişilerinin kendi aralarında, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri (sulh olmak suretiyle sona erdirebilecekleri) hukukî 
ilişkilerden kaynaklanmış ya da ileride kaynaklanabilecek olan hukukî uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılacak davalar bağlamında, kanunen yetkili 
konumda bulunan genel ve özel (diğer) yetkili mahkemelerin yetkisinin devam etmesi kaydıyla, kanunen yetkili olmayan bir yargı yerini yetkili hâle 
getirmek; yani, alternatif bir yetki kuralı yaratmak yahut kanunen yetkili konumda bulunan genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkisini tümüyle 
ortadan kaldırıp; salt kararlaştırılmış olan yer mahkemesini yetkili kılmak amacıyla yapmış oldukları sözleşmeye, yetki sözleşmesi denir.” (Tanrıver, 
Süha, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Akdedilen Yetki Sözleşmeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, C. 16, Özel Sayı 
2014 (Basım Yılı: 2015), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. I, (s. 459-468) s. 459; Tanrıver, Süha, Medenî Usûl Hukuku, Cilt I, Ankara 2016, (Usûl 
Cilt I) s. 241. Yetki sözleşmesine ilişkin benzer tanımlar için ayrıca bkz. Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, İstanbul 2011, (Usul C. I) s. 555; 
Bolayır, Nur, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, Y. 2011, (s. 131-147) s. 131; Aşık, İbrahim, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi”, TBBD, Y. 2011, C. 97, (s. 11-48) s. 12; Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ 
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17. maddede de yer almaktadır.4 Anılan hükümlere göre yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır: 

Yetki sözleşmesinin tacir veya kamu tüzel kişileri arasında yapılmış olması, uyuşmazlık konusunun 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konulardan olması, uyuşmazlık hakkında kanunda 

kesin yetkili mahkeme veya mahkemelerin öngörülmemiş olması, sözleşmenin yazılı olarak yapılmış 

olması, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması ve yetkili kılınan 

mahkeme veya mahkemelerin yetki sözleşmesinde gösterilmiş olmasıdır.5  

Yetki sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin yetki sözleşmesini kimlerin yapabileceği yani 

sözleşmenin tarafları ve yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin yetki sözleşmesinde gösterilmiş 

olması dışındaki diğer şartlarda, HMK’nın 17-18. maddeleri ve HUMK’nun HMK’nın bu hükümlerine 

karşılık gelen 22-23. maddelerinin hükümleri arasında tam bir benzerlik bulunmaktadır.6 Dolayısıyla 

yetki sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin sadece iki şart bakımından eski ve yeni usul kanunlarımız 

bakımından farklılık bulunmaktadır. Farklılıklardan en önemlisi, yetki sözleşmesini kimlerin 

yapabileceği, başka bir ifade ile yetki sözleşmesinin tarafları ile ilgili olanıdır.7 Bu çalışmada, HMK m. 17, 

f. 1, c. 1’de geçerli bir yetki sözleşmesi yapabilmek için yetki sözleşmesinin tarafları açısından getirilen 

bu sınırlama, doktrindeki eleştiri ve görüşler çerçevesinde yabancı hukuktaki düzenlemeleri ile birlikte 

incelenmeye çalışılacaktır.  

  

                                                             
Hanağası, Emel, Medeni usul Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020, s. 232; Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku Ders 
Kitabı, 7. Bası, İstanbul 2019, s. 78; Akkan, Mine, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, Cilt I, 15. Baskı, İstanbul 2017, s. 304; Görgün, L. Şanal/  Börü, 
Levent/ Toraman, Barış/ Kodakoğlu, Mehmet, Medenî Usûl Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019, s. 178; Boran Güneysu, Nilüfer, Bir Karar Işığında Yetki 
Sözleşmesine Bakış, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, C. 16, Özel Sayı 2014 (Basım Yılı: 2015), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. I, (s. 1067-1089) 
s. 1071-1072; Can, Ozan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Yetki Sözleşmesinin Tarafı Olarak Tacir, Batider, Y. 2012, C. 28, S. 3, (s. 
237-263) s. 238, 239; Haas, Ulrich/ Schlumpf, Michael- Oberhammer, Paul/ Domej Tanja/ Haas, Ulrich, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, Helbing 
Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, Art. 17, kn. 2; Bey, Robert- Prütting, Hanns/ Gehrlein, Markus ZPO Kommentar, 10. Auflage, Luchterhand Verlag, Köln 
2018, § 38, kn. 2; Schultzky, Hendrik- Zöller Zivilprozessordnung Kommentar, 32. Auflage, Ottoschmidt Verlag, Köln 2018, § 38, kn. 1; Chasklowicz, 
Alexander- Kern, Christoph/ Diehm, Dirk ZPO Zivilprozessordnung Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2017, § 38, kn. 1; Hüsstege, Rainer- 
Thomas, Heinz/ Putzo, Hans, Zivilprozessordnung Kommentar, 40. Auflage, C.H. Beck Verlag, 2019, § 38 Vorb, kn. 1. 
4 Aynı yönde bkz. Görgün/ Börü/ Toraman/ Kodakoğlu, s. 183; Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 
Ankara 2018, s. 215. 
5 Bkz. Budak, Ali Cem, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi, MİHDER, C. 8, S. 21, Y. 2012/1, (s. 1-25), s. 2; aynı yönde bkz. Atalı/ 
Ermenek/ Erdoğan, s. 215. Ancak yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları, HMK’nın anılan hükümlerinde sayılanlarla da sınırlı değildir. Türk Borçlar 
Kanunu’nun, sözleşmelerin kuruluşu (TBK m. 1), geçerliliği (m. 25-27) ile irade sakatlıkları (m. 13 vd.; 30 vd.) hakkındaki hükümleri, bir usul sözleşmesi 
olan yetki sözleşmeleri bakımından da uygulanacaktır (bkz. Tanrıver, s. 459-460; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 241; aynı yönde bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar 
Ayvaz/ Hanağası, s. 233; Chasklowicz- Kern/ Diehm, ZPO Kommentar, § 38, kn. 7). Ancak tüm sözleşmeler bakımından TBK’da aranan bu şartlar, 
konumuz dışında kaldığından bu hususta başka bir açıklamaya yer verilmeyecektir. 
6 Bkz. Budak, s. 2-4; Karslı, Abdurrahim,  Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012, s. 277. 
7 Bolayır, s. 131, 132; Umar, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 64; Karslı, s. 277. Farklılıklardan ikincisi ise yetki 
sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin kanunen yetkili mahkeme veya mahkemelerle birlikte mi yoksa tek başına mı yetkili 
olabildikleri ile ilgilidir. Zira HUMK döneminde Yargıtay’ın, yetki sözleşmesi ile taraflar arasındaki kanunen yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırmayıp, 
bu mahkemelere ilave alternatif mahkemeler getirdiği yönündeki yerleşmiş içtihatlarına göre uygulama yapılmakta iken, HMK m. 17, f. 1, c. 2’de 
“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.” şeklindeki açık düzenlemeye göre yetki sözleşmesi 
ile taraflar, kural olarak sadece yetki sözleşmesinde belirlenen mahkeme veya mahkemelerde dava açabilecek olup kanunen yetkili olan 
mahkemelerde dava açma hakları bulunmayacaktır (bkz. Budak, s. 4-5; Umar, s. 65). Başka bir ifade ile taraflar kural olarak ancak münhasır yetki 
sözleşmesi yapabilirler (bkz. Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, s. 199; Karslı, s. 278-279). 
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I. Türk ve Yabancı Hukuklarda Yetki Sözleşmesinin Taraflarına İlişkin Düzenlemeler 

A. HUMK Dönemindeki Düzenleme 

Eski usul kanunumuzda (HUMK) 22. maddede8 “iki taraf” denilmek suretiyle yetki sözleşmenin 

tarafları bakımından herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. Bununla birlikte müteakip 23. maddede de 

yetki sözleşmesinin tarafları hakkında bir hükme yer verilmemiş, bu maddede esas itibari ile yetki itirazı 

ve bu hususta karar verilmesine ilişkin usul düzenlenmiştir. Dolayısıyla HUMK’da yetki sözleşmesinin 

tarafları hakkında herhangi bir sınıflama olmadığından, tüm gerçek ve tüzel kişiler aralarında yetki 

sözleşmesi yapabilmekteydiler.9  

B. HMK’daki Düzenleme 

Buna karşılık “Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık 

hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler.” şeklindeki HMK m. 17, f. 1, c. 

1 hükmünden anlaşılacağı üzere, geçerli bir yetki sözleşmesi ancak “tacirler10 veya kamu tüzel 

kişileri11” tarafından yapılabilir.12 Başka bir ifade ile geçerli bir yetki sözleşmesi, ancak tacirlerle 

tacirler, tacirlerle kamu tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerle kamu tüzel kişileri arasında yapılabilecek; 

buna karşılık, taraflardan biri tacir veya kamu tüzel kişisi, diğer taraf bunlardan biri değil ise geçerli bir 

yetki sözleşmesinin yapılması mümkün olamayacaktır.13 Keza tacir veya kamu tüzel kişileri ile gerçek 

kişiler arasında geçerli bir yetki sözleşmesi yapılamayacağı gibi gerçek kişiler ile tacir veya kamu tüzel 

                                                             
8 “Madde 22 – Mahkemenin salahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmemiş olan hallerde iki taraf bir veya mütaaddit muayyen hususa 
mütaallik ihtilaflarının salahiyettar olmıyan mahal mahkemesinde görülmesini tahriren mukavele edebilirler. Bu halde işbu mahal mahkemesi o davaya 
bakmaktan imtina edemez.” 
9 Bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 233; Umar, s. 64; Bolayır, s. 131; Boran Güneysu, s. 1073; Belgin Güneş, Derya, Yetki Sözleşmeleri, 
İstanbul Barosu Dergisi, C. 86, S. 5, Y. 2012, (s. 197-221) s. 202; Can, s. 238.  
10 Hukukumuzda kimlerin tacir olduğu, esas olarak Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş. Bununla birlikte Kooperatifler Kanunu’na göre ticari faaliyet 
yürütmek üzere kurulan kooperatifler de bulunmaktadır. TTK m. 12, f. 1’e göre “bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir 
denir.” Tacirler gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir olarak ikili bir ayrıma tabi tutulurlar. TTK m. 12, f. 1 hükmü esas itibari ile gerçek kişi tacirleri tanımlayan 
bir düzenlemedir (bkz. Şener, Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 152). Ayrıca bir ticari işletmeyi işletmek 
üzere adi şirket olarak bir araya gelen kişilerin tamamı da tacir sayılır (bkz. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 25. Basım, Ankara 2018, s. 147-148, 
dn. 6; Can, s. 247-248).  

Bununla birlikte TTK m. 16’da tüzel kişi tacirler belirtilmiştir. Söz konusu hükme göre “(1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme 
işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il 
özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. (2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve 
köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, 
bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir 
sayılmazlar.” Birinci fıkrada sayılan kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve kendileri tacir sayılan kurum ve kuruluşlara örnek olarak İSKİ, ASKİ, KASKİ, 
TEDAŞ gösterilebilir (Boran Güneysu, s. 1075).  

Ayrıca müteakip 17. maddede de “(1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır.” şeklindeki hüküm ile donatma iştirakinin de tacir 
gibi hak ve yükümlülüklere tabi olduğu ifade edilmiştir. Bu hükme göre tacirler hakkındaki hükümler donatma iştiraki (TTK m. 1064 vd.) hakkında 
uygulanacağından, donatma iştiraki adeta bir tüzel kişi gibi işlem görür (bkz. Can, s. 249), müşterek donatanların tacir sıfatı bulunmaz (bkz. Arslanlı, 
Halil, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, 3. Baskı, İstanbul 1960, s. 52; Şener, s. 172; Arkan, s. 141). Müşterek donatanların tacir 
sayılacakları yönünde bkz. Domaniç, Hayri/ Ulusoy, Erol, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 5. Baskı, İstanbul 2007, s. 206; Ayhan, Rıza/ Özdamar, 
Mehmet/ Çağlar, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, 8. Baskı, Ankara 2015, s. 220; Boran Güneysu, s. 1075; Can, s. 254-255). Donatma 
iştirakinin tüzel kişiliğinin bulunmadığına, ancak tacir olmanın tüm sonuçlarının bunlar hakkında da uygulanacağına ilişkin olarak bkz. Nomer Ertan- 
Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, N. Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 5. (Tıpkı) Bası, Onikilevha 
Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 266, kn. 508. 
11 Kamu tüzel kişileri ise devlet, il, belediye, köy (Anayasa m. 127) ile kanun veya kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak bu adla oluşturulan kurum 
ve kuruluşlar (Anayasa m. 123) olarak ifade edilir (bkz. Yılmaz, s. 200). Örneğin üniversiteler, TRT, RTÜK, TSE, TPE, SGK, TMSF ve benzeri sosyal güvenlik 
kurumları gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar da kamu tüzel kişilerdendir (bkz. Görgün/ Börü/ Toraman/ Kodakoğlu, s. 178). Ayrıca Anayasanın 
135. maddesi gereğince kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da kamu tüzel kişiliği niteliğinde olduklarından yetki sözleşmesi 
yapabilmelidirler (bkz. Karslı, s. 281; Belgin Güneş, s. 204). Kamu tüzel kişilerini daha iyi belirleyebilmek için 5018 sayılı Kanun’a ekli listelere bakmak 
uygun olacaktır.  
12 Doktrinde Kuru, hukukumuz da Alman hukukunda yapıldığı gibi kural olarak yetki sözleşmesinin tarafları bakımından genel bir yasak hükmü 
getirilmesini gerekli görmediğini ifade etmiştir (bkz. Kuru, Usul C. I, s. 557). 
13 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 234; Yılmaz, s. 199; Tanrıver, s. 461; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 243; Bolayır, s. 133; Görgün/ Börü/ Toraman/ 
Kodakoğlu, s. 179; Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes, s. 79; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 306. 
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kişisi dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerin kendi aralarında da geçerli bir yetki sözleşmesi yapmaları 

mümkün olmayacaktır.14 Bu sonucu, tacirler veya kamu tüzel kişilerinin yetki sözleşmesi yapma 

ehliyetine sahip oldukları, bunların dışındakilerin ise yetki sözleşmesi yapma yetkilerinin ellerinden 

alındığı şeklinde ifade etmek de mümkündür.15 

C. İsviçre (Federal) Medeni Usul Kanunu’ndaki (schZPO) Düzenleme 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na kaynak teşkil eden İsviçre Medeni Usul Kanunu’nun16 (schZPO) 

yetki sözleşmeleri hakkındaki 17. maddesinde ise HUMK’un 22. maddesindeki hükme benzer şekilde 

“die Parteien (taraflar)” kelimesi kullanılmakla, yetki sözleşmesi yapabilecek taraflar bakımından 

herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.17 Bununla birlikte İsviçre Medeni Usul Kanunu’nun 35. 

maddesine göre tüketici, konut veya işyeri kiracısı ile tarımsal hasılat kiracısı ve son olarak iş arayan 

veya çalışmakta olan işçi, bu sıfatları ile tarafı oldukları sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar hakkında 

schZPO m. 32-34 hükümlerine göre kanunen yetkili olan mahkemelere başvurma haklarından önceden 

yahut sonradan kabul yolu ile feragat edemeyeceklerinden,18  bu kişilerin uyuşmazlığın ortaya 

çıkmasından önce yapmış oldukları yetki sözleşmeleri de kendilerine karşı ileri sürülemeyecektir.19  

D. Avusturya Hukukundaki Düzenleme 

Keza İsviçre Medeni Usul Kanunu’ndaki düzenlemeye benzer bir hüküm, çekişmeli ve çekişmesiz 

yargı işleri, mahkemelerin yetkisi, hâkimlerin yasaklılığı ve reddi gibi hususların düzenlendiği kısaca 

Yargı Düzenlemeleri olarak tercüme edilebilecek, Jurisdiktionsnorm20 (JN) olarak ifade edilen 

düzenlemede yer almaktadır. Avusturya Jurisdiktionsnorm’un mahkemelerin yetkisi hakkında 

sözleşme başlıklı 104. maddesinin 1. fıkrasında21, tarafların kendilerini, Avusturya yargısı ile ismen 

belirlenen yerlerdeki bir veya birden fazla ilk derece mahkemesine açıkça bir sözleşme ile tabi 

kılabilecekleri düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde “die Parteien (taraflar” kelimesi kullanılmak 

                                                             
14 Bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 234; Yılmaz, s. 200; Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes, s. 79; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 305-306; HMK 
m. 17’nin gerekçesinden bkz. Budak, Ali Cem, Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s. 53; aynı yönde 
bkz. Bolayır, s. 133. 
15 Pekcanıtez, Hakan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Genel Olarak Tanıtımı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler 
ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 22-29 Mart 2008, (s. 17-34) s. 24; Bolayır, s. 131; Can, s. 239; bkz. Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, s. 214. 
16 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren İsviçre (Federal) Medeni Usul Kanunu’na (Schweizerische Zivilprozessordnung) ulaşmak için bkz. 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2010/262/de, E.T. 01.4.2021. 
17 Bkz. Karslı, s. 277; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 307, dn. 399. Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının “Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, 
können die Parteien für einen bestehenden oder für einen künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis einen 
Gerichtsstand vereinbaren.” şeklindeki ilk cümlesinde, yetki sözleşmeleri bakımından getirilen sınırlama, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmaması 
veya kanunun aksini düzenlememiş olması” olarak ifade edilebilir. Bu sınırlamadan maksat, schZPO’da mahkemelerin yetkisine ilişkin olarak emredici 
veya kısmi emredici yetki kuralı olarak belirlenen yetki hallerinin bulunmamasıdır (bkz. Bolayır, s. 132, dn. 3; Aşık, s. 18). Bunu, hukukumuz bakımından 
bir uyuşmazlık hakkında kesin yetkili mahkeme bulunmaması veya yetkinin kesin olmaması şeklinde ifade edebiliriz (bkz. Aşık, s. 18). İsviçre 
hukukunda, bu (Federal) Medeni Usul Kanunu’ndan önce 01 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren, kısaca Mahkemelerin Yetkisi hakkında Kanun olarak 
ifade edilen, 24 Mart 2000 tarihli Medeni Hukuk Uyuşmazlıklarında Mahkemelerin Yetkisi Hakkında Federal Kanun’da (Bundesgesetz über den 
Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG), bkz. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/374/de, E.T. 01.4.2021) 9. maddede yetki 
sözleşmesi düzenlenmişti. Ancak mahkemelerin yetkisine ilişkin bu kanun, İsviçre Medeni Usul Kanunu’nun 402. maddesine istinaden Kanun’a eklenen 
EK-1’de Medeni Hukuk Uyuşmazlıklarında Mahkemelerin Yetkisi Hakkında Federal Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 
18 Bkz. Haas, Ulrich/ Strub, Yael- Oberhammer, Paul/ Domej Tanja/ Haas, Ulrich, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 
2014, Art. 35, kn. 5.  
19 Bkz. Berti, Stephan V., Einführung In Die Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2011, § 6, kn. 163; Bolayır, s. 132, 
dn. 3; Budak, s. 10.  
20 Gesamte Rechtsvorschrift für Jurisdiktionsnorm, Fassung vom 03.04.2021, ulaşmak için bkz. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001697, E.T. 02.4.2021. 
21 Anılan hüküm şu şekildedir: §. 104. “(1) Die Parteien können sich durch ausdrückliche Vereinbarung unterwerfen:  

  1. der inländischen Gerichtsbarkeit; 

  2. einem oder mehreren Gerichten erster Instanz namentlich angeführter Orte. 

 Die Vereinbarung muß urkundlich nachgewiesen werden; eine sonstige Voraussetzung muß nicht erfüllt sein.” 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2010/262/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/374/de
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001697
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suretiyle yetki sözleşmesi yapabilmek bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.22 Dolayısıyla 

yetki sözleşmesinin tarafları hakkında hem hukukumuzda hem de Alman ve Fransız hukuklarında 

getirilen çeşitli sınırlamalar Avusturya hukukunda bulunmamaktadır. Bu sebeple Avusturya 

hukukunda, ister tacir ister tüzel kişi olsun bir uyuşmazlığın tarafı olan her gerçek ve tüzel kişinin, 

geçerli bir yetki sözleşmesi yapabilmesi mümkündür. 

E. Alman Medeni Usul Kanunun’ndaki (dZPO) Düzenleme  

HMK’nın yetki sözleşmesinin tarafları hakkındaki bu kısıtlayıcı hükmüne benzer bir düzenleme, 

Alman Medeni Usul Kanununda23 (dZPO) da mevcuttur. Alman Medeni Usul Kanunu’nun 38-40. 

maddeleri yetki sözleşmelerine ilişkindir. Kanun’un m. 38/f. 1 hükmüne göre, sözleşmenin taraflarının 

tacir, kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukukuna ilişkin özel malvarlıkları24 olması halinde, yetkili 

olmayan bir ilk derece mahkemesi, tarafların açık veya zımni bir sözleşmesi ile yetkili kılınabilir.25 

Dolayısıyla söz konusu hükme göre, ancak tacirler, kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukukuna ilişkin 

özel malvarlıkları tarafından yetki sözleşmesi yapılabilir. Ancak yetki sözleşmesi yapabilecek kişiler 

bakımından getirilen bu sınırlama, hukukumuzdaki mutlak düzenlemenin aksine bu kişiler dışında 

kalanlar için tamamen de ortadan kaldırılmamıştır.26 Zira dZPO m. 38, fıkra 2’ye göre sözleşmenin 

taraflarından en az biri için Almanya sınırları içinde genel yetkili bir mahkeme bulunmaması halinde; 

fıkra 3’e göre ise uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra (bent 1)27 veya davalının, sözleşmenin 

yapılmasından sonra yerleşim yeri veya mutat meskenini bu kanunun uygulama alanının (yani 

Almanya’nın) dışına taşıması yahut bu yerlerin dava açıldığı sırada belli olmaması hallerinde (bent 2)28 

yetki sözleşmesinin açıkça ve yazılı olarak yapılması durumunda, diğer kişilerin de yetki sözleşmesi 

yapabilmeleri mümkündür.29 Dolayısıyla tacir, kamu tüzel kişisi ve kamu hukukuna ilişkin özel 

                                                             
22 Ancak yetki sözleşmesinin geçerli olarak akdedilebilmesi için tarafların Avusturya Medeni Usul Kanun m. 1 vd. hükümlerine göre dava ehliyetine 
sahip bulunmadı gereklidir (bkz. Mayr, Peter G., Walter H. Rechberger (Hrsg.) Kommentar zur ZPO, Jurisdiktionsnorm – JN, 3. Auflage, Psringer Verlag, 
Wien New York 2006, § 104, kn. 4). 
23 Kanun metnine ulaşmak için bkz. https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf, E.T. 01.4.2021. 
24 Örneğin; Alman Federal Demiryolları (bkz. ve karş. Karslı, s. 277; Zimmermann, Walter (Hrsg.), Zivilprozessordnung, ZAP Praxiskommentar, ZAP 
Verlag, 8. Auflage, 2007, § 38, kn. 9). 
25 Alman Medeni Usul Kanunu’nun anılan maddesi şöyledir: “§ 38 Zugelassene Gerichtsstandsvereinbarung: (1) Ein an sich unzuständiges Gericht des 
ersten Rechtszuges wird durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung der Parteien zuständig, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. (2) Die Zuständigkeit eines Gerichts des ersten 
Rechtszuges kann ferner vereinbart werden, wenn mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Die 
Vereinbarung muss schriftlich abgeschlossen oder, falls sie mündlich getroffen wird, schriftlich bestätigt werden. Hat eine der Parteien einen 
inländischen allgemeinen Gerichtsstand, so kann für das Inland nur ein Gericht gewählt werden, bei dem diese Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand 
hat oder ein besonderer Gerichtsstand begründet ist. (3) Im Übrigen ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zulässig, wenn sie ausdrücklich und 
schriftlich 1.   nach dem Entstehen der Streitigkeit oder 2.   für den Fall geschlossen wird, dass die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Partei nach 
Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder ihr Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.” 
26 Aşık, s. 24;  Schultzky- Zöller ZPO Kom., § 38, kn. 22. 
27 Bu bent kapsamında geçerli bir yetki sözleşmesi yapılabilmesi ancak uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra mümkün olabilir. Bu sebeple uyuşmazlık 
ortaya çıktıktan sonra yetki sözleşmesinin yapıldığının kanıtlanması gereklidir. Bunun için yetki sözleşmesine tarih konulması şart olmamakla birlikte 
bu belirleme bakımından tavsiye edilmektedir. Bkz. Aşık, s. 24, dn. 56.  
28 Buradaki bent kapsamında yetki sözleşmesi yapılabilmesi, ancak iki halde söz konusudur. Bu iki halde de aslında başta zaten yetki sözleşmesi 
yapılmıştır. Ancak bu yetki sözleşmesinin geçerli olması veya bu yetki sözleşmesiyle kararlaştırılan mahkemeye başvurulabilmesi, ancak bu hallerin 
varlığının devam etmesi ile mümkündür. Şayet yetki sözleşmesi yapılmasından sonra bu betteki haller ortadan kalkarsa bu hükmün amacı ortadan 
kalkacağından, yetki sözleşmesi de geçerli kabul edilemeyecektir. Dolayısıyla davalının yerleşim yeri veya mutad meskeninin yetki sözleşmesinin 
yapılmasından sonra Almanya dışına taşınması ve dava açıldığı ana kadar da tekrar Almanya’ya dönülmemiş olması gereklidir. Burada davacının, davayı 
yurt dışında sürdürmek zorunda kalmaması hususundaki menfaatini dikkate alınmaktadır. Bkz. Aşık, s. 25, dn. 57.  
29 Bkz. Zimmermann, § 38, kn, 10, 14-16. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf
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malvarlıkları yetki sözleşmesini her hangi bir şekil şartına tabi olmaksızın açık veya zımnen 

yapabilirken, bunlar dışındakiler ancak açıkça ve yazılı olarak yapabilirler.30  

Bu bent kapsamındaki iki hal dolayısıyla yetki sözleşmesi yapılabilmesi bakımından Alman 

hukukunda dZPO’da özel bir düzenleme de bulunmaktadır. Bu, dZPO m. 29c, f. 3’de kapıdan satış 

işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda tüketicilerin taraf olduğu yetki sözleşmesine ilişkindir. Üçüncü 

fıkra hükmüne göre, yetki sözleşmesinin tarafı olan tüketicinin yetki sözleşmesinin yapılmasından 

sonra yerleşim yeri veya mutat meskenini bu kanunun uygulama alanının (yani Almanya’nın) dışına 

taşıması yahut bu yerlerin dava açıldığı sırada belli olmaması hallerinde, maddenin birinci fıkrasına 

istinaden (BGB m. 312’ye göre) kapıdan satış işlemlerinden doğan davalar için öngörülen yetkili 

mahkemeden farklı bir yer mahkemesi sözleşme ile yetkili kılınabilir.31 Bu hükme göre, yetki 

sözleşmesinin geçerliliği için gerekli şartlardan birisi, sözleşmenin tarafının kapıdan satış işlemlerinde 

tüketici olmasıdır. Bu bakımdan mutlak bir sınırlama yapıldığı açıktır.  

Keza dZPO’nun 38. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemenin neredeyse aynen tekrarı 

mahiyetinde olan özel bir düzenleme ise Uzaktan Eğitime Katılanın Korunmasına İlişkin Kanun şeklinde 

Türkçeye tercüme edebileceğimiz Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht’in32  26. 

maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Anılan özel Kanun’un bu hükmüne göre, uzaktan eğitim 

sözleşmesinden doğan veya benzer bir sözleşmenin varlığı hakkındaki uyuşmazlıklar için birinci fıkrada 

öngörülen yetkili mahkemeden başka bir mahkemenin yetkisi için yapılacak yetki sözleşmesinin geçerli 

olması, ancak uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra veya uzaktan eğitime katılanın, sözleşmenin 

yapılmasından sonra yerleşim yeri veya mutat meskenini bu kanunun uygulama alanının (yani 

Almanya’nın) dışına taşıması yahut bu yerlerin dava açıldığı sırada belli olmaması hallerinde yetki 

sözleşmesinin açıkça ve yazılı olarak yapılması durumunda mümkündür.33 Dolayısıyla bu özel 

düzenlemeye göre yetki sözleşmesinin geçerliliği için gerekli şartlardan birisi, sözleşmenin tarafının 

uzaktan eğitim katılımcısı olan tüketici olmasıdır. Bu bakımdan mutlak bir sınırlama yapıldığı açıktır. 

Alman hukukunda dZPO’nun 38. maddesinin 1. fıkrasında tacirler, kamu hukuku tüzel kişisi veya 

kamu hukukuna ilişkin özel malvarlıkları bakımından herhangi bir şart aranmaksızın bir düzenleme 

yapıldığı, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise 1. fıkrada sayılan kişiler dışında kalanlar 

bakımından ancak belli şartların gerçekleşmesi halinde, dolayısıyla dar bir çerçevede yetki sözleşmesi 

yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile tacirler, kamu hukuku 

tüzel kişisi veya kamu hukukuna ilişkin özel malvarlıklarının yetki sözleşmesi yapabilmesi için ikinci ve 

üçüncü fıkrada belirtilen herhangi bir şart aranmazken, bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin yetki 

sözleşmesi yapabilmesi için yukarıda belirtildiği üzere belirli şartların varlığına ihtiyaç vardır. Bu 

sebeple, kanun koyucu tarafından sözleşme özgürlüğünden uzaklaşılmasının bilinçli bir tercih olduğu 

ve bununla yetki sözleşmesi yapma imkânının önemli derece sınırlandırıldığı34, hatta doktrinde bazı 

yazarlarca kural olarak yetki sözleşmesinin yapılmasının yasakladığı kabul edilmektedir.35  

                                                             
30 Bkz. Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 305-306, dn. 396; Schultzky- Zöller ZPO Kom., § 38, kn. 8, 24, 44; Chasklowicz- Kern/ Diehm, ZPO Kommentar, § 
38, kn. 9-12, 24, 28; Hüsstege- Thomas/ Putzo, ZPO Kommentar, § 38, kn. 8, 17, 27; Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter, 
Zivilprozessrecht, 18. Auflage, C.H.Beck Verlag, München 2018, § 37, kn. 5, 8-11.  
31 Aşık, s. 25, dn. 58.  
32 Bkz. https://www.gesetze-im-internet.de/fernusg/__26.html, E.T. 02.4.2021.  
33 Bkz. ve karş. Aşık, s. 25, dn. 58.  
34 Bkz. Bolayır, s. 132, dn. 3; Budak, s. 10.  
35 Kuru, Usul C. I, s. 557; Aşık, s. 17. Alman doktrinindeki yazarlar için bkz. Bey- Prütting/ Gehrlein ZPO Kommentar, § 38, kn. 1.  

https://www.gesetze-im-internet.de/fernusg/__26.html
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F. Fransız Medeni Usul Kanunu’ndaki Düzenleme 

HMK’daki mevcut sınırlayıcı düzenlemeye benzer bir düzenlemenin Fransız hukukunda da 

bulunduğu; Fransız Medeni Usul Kanunu’nun 48. maddesinde, sadece tacirler arasında yetki sözleşmesi 

yapılmasına izin verildiği;36 anılan maddede, sadece tacirler arasında yetki sözleşmesi yapılmasına 

imkân verildiği, dolayısıyla da tacir olmayanlar bakımından bir sınırlama getirildiği; başka bir ifade ile 

bireylerin, tacir olmayan meslek sahipleri ile tacir sayılmayan şirketlerin aralarında yetki sözleşmesi 

yapmalarının mümkün olmayacağı belirtilmektedir.37 Ayrıca tacir olmayan kişilerin tarafı bulunduğu 

yetki sözleşmelerine “yazılmamış sayılma” yaptırımına tabi olacağı, bundan maksadın ise yetki 

sözleşmesinin hiçbir hükmünün varlığının kabul edilmediği ve sözleşmesinin geçersizliğinin davalı 

tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülebileceği ifade edilmektedir.38 

II. HMK’da Yetki Sözleşmesinin Tarafları Hakkında Getirilen Sınırlamanın Amacı 

Aslında kanun koyucu yetki kurallarını belirlerken, tarafların menfaatleri ile yargılamanın daha 

hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için uygun olduğu değerlendirilen yer veya yerlerdeki 

mahkemeleri esas alır. Buna rağmen taraflar, kanunda belirlenen yerlerdeki mahkemelere karşılık 

kendileri için daha uygun olduğunu değerlendirdikleri yerdeki mahkemede dava açmak isteyebilirler.39 

Bu maksatla taraflar, yetki sözleşmesi yapmak suretiyle Kanun’a göre bir uyuşmazlığın çözümü için 

(kesin yetki halleri dışında) yetkili kılınan mahkeme veya mahkemeler yerine, başka bir yer veya 

yerlerdeki mahkeme veya mahkemeleri yetkili kılarak kendi belirledikleri o yerdeki mahkeme veya 

mahkemelerde dava açma imkânına sahip olmak isterler. Tarafların sahip oldukları bu serbesti, 

çoğunlukla hukuki ilişkinin zayıf tarafının aleyhine kötüye kullanılır bir durum haline gelmiş,40 öyle ki 

yetki sözleşmesi ile sözleşmenin güçlü tarafının iş veya yerleşim yerindeki mahkemeler yetkili 

mahkeme olarak belirlenmiş, hatta asıl sözleşmede bu yöndeki yetki şartları güçsüz tarafla müzakere 

dahi edilmeden kabul ettirilmiştir.41 Böylelikle yetki sözleşmesi, sözleşmenin güçlü tarafının istediği 

yerde dava açabilmesine imkân veren bir araç halini almıştır.42 Öyle ki, bu, sözleşmenin güçlü tarafının, 

güçsüz tarafı tabiî hâkim ilkesinden uzaklaştıracağı bir riski beraberinde getirmiştir.43 Bu sebeple, 

özellikle taraflardan birinin tacir veya kamu tüzel kişisi, diğer tarafın çoğu zaman ekonomik ve sosyal 

bakımdan güçsüz olan tüketici olduğu sözleşmelerde, güçsüz tarafı güçlü olan taraf karşısında koruma 

altına alma ihtiyacı çok daha net bir şekilde görülmektedir.44 Keza e-ticaretin yaygınlaştığı ve birçok 

satım ve abonelik sözleşmesinin internet üzerinden, genel işlem şartı veya tip sözleşme şeklinde 

elektronik formların sadece tik atılıp kabul edilmek suretiyle yapıldığı düşünüldüğünde, tüketicilerin 

mal ve hizmet sağlayıcısı tacir veya kamu tüzel kişiler tarafından kendilerine sunulan, uzun uzadıya 

yazılmış, çok sayfalı, broşür veya kitapçık şeklindeki sözleşmeleri olduğu gibi kabul etmek 

mecburiyetinde oldukları herkesçe bilinen bir gerçektir. Ayrıca bir başka husus, tüketicilerin 

                                                             
36 Bkz. Karslı, s. 277. 
37 Bkz. Bolayır, s. 132, dn. 3; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 307, dn. 399. 
38 Bolayır, s. 132, dn. 3. 
39 Aşık, s. 15.  
40 Doktrinde, özellikle tüketicinin korunması bakımından HUMK’nun yetki sözleşmesinin tarafları bakımından herhangi bir sınırlama getirmeyen hükmü 
eleştirilerek, yapılacak kanun açısından, tüketicinin korunmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin tarafı bulunduğu bir yetki sözleşmesi yapılmasının 
mümkün olmaması gerektiği belirtilmiştir (bkz. Pekcanıtez, Hakan, Tüketici Mahkemeleri, İstanbul Barosu Dergisi, 1996/4-5-6, C. LXX, (s. 141-161) s. 
148). 
41 Aşık, s. 15. Aynı yönde bkz. Umar, s. 67. 
42 Aşık, s. 15-16; Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes, s. 79. 
43 Boran Güneysu, s. 1074. 
44 Bolayır, s. 132-133; aynı yönde bkz. Hüsstege- Thomas/ Putzo, ZPO Kommentar, § 38 Vorb, kn. 9. 
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kendilerine sunulan bu sözleşmeleri okuyup anlayabilme ve hükümlerini müzakere etme imkân ve 

şansları olmadığı gibi çoğu zaman asıl sözleşmenin içinde yetki şartı (sözleşmesi) olduğunun farkına 

bile varmadıklarıdır.45 Bununla birlikte bu sakıncalar, sadece internet üzerinden yapılan sözleşmelerde 

değil, bankalar, sigorta şirketleri, abonelik sözleşmeleri yapan kurum ve kuruluşlar gibi birçok tacir veya 

kamu tüzel kişileri ile yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin fiziki sözleşmelerde de aynı şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebeplerle, HUMK’da yetki sözleşmesi ile ilgili hükmün aksine, kanun koyucu, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda, yetki sözleşmesi yapabilecek kişileri, “tacir veya kamu tüzel kişisi” olarak 

belirlemekle sınırlama getirmiş ve uygulamada ortaya çıkan bu tür sorunlara son vermeyi 

hedeflemiştir.46 Böylece, mal ve hizmet sunucuları tarafından tüketicilerin önüne konulan asıl 

sözleşmenin imzalanması yoluyla yetki sözleşmesi yapılması engellenmek47, HMK’nın bu sınırlayıcı 

hükmüne rağmen böyle bir sözleşme yapılması halinde ise en azından sözleşmenin geçersizliği bir 

uyuşmazlık halinde ilk itiraz olarak ileri sürülmek suretiyle koruma sağlanmak istenilmiştir.  

 Özetle, HMK’nın 17. maddesinde yetki sözleşmesinin tarafları hakkında getirilen sınırlayıcı 

düzenleme ile ulaşılmak istenen amaç, Kanun’un genel gerekçesinde48 tacir veya kamu tüzel kişilerine 

göre sosyal yönü güçsüz olan kişileri yargılama sırasında korumak şeklinde daha genel ifade edilmişken, 

madde gerekçesinde tacir veya kamu tüzel kişilerine göre daha zayıf konumda olduğu kabul edilen 

özellikle tüketicilerin korunması olarak daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.49 HMK m. 17’nin 

gerekçesinde50 de ifade edildiği üzere, tacirlere veya kamu tüzel kişilerine nazaran daha zayıf durumda 

olan kimseleri, özellikle tacir olmayan gerçek kişi tüketicileri korumak amacıyla kanun koyucu yetki 

sözleşmesi yapma yetkisini yalnızca tacirlere ve kamu tüzel kişilerine tanımıştır.51 Böylece, tacirler veya 

                                                             
45 Aynı yönde bkz. Aşık, s. 22. 
46 Bolayır, s. 133; Aşık, s. 16. Aynı yönde bkz. Erişir, Evrim, “Yetki şartlarının Genel İşlem Koşulu Denetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, C. 16, Özel 
Sayı 2014 (Basım Yılı: 2015), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. II, (s. 1141-1213) s. 1141. 
47 Bolayır, s. 133. Aynı yönde HMK m. 17’nin gerekçesinde bkz. Budak, Kanun, s. 53. 
48 HMK’nın genel gerekçesinde bu husus şöyle ifade edilmiştir: “… Bu Kısımda yeni olarak, yetki sözleşmelerinin sadece tacirler veya kamu tüzel kişileri 
arasında yapılması kabul edilmiştir. Çünkü yetki sözleşmeleri ile genellikle güçlü olan taraf, yetkili olmayan ve dilediği bir mahkemeyi yetkili 
kılabilmektedir. Usûl hukukunun sosyal yönü güçsüz olan kişileri yargılama sırasında korumayı gerektirmektedir...”  Gerekçe için bkz. Budak, Kanun, s. 
13. 
49 Aşık, s. 16.  
50 HMK’nın 17. maddesinin gerekçesinde bu husus ile ilgili olan kısımlar ise şöyledir: “Yetki sözleşmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede, tacirler 
veya kamu tüzel kişileri ile diğer kişiler, yetki sözleşmesi yapmak açısından, birbirinden ayırt edilmiştir. Tacirler veya kamu tüzel kişi leri kendi 
aralarındaki hukukî ilişkilerde her ikisi de hukuken eşit konumda sayılabilirler. Buna karşılık, tacirler veya kamu tüzel kişileri, diğer bir gerçek kişiye 
göre, daha güçlü konumda bulunmaktadırlar. Daha zayıf konumda olan kimselerin daha güçlü olan tacir veya kamu tüzel kişilerine karşı, korunma 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle iltihakî sözleşmelerle bu durum daha da belirginleşmektedir. Tüketiciler, satıcı veya hizmet sunucu şirketlere karşı, 
hiçbir pazarlık şansı olmaksızın, sadece kendilerine uzatılan sözleşmeye imza atarak, şirket veya kamu tüzel kişisi tarafından konulan şartları, bu arada, 
yetki şartını da kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. O nedenle, örneğin Alman hukukunda, yetki sözleşmesinin her durumda yapılması kabul 
edilmemektedir. Yetki sözleşmesi yapılabilen alanlar oldukça sınırlandırılmış bulunmaktadır... 

Tacirlerle kamu tüzel kişilerinin kendi aralarında, yapmış oldukları işlemlerde, belirtildiği gibi, daha zayıf konumda olan bir taraf yoktur. Kural olarak 
her iki tarafı da eşit kabul etmek mümkündür. Bu kimseler, kanunda belirtilen şartlara uygun olmak kaydı ile, aralarında yetki sözleşmesi 
yapabileceklerdir…  

Tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki diğer kişiler, özellikle, tacir olmayan gerçek kişi tüketiciler, tacirler veya kamu tüzel kişilerine karşı hukuken 
daha zayıf durumdadır. O nedenle, bu kimselerin, daha güçlü olanlara karşı korunmaları gereklidir. Bu amaçla, tacirler veya kamu tüzel kişileri ile bu 
nitelikte olmayan kimseler arasındaki yetki sözleşmesine, örneğin bir gerçek kişi tüketici ile bir tacirin, yetki sözleşmesi yapmalarına engel olunmak 
istenmiştir. Buna göre, tacirler veya kamu tüzel kişileri ile bu nitelikte olmayan kimseler yetki sözleşmesi yapamayacaklardır. Ayrıca bu kapsamda 
belirtmek gerekir ki, tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki diğer kimselerin, kendi aralarında yetki sözleşmesi yapmaları da kabul edilmemiştir.” 
Gerekçe için bkz. Budak, Kanun, s. 52-53. 
51 Aynı yönde bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 234; Pekcanıtez/ Atalı/ Özekes, s. 79; Tanrıver, s. 461; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 243; Karslı, 
s. 277-278. Zira günümüz ekonomik koşulları altında tacir (veya kamu tüzel kişileri) karşısında tüketicilerin koruma altına alınması, sosyal devlet ilkesi 
gereği olup, bu bağlamda hükmün düzenlenme gerekçesi yerindedir (bkz. Can, s. 240).  Anılan madde gerekçesi medeni usul hukukunun sosyal 
karakteri açısından yerindedir (bkz. Alangoya, Yavuz, Medenî Usûlün Amacı ve Sosyal Karakteri Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın 
Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Ankara 2006, (s. 33-54) s. 36; aynı yönde İsviçre Medeni Usul 
Kanunu’nun 35. maddesi bakımından bkz. Haas, Ulrich/ Strub, Yael- Oberhammer, Paul/ Domej Tanja/ Haas, Ulrich, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, 
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, Art. 35, kn. 2). Bununla birlikte, yetki sözleşmesinin yalnızca tacir veya kamu tüzel kişileri arasında 
yapılabileceğine ilişkin HMK m. 17, f. 1, c. 1 ile getirilen sınırlamanın, özel hukukun ruhuna ve sözleşme özgürlüğüne aykırı olduğu yönünde bkz. 
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kamu tüzel kişileri ile bu nitelikte olmayan gerçek ve tüzel kişiler arasında, tacirlerin veya kamu tüzel 

kişilerinin kendi menfaatleri doğrultusunda yetki sözleşmesi yapmaları engellenmek istenmiştir.52 

Ayrıca madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere gerek tacirler, gerekse kamu tüzel kişilerin kendi 

aralarındaki hukukî ilişkilerde hukuken eşit konumda sayılabilmesi53 ve birinin diğerine nazaran 

ekonomik ve sosyal acıdan daha güçlü olmadığının kabul edilmesi sebebiyle birbirlerine karşı 

kendilerini koruyabilecek durumda kişiler olduklarından, yapacakları yetki sözleşmesi güçlü olan 

tarafın güçsüz olan tarafa dayattığı bir baskı aracı niteliğinde olmayacaktır.54 Öte yandan tacir veya 

kamu tüzel kişisi dışındaki diğer kişilerin kendi aralarında yetki sözleşmesi yapması da kabul 

edilmemiştir.  

III. HMK’da Yetki Sözleşmesinin Tarafları Hakkında Getirilen Sınırlamaya İlişkin Çeşitli 

Durumlar  

Yukarıda izah edildiği üzere HMK m. 17’ye göre, ancak tacir veya kamu tüzel kişileri kendi 

aralarında yetki sözleşmesi yapabilecektir. Dolayısıyla geçerli bir yetki sözleşmesinin tarafları tacir ile 

tacir, kamu tüzel kişisi ile bir diğer kamu tüzel kişisi veya tacir ile kamu tüzel kişisi olabilecekken, tacir 

veya kamu tüzel kişileri dışındaki diğer tüm gerçek veya tüzel kişiler ise ne tacir veya kamu tüzel kişileri 

ile ne de kendi aralarında yetki sözleşmesi yapamayacaklardır. Aksi halde, yapılan yetki sözleşmeleri 

geçersiz olacaktır.  

A. Tacirlerin Kişisel İlişkilerindeki Uyuşmazlıklar Bakımından Yetki Sözleşmesi Yapıp 

Yapamayacağı Meselesi 

HMK m. 17’deki “tacir veya kamu tüzel kişilerinin” aralarında doğmuş veya doğabilecek bir 

uyuşmazlık hakkında yetki sözleşmesi yapabileceklerine ilişkin düzenlemede, yetki sözleşmesine ilişkin 

uyuşmazlığın tacir veya kamu tüzel kişilerinin ticari nitelikteki bir ilişkisinden veya kamu tüzel kişisinin 

yetkisinin kapsamında yaptığı iş ve işlemlerden kaynaklanması gerektiğine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Usul kurallarında asıl olan yasaklayıcı yorum değil özgürlükçü yorumdur. Dolayısıyla 

öncelikli olarak Kanun hükmünden anlaşılmayan bir hususta hükmün gerekçesine bakmak ve buradan 

bir sonuç çıkarmak gerekir. Şayet bu mümkün olmamışsa kanunda açıkça yer almayan veya kapsamı 

anlaşılmayan hususlar bakımından genişletici ve yasaklayıcı bir yoruma gitmek doğru olmayacaktır. 

Yetki sözleşmesini yapabilecek kişiler, HMK madde 17, f. 1, c. 1 hükmünde (ve de anılan maddenin 

gerekçesinde) tacir veya kamu tüzel kişisi olarak ifade edilmek suretiyle şahsen belirtilmiş, bunların 

hangi uyuşmazlıklar bakımından bu sözleşmeyi yapabilecekleri ise sadece  “aralarında doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında” denilmek suretiyle ifade edilmiştir. Dolayısıyla HMK’nın yetki 

sözleşmesi yapabilecekler hakkındaki bu sınırlayıcı düzenlemesine göre, yetki sözleşmesine konu 

uyuşmazlığın tacir veya kamu tüzel kişilerinin kendi aralarında doğmuş olması yeterli olacağından, 

burada uyuşmazlığın kaynağı bakımından tacirin ticari işi veya borcu ile ilgili olması gerektiği 

anlaşılmamaktadır. Ya bu husus kanun koyucunun dikkatinden kaçmış ya da bilinçli bir tercih olarak 

                                                             
Aksoyoğlu, Necati, Görev ve Yetki, Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasak Olması ve Reddi, Hâkimin Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
Tasarısı'nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Yayınları, B. 2, İstanbul 2008, s. 84. 
52 Bkz. Bolayır, s. 133; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 306. 
53 Aşık, s. 22. Ancak kanun koyucunun, tacir veya kamu tüzel kişilerinin hukuken eşit konumda bulunduğuna ilişkin düşüncesinin çok doğru olmadığı 
hususunda eleştiri ve değerlendirmeler için bkz. Can, s. 241 vd. Ayrıca tacirlerin dahi gelirleri, organizasyonları, ulusal ve uluslar arası düzeydeki etkileri 
gibi farklılıkları düşünüldüğünde eşit konumda olup olmadıklarının sorgulanması gerektiği hususunda bkz. Can, s. 242 vd. 
54 Bolayır, s. 133; Aşık, s. 22. 
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düzenlenmemiştir. Ancak her halde Kanun’da bu konuda bir sınırlama getirilmediği görülmektedir.55 

HMK m. 17 ile taraflar bakımından getirilen sınırlayıcı düzenlemedeki amaç, tacir veya kamu tüzel kişi 

oldukları için ekonomik ve sosyal olarak güçlü kabul edilmeleri dolayısıyla kendilerine göre güçsüz olan 

tüketici, işçi gibi gerçek kişilerin tacir veya kamu tüzel kişisine karşı korunmasıdır.   

TTK m. 3 ve 19’da düzenlenen ticari iş karinesine göre, tacirlerin işleri ve borçları, kural olarak 

ticari olsa da ticari iş veya borç niteliğinde olmayan başka bir ifade ile kişisel veya adi işleri ve borçları 

olması da mümkündür. Bu hususta Nomer Ertan, tüzel kişi tacirlerin ticari nitelik taşımayan iş 

alanlarının bulunmadığını, buna karşılık gerçek kişi tacirlerin bu sıfatlarının çevresinin ticari işletmenin 

faaliyet alanı ile sınırlı olduğu için ancak kendi ticari işletmeleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir yetki 

sözleşmesi yapabileceklerini, dolayısıyla da bir gerçek kişi tacirin kendi evinde kullanılmak üzere 

buzdolabı satın alması halinde, ilgili satım sözleşmesine konulacak yetki şartının geçerli olmayacağını 

ifade etmektedir.56 Aşık ise, tacir A’nın tacir B’den kendi kişisel kullanımı için bir mal satın alması 

halinde, tacir A bu satım sözleşmesinde tüketici olarak kabul edilse de sözleşmesinden doğacak 

uyuşmazlıklar hakkında tüketici değil tacir sıfatı ile geçerli bir yetki sözleşmesinin bir tarafı olacağını 

ifade etmektedir.57 Keza tacirlerin ticari olmayan işlerinden doğan veya doğacak uyuşmazlıklarda yetki 

sözleşmesi yapabilecekleri, Alman hukukunda da kabul edilmektedir.58 Boran Güneysu ya göre de 

gerçek kişi tacirler bakımından HMK’ya göre geçerli bir yetki sözleşmesinin varlığından söz edilebilmesi 

için, işlemin her iki tarafının da tacir olması ve ilgili işin ticari işletmelerini ilgilendiriyor olması 

gerektiğinden, gerçek kişi tacir açısından ticari iş olarak kabul edilmeyen iş ve işlemler, başka bir ifade 

ile gerçek kişi tacirin adi işleri hakkında yetki sözleşmesi yapılamayacaktır.59   

Sonuç itibari ile HMK m. 17’deki hükmün lafzı dikkate alındığında yetki sözleşmesinin tacir veya 

kamu tüzel kişileri arasında yapılabileceğine ilişkin sınırlayıcı düzenleme sadece tarafların şahsı 

bakımından aranacağından, tacir veya kamu tüzel kişilerinin bu sıfatlara sahip oldukları sürece 

yaptıkları tüm iş ve işlemlerden, başka bir ifade ile ticari nitelikteki veya kamu tüzel kişiliğinin görev ve 

yetkisi kapsamındaki iş ve işlemlerden doğanların yanında her türlü kişisel işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar hakkında da kanaatimizce yetki sözleşmesi yapabilecekleri sonucuna varılmalıdır.60 

Ancak olması gereken hukuk bakımından, gerçek kişi tacirlerin ticari nitelikteki işlemleri bakımından 

yetki sözleşmesi yapabilecekleri, buna karşılık ticari nitelikte olmayan, yani adi işleri bakımından ise 

yetki sözleşmesi yapamayacakları hususunda HMK’da açık bir düzenleme yapılması kanaatimizce daha 

uygun olur.61   

B. Dava Arkadaşlığında Tarafların Hepsinin Tacir veya Kamu Tüzel Kişisi Olup Olmaması 

Meselesi 

Birden fazla kişinin davacı sıfatı ile birlikte dava açması veya birden fazla kişiye karşı birlikte dava 

açılması gereken hallerde zorunlu dava arkadaşlığı; birden fazla kişinin birlikte dava açıp açmaması 

                                                             
55 Aşık, s. 25. 
56 Nomer Ertan, s. 282, kn. 561; aynı yönde bkz. Karslı, s. 280; Can, s. 257-258. 
57 Aşık, s. 25-26. 
58 Aşık, s. 22; Zimmermann, § 38, kn. 4; Bey- Prütting/ Gehrlein ZPO Kommentar, § 38, kn. 6; Chasklowicz- Kern/ Diehm, ZPO Kommentar, § 38, kn. 19; 
; Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, § 37, kn. 5. 
59 Bkz. Boran Güneysu, s. 1078-1079.  
60 Tacirler hakkındaki aynı yönde ifadeler için bkz. Aşık, s. 25-26; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 306, dn. 398; Can, s. 256. Alman hukuku bakımından 
da dZPO m. 38’, f. 1’in aynı şekilde yorumlanacağı hususunda bkz. Bey- Prütting/ Gehrlein ZPO Kommentar, § 38, kn. 6. 
61 Aynı yönde bkz. Can, s. 256. 
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bunların iradesine tabi ise davacılar arasında, davacının bir davayı birden fazla kişiye karşı açıp 

açmaması davacının iradesine bırakılmış ise davalılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusudur. 

Uyuşmazlığın taraflarından birisi bakımından zorunlu dava arkadaşlığının işlerlik kazandığı hâllerde 

ortada tek bir davanın olması ve bu dava arkadaşlarının kural olarak, birlikte hareket etmek zorunlu 

olmaları (HMK m. 59-60) dolayısıyla, yetki sözleşmesinin, hukuken bağlayıcılık kazanabilmesi de 

HMK’nın m. 17, f. 1 hükmündeki taraflar bakımından getirilmiş olan sınırlamanın, dava arkadaşlarının 

tamamının şahsında gerçekleşmiş olması şartına bağlıdır.62 Başka bir ifade ile zorunlu dava 

arkadaşlarının tamamının tacir veya kamu tüzel kişisi olması gerekir.  

Buna karşılık, ihtiyarî dava arkadaşlığının işlerlik kazanabileceği hâllerde ise, yetki sözleşmesiyle 

ilgili olarak söz konusu sınırlama, şahsında gerçekleşmiş bulunan dava arkadaşı bakımından yetki 

sözleşmesi geçerli olarak yapılabilir, diğerleri bakımından ise yapılamayacaktır. Dolayısıyla dava 

arkadaşlarının hep birlikte yetki sözleşmesi yapması halinde, bu sözleşmenin geçerliliği ve bu manada 

bağlayıcılığı, sözleşmenin yapıldığı sırada, kişi bakımından kanunda bu sınırlama şahsında gerçekleşmiş 

olan dava arkadaşı bakımından ortaya çıkar; diğerlerinin hukukî durumu bundan etkilenmez.63 Bu dava 

arkadaşlığı türünde dava arkadaşı sayısınca, ortada dava mevcut kabul edildiğinden ve her bir dava 

arkadaşı diğerinden bağımsız hareket edebileceği için (HMK m. 58) yetki sözleşmesinin etkileri de her 

bir dava arkadaşı bakımından ayrı sonuç doğuracaktır.64  

C. Asıl Sözleşmeye İfa Yerinin Belirlenmesine İlişkin Konulan Hükmün Yetki Sözleşmesine 

İlişkin Sınırlayıcı Düzenlemeyi Aşmak İçin Kullanılması Meselesi 

Yukarıda izah edildiği üzere kesin yetki halleri saklı kalmak üzere, HMK ile belirlenen genel ve 

özel yetkili mahkeme veya mahkemeler dışında bir yer mahkemesinde dava açılabilmesi, HMK m. 17’de 

öngörülen sınırlamaya uygun olarak geçerli bir yetki sözleşmesi yapılması (veya yetkisiz yerdeki 

mahkemede dava açılması ve buna davalının ilk itirazda bulunmaması) halinde mümkündür.  

Bununla birlikte, HMK’nın sözleşmeden doğan davalarda yetkiye ilişkin 10. maddesinin 

“Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.” şeklindeki 

hükmüne istinaden, taraflar, maddi hukuk sözleşmesinin ifa yerini ismen belirlemek suretiyle, genel ve 

(varsa) diğer özel mahkemelerin yetkilerini bertaraf etmeksizin, onlarla birlikte bu belirledikleri ifa 

yerindeki mahkemede de dava açabilme imkânına kavuşurlar ki, böylece aslında dolaylı bir şekilde 

seçimlik yetkili bir mahkeme de belirlemiş olurlar. Dikkat edilirse, HMK m. 10 hükmünde sözleşmenin 

ifa yerini belirleyebilme bakımından HMK m. 17’deki gibi taraflar bakımından bir sınırlama 

getirilmemiştir.65 Dolayısıyla, yetki sözleşmesinin iki tarafının da tacir veya kamu tüzel kişisi olmaması 

sebebiyle yetki sözleşmesi geçersiz olacağından sözleşme ile belirlenen bu mahkeme veya 

mahkemelerde kural olarak dava açılamasa da, bunu aynı tarafların sözleşmenin ifa yerini belirlemesi 

suretiyle kısmen bertaraf edebilmesi mümkündür.  

                                                             
62 Tanrıver, s. 462; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 244; Bolayır, s. 134; Karslı, s. 282; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 307. 
63 Bkz. Tanrıver, s. 462; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 244. 
64 Bkz. Tanrıver, s. 462; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 244; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 307. 
65 Buna karşılık, Alman hukukunda dZPO m. 38, f. 1 hükmünde sayılan tacir, kamu tüzel kişileri ve kamu hukuku özel mameleki dışındakiler için bu 
hususta bir sınırlama daha getirilmiştir. Buna göre dZPO m 38, f. 1’de sayılan kişiler bu kişiler sözleşmeyle ifa yerini belirlemek suretiyle dolaylı olarak 
yetkili mahkemeyi de tespit edebilirken, bunların dışındaki kişiler ifa yerini kararlaştırarak o yer mahkemesini yetkili kılamazlar (dZPO § 29/2) (bkz. 
Aşık, s. 26; Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, § 37, s. 7). Bir başka ifadeyle 38, f. 1’de sayılan kişiler ifa yerini belirleyerek ifa yeri mahkemesinde dava 
açma imkânını da elde etmiş olurlar. Buna karşılık, dZPO 38/1’de sayılanların dışındakiler, ifa yerini Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 269. maddesine 
göre belirleyebilirseler de bununla ifa yeri mahkemesi yetkili hale gelmez (bkz. Aşık, s. 26). 
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Sözleşmede güçlü konumda olan tacir (veya kamu tüzel kişisi) kendi menfaatine uygun olan bir 

yeri ifa yeri olarak belirlemek suretiyle yetkili mahkemeyi seçmeyi düşünebilecektir. Bu ise maddî 

hukuk bakımından sözleşmenin ifa yerinin, mahkemenin yetkisini de belirlemesi dolayısıyla HMK m. 

17’nin amacı olan, zayıf konumda olduğu değerlendirilen tacir veya kamu tüzel kişisi dışındakilerin 

korunması amacını etkisiz kılabilecektir.66 Doktrinde ifade edildiği üzere kanaatimizce de bu durum, 

geçerli bir yetki sözleşmesinin ancak tacir veya kamu tüzel kişileri arasında yapılabileceğine ilişkin HMK 

m. 17, f. 1, c. 1’de getirilen sınırlamanın amacına aykırıdır.67 Keza aynı şekilde doktrinde 

değerlendirildiği üzere kanaatimizce de bu husus kanun yapımı sırasında gözden kaçırılmış bir husus 

olabileceğinden, tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki kişilerin ifa yerini belirleseler bile ifa yeri 

mahkemesinin yetkili hale gelmeyeceği şeklinde HMK’da bir değişikliğe gidilmesi isabetli olacaktır.68    

D. Sosyal ve Ekonomik Olarak Özel Bir Korumaya İhtiyaç Duymadıkları Değerlendirilen Bir 

Kısım Gerçek Kişilerin Yetki Sözleşmesi Yapıp Yapamayacağı Meselesi 

HMK m. 17, f. 1’deki bu kısıtlayıcı düzenlemenin amacı, madde gerekçesinde de defaatle ve açıkça 

ifade edildiği üzere, kanun koyucunun tacir veya kamu tüzel kişileri ile karşısındaki tüketiciler 

arasındaki sosyal ve ekonomik olarak güç dengesizliğinin kabul edilmesi ve bu güç dengesizliğini 

dikkate alarak zayıf konumda olan tarafı koruma ihtiyacıdır. Bu düşünceyle kanun koyucu, tacirler veya 

kamu tüzel kişilerinin aralarında yaptıkları sözleşmede yetki sözleşmesi ile başka bir yer mahkemesinin 

yetkili kılınmasının ne anlama gelebileceği, başka bir ifade ile ne gibi sonuçları olabileceği ve kendi 

aralarında eşit konumda kabul edildikleri için menfaatlerine uygun olmadığı takdirde bu şartı 

reddetmek için yeterli derecede ticarî basirete ve hukuk tecrübesine sahip oldukları, ayrıca bu kişilerin 

uzak bir mahkeme yerinde de haklarını savunmaya muktedir oldukları kabul edilmiştir.69 Ancak 

sözleşmenin tarafları tacir ya da kamu tüzel kişisi değilse ticarî basirete veya hukuk bilgisine (örneğin 

avukat, noter, yeminli mali müşavir, mali müşavir, muhasebeci) ve karşı taraftan daha fazla ekonomik 

ve sosyal güce dahi sahip olsa bile yetki sözleşmesi yapamaz.70  

Örneğin büro ihtiyacı için bir plaza katı veya bir bölümünü kiralayan ve hatta yanında işçi 

statüsünde çok sayıda avukatı da çalıştıran, sosyal ve ekonomik olarak birçok bırakın gerçek kişi tacir 

tüzel kişi tacirlere göre de güçlü konumda bulunan bir avukatın veya muayenehanesi için tıbbi cihaz ve 

sarf malzemeleri alan bir hekimin taraf oldukları kira veya satım sözleşmelerinde yer alacak yetki 

şartları, bu meslek gruplarındaki kişilerin istisnai haller dışında genel itibari ile sözleşmenin diğer tarafı 

olan tacir veya kamu tüzel kişilerine karşı özel bir korunmaya ihtiyaç duyduklarını savunmak pek kabul 

edilebilecek bir husus değildir.71 Bunun gibi örnekleri, bir yeminli mali müşavir, muhasebeci ve mali 

müşavir, noter, özel muayenehanesi bulunan bir hekim, mimar gibi meslek grupların bakımından da 

somut olay bazında genel itibari ile çoğaltmak mümkündür.  

Dolayısıyla, sözleşmenin diğer tarafı olan tacir veya kamu tüzel kişilerine göre sosyal ve ekonomik 

olarak özel bir korunmaya ihtiyaç duyulmayan hatta somut olay bazında belki de tacirlerden daha güçlü 

olan gerçek kişilerin yapacakları yetki sözleşmesinin geçersiz olması hususunda hukuk düzenince 

                                                             
66 Bkz. Aşık, s. 27; Alangoya, s. 38. 
67 Aşık, s. 27. 
68 Aşık, s. 27. 
69 Aşık, s. 22; Pekcanıtez Atalay/ Özekes, s. 79. 
70 Aşık, s. 22. 
71 Bkz. Budak, s. 9. 
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korunacak bir sübjektif hakkın olmadığı düşünüldüğünde, HMK m. 17’deki bu kısıtlayıcı düzenlemenin 

bir defa daha düşünülmesi yerinde olur.  

E. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Esnaf Olarak Değişmesi Halinde Yetki Sözleşmesinin 

Geçerliliği Meselesi 

Bilindiği üzere tacirler, gerçek kişi ve tüzel kişi tacir olarak ayrılmaktadır. Sermaye şirketleri, 

kooperatifler ve TTK m. 16’da sayılan diğer tüzel kişi tacirler tarafından yapılacak hukuki işlemlerin 

bunların yönetim ile yetkili organları ve müdürleri tarafından, şahıs şirketleri tarafından yapılacak 

hukuki işlemlerin ise yönetim ve temsil ile yetkili gerçek kişi veya şirket ortağı tarafından yapılması 

hallerinde, hukuki işlemin tarafı olarak bu tüzel kişi tacirlerin unvanlarının kullanılması 

gerekeceğinden, hukuki işlemle birlikte yetki sözleşmesini yapanın tüzel kişi tacir olduğunu tespit 

etmek de kolay olacaktır. Buna karşılık gerçek kişi tacirlerin sahibi bulunduğu ticari işletmeler, herhangi 

bir şirket unvanı kullanmaları söz konusu olmayıp, sadece ticaret unvanları, esas itibari ile kısaltılmadan 

yazılmış ad ve soyadlarından oluştuğundan72 bunları esnaf işletmelerinden73 ayırmak dış görünüşte çok 

kolay değildir. Zira bir işletmenin esnaf işletmesi mi yoksa ticari işletme mi olduğunun ayrımı, yaptıkları 

faaliyetlerinin türü itibariyle değil, ancak iş hacimleri ve dolayısıyla vergiye esas kazançları itibariyle 

tespit edilmektedir. Bilhassa gerçek kişi tacir ve esnaf ayrımındaki zorluk, yetki sözleşmesinin tarafının 

belirlenmesinde de karşımıza öncelikle çıkmaktadır.  

HMK’nın 17. maddesinde yetki sözleşmesinin tarafları bakımından belirtilen kişiler grubuna 

aidiyet, yetki sözleşmesinin kurulma anında mevcut olmalıdır. Başka bir ifade ile tacir veya kamu tüzel 

kişilerinin yetki sözleşmesinin yapıldığı sırada bu sıfatlarına sahip olmaları yetki sözleşmesinin 

geçerliliği için yeterli olup sonradan bu aidiyetin ortadan kalkmasının herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır.74 Öte yandan, koruma kapsamındaki kişilerden birisinin sonradan koruma 

kapsamının dışına çıkması, yani yetki sözleşmesinin imzalandığı sırada tüketici veya esnaf işletmesi 

iken uyuşmazlığın ortaya çıktığı sırada tacir sıfatına sahip olması, yetki sözleşmesini geçerli hale 

getirmez.75 Başka bir ifade ile HMK m. 17’de sayılan tacir veya kamu tüzel kişileri dışındaki gerçek ve 

tüzel kişilerin tacir sıfatını alması ile tacir olmadan evvel yaptıkları yetki sözleşmesi geçerli kılınamaz, 

geçersiz kalmaya devam eder. Dolayısıyla, bir esnaf işletmesinin zaman içerisinde ticari işletmeye 

dönüşerek tacir sıfatını kazanması ile bu sıfatı kazanmadan önce geçersiz bir şekilde ortaya çıkan yetki 

sözleşmesi, sıfatın kazanılması ile kendiliğinden geçerli hale gelmez. Sözleşmedeki eksiklerin daha 

sonradan giderilmesi mümkün değildir, çünkü bu durum sözleşmenin kurulma anındaki korunma 

ihtiyacıyla ilgili herhangi bir şeyi değiştirmemektedir.76 Sözleşme her iki taraf için de geçersizdir, daha 

sonradan onay vermek suretiyle bu geçersizliğin geçerli olarak değiştirilmesi söz konusu olmamaktadır. 

                                                             
72 Ancak aynı isimle daha önce sicile tescil edilmiş bir tacir varsa ticaret unvanı bakımından ayırt edici ek alma zorunluluğu vardır. 
73 TTK m. 15’e göre esnaf “(1) İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden 
fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya 
ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
bunlara da uygulanır.” 
74 Can, s. 248; Aşık, s. 26; Alman hukuku bakımında aynı yönde bkz. Zimmermann, § 38, kn. 4; Bey- Prüting/ Gehrlein ZPO Kommentar, § 38, kn. 6; 
Heinrich, Christian- Musielak, Hans-Joachim/ Voit, Wolfgang Zivilprozessordnung Kommentar, 16. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2019, § 38, 
kn. 3; Chasklowicz- Kern/ Diehm, ZPO Kommentar, § 38, kn. 17; Baumbach, Adolf/ Lauterbach, Wolfgang/ Alberst, Jan/ Hartmann, Peter, 
Zivilprozessordnung, 77. Auflage, C.H.Beck, München 2019, § 38, kn. 15. 
75 Aşık, s. 26. 
76 Aşık, s. 26. 
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Bu durumda taraflar isteseler de eski tarihli yetki sözleşmesini geçerli kılamayacaklarından, yeni bir 

yetki sözleşmesi yapmalıdırlar.77   

F. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar ile Tacir Sayılanların Yetki Sözleşmesi Yapıp Yapamayacağı 

Meselesi 

Türk hukukunda tâbi olunacak hukukî rejim itibariyle, tacir kavramının kapsamı içerisine, çok 

geniş bir kategoriyi teşkil edecek şekilde, tacir olmadıkları hâlde, sorumluluk bakımından, tacirler 

hakkındaki hükümlere tâbi tutulanlar da dâhildir. TTK m. 12, f. 2’de tacir sayılanlar ile fıkra 3’te ise tacir 

gibi sorumlu olanlar belirtilmiştir.  

TTK m. 12, f. 2’ye “Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan 

araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, 

fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” Ancak tacir sayılanlar sadece bu hükümde 

belirtilenlerden ibaret de değildir. Zira TTK m. 14, f. 1’e göre de “Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin 

niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir 

yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen 

izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır.”78 Tacir sayılan bu kişiler, tacirlere 

sağlanan tüm haklarından yararlanır ve yükümlülüklerine katlanırlar.79 TTK m. 12, f. 1 hükmünden 

hareketle doktrinde tacir sayılanların yetki sözleşmesi yapabileceği ve özellikle iyiniyetli üçüncü 

kişilerle yaptıkları yetki sözleşmelerinin geçerli, kendileri bakımından bağlayıcı, olduğu yönünde bir 

görüş ifade edilmiştir.80 Başka bir görüşe göre de tacir sayılan kişilerin tacir olmanın külfetine katlanıp 

nimetlerinden de yararlanabileceklerinden hareketle, bu kişiler geçerli olarak yetki sözleşmesi 

yapabileceklerdir.81 Benzer bir görüşe göre de, tacir sayılan kişiler, TTK m. 12/2’nin ifadesine göre tacir 

olmanın sağladığı haklardan yararlanabilecekleri için bu anlamda tacirlerden hiçbir farkları 

bulunmadığından geçerli bir surette yetki sözleşmesi yapabilecek kişilerdendir.82 Sonuç olarak, TTK m. 

12, f. 2’den fiili olarak ticari işletmeyi faaliyete başlatmamış olsa da resmi olarak tacir olmak için üzerine 

düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiş bir kişinin, keza TTK m. 14, f. 1’e göre de ticaretten men 

edilmiş olmasına rağmen ticari işletme işleten ve tacir sayılanların, tacirlere tanınan hak ve yüklenen 

yükümlülüklere tabi olmaları dolayısıyla, üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmaması gibi bir ayrıma 

gitmeksizin, yapacakları tüm yetki sözleşmelerinin geçerli, yani kendileri bakımından da bağlayıcı, 

olduğu görüşündeyiz.83  

TTK’nın 12. maddesi 3. fıkrasında ise tacir gibi sorumlu olanlar düzenlenmiştir. Söz konusu hükme 

göre “bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun 

hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü 

kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.” Bu hükümden anlaşılacağı üzere, anılan maddenin ikinci fıkrasında 

                                                             
77 Aşık, s. 26. 
78 Bu hükümdeki ilk hale, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 28’e göre ticaretle uğraşmaları yasaklanmış olmasına rağmen ticaretle ilgilenen devlet 
memurları, Avukatlık Kanunu m. 11’e göre Avukatlar, Noterlik Kanunu m. 50 gereğince noterler; ikinci duruma ise örneğin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat 
alınması gerekmesine rağmen ruhsat alınmadan eczane işletilmesi halinde, eczacılık mesleği gibi izni olmadığı halde fiili olarak o mesleği yapanlar 
örnek olarak gösterilebilir (bkz. ve karş. Boran Güneysu, s. 1075; Şener, s. 162-163; Can, s. 248, dn. 27). 
79 Hem tacir olmanın nimetlerinden yararlanıp hem de külfetlerine katlanırlar (bkz. Nomer Ertan, s. 260-261, kn. 493, 495; Şener, s. 158; Arkan, s. 129; 
Belgin Güneş, s. 203). 
80 Yılmaz, s. 200.  
81 Karslı, s. 280. Aynı yönde bkz. Nomer Ertan, s. 282, kn. 560; Belgin Güneş, s. 203; Can, s. 249.  
82 Boran Güneysu, s. 1076. 
83 Aynı yönde bkz. Can, s. 249, dn. 34. “Ancak Kanun gereğince tacir sayılanlar (TTK m. 12/2) yetki sözleşmesi yapabilirler.” Bkz. Akkan, Pekcanıtez 
Usûl, C. I, s. 305, dn. 395. 
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tacir sayılmak için gerekli resmi işlemleri yapmamış veya henüz tamamlamamış ve dolayısıyla resmi 

olarak tacir sıfatını haiz olmadıkları, tacir sayılmadıkları halde, fiili olarak bir ticari işletme işletiyormuş 

gibi görünenler, bu görünüşten kaynaklı olarak ekonomik ve sosyal hayatta tacirlerin kazandığı güveni 

kazanmaları ve bundan doğan güç ve haklara sahip olmaları nedeniyle, en azından sadece bu güvene 

itimat edenleri korumak maksadı ile iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olmaları esastır. 

Başka bir ifade ile tacir gibi sorumlu olan kişiler, tacire sağlanan hak ve imkânlardan yararlanamazken 

sadece tacir sıfatından kaynaklanan borç ve yükümlülüklere tabidir.84 Bu hususta doktrinde tacir gibi 

sorumlu olanların geçerli yetki sözleşmesi yapıp yapamayacağı bakımından öncelikle yetki 

sözleşmesinin “borç ve yükümlülük” mü yoksa “hak ve imkân” mı olup olmadığının belirlenmesi 

gerektiği ifade edilerek HMK’da yetki sözleşmesi yapma yetkisinin sadece tacir ve kamu tüzel kişileri ile 

sınırlandığı, yetki sözleşmesi ile davalının tabiî hâkim ilkesi gereğince kanunen tabi olduğu 

mahkemeden (AY m. 37) başka bir mahkeme önüne çıktığı dikkate alındığında yetki sözleşmesinin bir 

hak ve imkân olduğu, tacir gibi sorumlu olan kişilerin, tacirlere sağlanan hak ve imkânlardan 

yararlanamayıp sadece tacir sıfatından kaynaklan borç ve yükümlülüklere tabi olması dolayısıyla yetki 

sözleşmesinin tacirlere sağlanan bir hak olarak kabul edilmesi halinde, bu kişilerin yetki sözleşmesi 

yapmasının mümkün olmadığı; tacir gibi sorumlu olanların yaptıkları yetki sözleşmesinin de geçersiz 

olduğu görüşü belirtilmiştir.85 Sonuç olarak tacir olmayıp da sorumluluk bakımından tacirler hakkındaki 

hükümlere tâbi tutulmuş olanların, tacirlerin sahip olduğu haklara sahip olması değil, sadece iyiniyetli 

üçüncü kişiler karşısında sorumluluğa tabi olması gerekeceğinden, HMK m. 17, f. 1 hükmüne göre 

tacirlere (ve kamu tüzel kişilerine) tanınan yetki sözleşmesi yapma hakları bulunmadığı yönündeki 

doktrindeki görüşlere86 katılmaktayım.  

G. Kambiyo Senetlerindeki Yetki Şartının Tacir veya Kamu Tüzel Kişisi Olmayana Karşı 

Geçerliliği Meselesi 

Yetki sözleşmeleri hem mahkemelerin hem de icra dairelerini yetkili kılmak için yapılabilecektir. 

Bu çerçevede, para (ve teminat) alacakları için yapılacak takipler bakımından HUMK’nun (şimdi ise 

HMK’nın) yetkiye ilişkin hükümlerinin kıyasın uygulanacağı hakkındaki İİK m. 50, f. 1, c. 187 hükmüne 

istinaden, HMK m. 17’de yetki sözleşmesinin tarafları bakımından getirilen sınırlama aynı zamanda icra 

dairelerinin yetkisi bakımından da uygulanacaktır. Kambiyo senetlerinde bilhassa bonolarda yetki 

şartlarının geçerliliği bakımından senedi (bonoyu) düzenleyenin (veya keşide edenin) tacir (veya kamu 

tüzel kişisi) olmasının gerekip gerekmediği doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, bonodaki yetki 

kaydının geçerli olması için HMK’nın 17 ve 18. maddelerindeki şartları taşıması gerekmekte olup aksi 

kararlaştırılmadıkça geçerli bir yetki kaydının bundan sonra genel ve diğer özel yetki kurallarını da 

bertaraf edeceği gözden kaçırılmamalıdır. Bununla birlikte bonodaki bu yetki kaydı, sonradan senet 

üzerine imza koyan ciranta veya avalistlerin de HMK m. 17’de belirtildiği üzere ancak tacir veya kamu 

tüzel kişisi olması halinde geçerli olacaktır.88 Aynı yönde benzer bir görüşe göre de HMK m. 17’deki 

sınırlayıcı düzenleme, bonodaki yetki şartlarının geçerliliği için de varlığını koruyacağından, bonoyu 

                                                             
84 Arkan, s. 126; Nomer Ertan, s. 261, kn. 494-495; Boran Güneysu, s. 1076; Belgin Güneş, s. 203; Can, s. 250. 
85 Boran Güneysu, s. 1077. 
86 Bu yöndeki diğer görüşler için de bkz. Karslı, s. 280; Yılmaz, s. 200; Görgün/ Börü/ Toraman/ Kodakoğlu, s. 178, dn. 34; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, 
s. 305, dn. 395; Belgin Güneş, s. 203; Can, s. 250. 
87 Söz konusu hüküm şu şekildedir: “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas 
yolu ile tatbik olunur.”  
88 Bkz. Kendigelen, Abuzer/ Kırca, İsmail, Kıymetli Evrak Hukuku, Genel Esaslar Kambiyo Senetleri, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 189, kn. 400. 
Eski TTK döneminde aynı yönde bkz. Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997, s. 1002. 
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düzenleyen tarafın tacir olmaması halinde bonodaki yetki şartı da geçersiz olacaktır.89 Öte yandan farklı 

bir görüşe göre ise senedin düzenleyicisinin (veya keşidecinin) tacir veya kamu tüzel kişisi olup 

olmadığı önem taşımaz. Zira kambiyo senedi tedavül edeceğinden hamilin veya senet borçlularının 

kimler olacağı önceden bilinemeyeceğinden, kambiyo senedindeki yetki şartının geçerli sayılıp 

sayılmayacağı, icra takibi yahut davanın açıldığı takip veya davanın taraflarının sıfatına göre belli olacağı 

için senetteki yetki şartı tacir veya kamu tüzel kişisi senet borçlularına karşı geçerli olacak, diğer senet 

borçluları bakımından geçersiz sayılacaktır.90  

Ancak kanaatimizde birinci görüş daha isabetlidir. Zira HMK m. 17’deki sınırlayıcı düzenlemenin 

kambiyo senetlerine, özellikle bonolara konulan yetki şartları bakımından istisna tutulduğuna ilişkin bir 

düzenlemeye rastlanmadığından, bonolar düzenlenirken, keşidecinin tacir (veya kamu tüzel kişisi) 

olması gerektiğine ilişkin hüküm bertaraf edilmiş değildir. Dolayısıyla sözleşmelerde olduğu gibi 

bonodaki yetki şartının geçerliliği bakımından da tarafın tacir olması şarttır. Daha baştan tacir veya 

kamu tüzel kişisi tarafından keşide edilmediği için geçerli olmayan bir yetki şartının, sonradan kendisine 

ciro edilen bir tacirin cirosu ile geçerli hale gelmesi kanaatimizce mümkün değildir. Zira yetki 

sözleşmesinin geçerliliği için taraflara ilişkin aranan bu şartın, şartın yazıldığı ve bononun imzalandığı 

sırada bulunması gereklidir. Öte yandan kendisine ciro yolu ile aktarılan bir bononun hamili, usulüne 

uygun ciro silsilesine göre kendisinden önceki cirantalar ve keşideciye karşı icra takibi yapabileceği 

zaman, tacir olan cirantalara karşı yetki şartını geçerli sayabilecek tacir olmayanlara karşı sayamayacak 

şekilde tespiti ve uygulaması zor ve karmaşık bir uygulamaya tabi olmasını beklemek de kanaatimizce 

eşitlik ilkesine uygun olmayacaktır.91   

H. Tüzel Kişi Tacirlerin Pay Sahipleri ile Yöneticisi Olan Gerçek Kişilerin Yetki Sözleşmesi 

Yapıp Yapamayacağı Meselesi  

Tüzel kişi tacirlerden şahıs şirketlerindeki pay sahipleri ticari işletmeyi idare ve temsil ile yetkili 

kılınmaları halinde işletme adına her türlü iş ve işlemleri yapma hak ve yetkisine sahiptirler. Öte yandan 

sermaye şirketlerinden limited şirkettin tek kişilik limited şirket olması halinde, şirketin sahibi çoğu 

zaman aynı zamanda şirketin müdürüdür. Bununla birlikte diğer sermaye şirketlerinde de şirketin pay 

sahibi olan ortaklarının şirketin yönetim organını oluşturmaları da çoğunlukla söz konusudur. 

Dolayısıyla tacir adına yapılan tüm iş ve işlemlerin yönetim ve temsil yetkisi ile donatılmış ve çoğu 

zaman şirketin sahibi veya pay sahibi olan ortak tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kişilerin kendileri 

ise tacir sıfatını haiz değildir. Ortağı veya pay sahibi olduğu ticaret şirketinin borçları için çoğu zaman 

aynı ticaret şirketinin yıllar içindeki birikimini ifade eden şahsi malvarlığını dikkate alarak teminat 

veren (örneğin şirketin borcuna kefil olan veya borcu için ipotek veren) ortağın veya pay sahibinin 

imzaladığı teminat sözleşmelerindeki yetki şartı da HMK m.17, f. 1 hükmünün lafzına göre hükümsüz 

olacaktır.92 Her ne kadar doktrinde bu tür yetki şartlarının dürüstlük ilkesine başvurularak geçerli 

                                                             
89 Bkz. Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 309; Bolayır, s. 133-134; Umar, s. 67. Aynı yönde Yargıtay 12. HD’nin 14.02.2013 tarih ve E. 2012/27827, K. 
2013/4096 sayılı kararı (bkz. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-27827-k-2013-4096-t-14-2-2013); Yargıtay 12. 
HD’nin 17.12.2012 tarih ve E. 2012/20588, K. 2012/38183 sayılı kararı (bkz. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-
20588-k-2012-38183-t-17-12-2012); Aksi yönde bir karar için bkz. Yargıtay 12. HD’nin 11.6.2012 tarih ve E. 2012/4672, K. 2012/20024 sayılı kararı 
(bkz. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-4672-k-2012-20024-t-11-6-2012).  
90 Bkz. Budak, s. 4; ayrıca aynı yönde bkz. Karslı, s. 282. 
91 Aynı yönde bkz. Karslı, s. 282. Karslı, bu hususu yetki sözleşmesininim tarafları bakımından getirilen tacir sayılma sınırlamasının doğru olmadığı 
düşüncesini teyit etmektedir, şeklinde ifade etmiştir (bkz. Karslı, s. 282). 
92 Bkz. Budak, s. 8-9. Aynı yönde bkz. Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 309-310. 

https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-27827-k-2013-4096-t-14-2-2013
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-20588-k-2012-38183-t-17-12-2012
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-20588-k-2012-38183-t-17-12-2012
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-4672-k-2012-20024-t-11-6-2012
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sayılabilmesinin mümkün olabileceği görüşü ileri sürülse93 de, kanaatimizce mevcut pozitif düzenleme 

karşısında bu bir temenniden öteye gidemeyecektir. 

IV. Yetki Sözleşmesinin Tarafları Hakkındaki Sınırlamanın Etkinliğini Sağlamak İçin Yetki 

İlk İtirazında Bulunulması Mecburiyeti 

Bir dava (veya çekişmesiz yargı işinin) esasına girilmesine engel olan hususlar dava şartları ve 

usule ilişkin itirazlar, başka bir ifade ile ilk itirazlardır. HMK m. 116’da ilk itirazlar sayılmış olup kesin 

yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetki itirazı ile uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi 

gerektiği itirazı olmak üzere iki ilk itiraz bulunmaktadır.94 HMK m. 117, f. 1’e göre davalı, ilk itirazlarının 

hepsini cevap dilekçesinde (bkz. m. 119, 317) ileri sürmek zorunda olup aksi halde bu itirazlar 

dinlenmez. Zira cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi (m. 127, 317) dolmamış olsa bile 

ilk itirazlar ileri sürülemez (HMK m. 131). Hatta karşı taraf yani davacının rızası olsa bile ilk itiraz süresi 

geçmiş ise davalı bunu ileri süremez. Ayrıca yetki itirazının ileri sürülmesi ile ilgili olarak HMK m. 19, f. 

2 hükmünde de yetki itirazının cevap dilekçesinde ileri sürülmesi ve davalının bu itiraz da yetkili 

mahkemeyi, birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirmesi, aksi halde yetki itirazının 

dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla yetki itirazının bir ilk itiraz olarak dava şartlarından 

farklı olarak mahkemece re’sen dikkate alınması mümkün olmayacağından, ancak davalının cevap 

dilekçesi ile usulüne uygun olarak ileri sürülmesi gereklidir.95 Şayet hiç veya süresi içinde ilk itirazlar 

ileri sürülmezse, geçersiz bir yetki sözleşmesinde kararlaştırılan mahkeme de Kanun hükmü (bkz. HMK 

m. 19, f. 4) gereği yetkili olacağından bu mahkeme, davanın esasına girerek karar vermekle yükümlü 

olacaktır.96  

Dolayısıyla HMK m. 17, f. 1, c. 1’de yetki sözleşmesinin tarafları bakımından getirilen sınırlama ile 

ulaşılmak istenen zayıfı koruma amacı, ancak aleyhine dava açılan zayıf tarafın yetki ilk itirazında 

bulunması halinde gerçekleşebilir. HMK’daki yetki ilk itirazının ileri sürülmesi ile ilgili pozitif 

düzenlemelere göre, zayıf tarafın geçersiz bir yetki sözleşmesine rağmen aleyhine yetki sözleşmesindeki 

mahkemede dava açılması ve buna itiraz etmemesi halinde mahkemece bu geçersizlik kendiliğinden 

incelenemeyeceğinden97 HMK’nın m. 17, f. 1 hükmündeki yetki sözleşmesinin tarafları hakkındaki bu 

sınırlayıcı düzenlemesinin de bir anlamı kalmayacaktır.98 Keza bu husus doktrinde haklı olarak 

eleştirilmektedir. Aşık, HMK m. 17, f. 1’de belirtilen tacir ve kamu tüzel kişileri dışındaki kişilerin yetki 

sözleşmesinin tarafı olması ve yetki ilk itirazında bulunmaması halinde HMK’daki bu düzenleme ile 

getirilen koruma amacının ortadan kaldırılmış olacağını belirterek tacirler veya kamu tüzel kişilerinin 

aralarındaki uyuşmazlıklarda yetki itirazında bulunulmaması halinde mahkemenin yetkisizliğini re’sen 

dikkate alamamasının, buna karışık tacirler ve kamu tüzel kişileri dışındaki kişiler bakımından 

                                                             
93 Bkz. Budak, s. 9. 
94 HMK yürürlüğe girdiği zaman 116. maddede c) bendinde “işbölümü” ilk itirazı olmak üzere üçüncü bir ilk itiraz daha bulunmaktaydı. Ancak bu ilk 
itiraz, 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu’nun 5. maddesinin 3. fıkrasında 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile yapılan değişiklikle asliye 
ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin “görev” ilişkisi olarak düzenlenerek göreve ilişkin usul 
hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi üzerine uygulanamaz hale gelmiş ve nihayetinde 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (RG 28.7.2020/ S. 31199) 8. maddesi ile bu bent yürürlükten kaldırılmıştır.  
95 Bkz. Umar, s. 73; Görgün/ Börü/ Toraman/ Kodakoğlu, s. 181; Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, s. 217; Akkan, Pekcanıtez Usûl, C. I, s. 322; Belgin Güneş, s. 
211. Kambiyo senedindeki yetki kaydının dava şartı niteliğinde yetki olmadığından, mahkemece ancak yetki (ilk) itirazında bulunulması kaydıyla dikkate 
alınabileceği yönünde Yargıtay 15. HD, 19.01.2016 tarih ve E. 2015/5802, K. 2016/239 sayılı kararı için bkz. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/ 
yargitay/15-hukuk-dairesi-e-2015-5802-k-2016-239-t-19-1-2016, E.T. 15.4.2021.  
96 Bkz. Kuru, usul C. I, s. 576; Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 237, 345-346; Yılmaz, s. 216; Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, s. 217; Pekcanıtez/ 
Atalı/ Özekes, s. 81; Tanrıver, Usûl Cilt I, s. 251; Nomer Ertan, s. 282, kn. 562.  
97 Aynı yönde bkz. Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 237; Pekcanıtez/ Atalı/ Özekes, s. 82; Akkan, Pekcanıtz Usûl, C. I, s. 322. 
98 Aynı yönde bkz. Aşık, s. 41; Karslı, s. 282. 

https://www.lexpera.com.tr/ictihat/%20yargitay/15-hukuk-dairesi-e-2015-5802-k-2016-239-t-19-1-2016
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/%20yargitay/15-hukuk-dairesi-e-2015-5802-k-2016-239-t-19-1-2016
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mahkemenin, yetkisizliğini re’sen dikkate almasının daha doğru olacağını ifade etmiştir.99 Yazar ayrıca 

kanunla ulaşılmak istenen koruma amacına daha uygun olacağı gerekçesi ile HMK’da mahkemenin bu 

durumda yetkisizliğini re’sen dikkate alacağının belirtilmesi yönünde bir değişiklik yapılmasının 

isabetli olacağı görüşünü de ileri sürmüştür.100 Doktrinde Umar ise mahkemenin yetkisizliğinin ilk itiraz 

olarak ileri sürülmesi gereken hallerde bu ileri sürülmezse taraflar arasında zımni bir yetki sözleşmesi 

yapılmış gibi sonuç doğmasına bakılarak o sunucun doğması için tarafların yetki sözleşmesi yapabilecek 

sıfata sahip olması yani tacir veya kamu tüzel kişisi olmalarının zorunlu kabul edilemeyeceğini, zira 

kanun koyucunun HMK m. 19, f. 4 ve 116. hükümlerinde yetki sözleşmesinin tarafları bakımından bu 

şekilde bir ayrıma gidilmediğini ve bir çelişkiye de düşülmediğini ifade etmiştir.101  

Sonuç olarak, yetki sözleşmesinin tarafları bakımından bir sınırlama getirilmesi bir hukuk 

politikası olarak kabul edilmiş ise bunun devamı mahiyetinde olacak veya buna uygun olarak gerekli 

diğer hükümlerin de konulmasının isabetli olacağı kanaatiyle, biz de kanunla ulaşılmak istenen koruma 

amacına daha uygun olacağı gerekçesi ile mahkemenin bu durumda yetkisizliğini re’sen dikkate 

alacağının belirtilmesi yönünde HMK’da bir değişiklik yapılmasının isabetli olacağı yönündeki görüşü 

paylaşmaktayız.  

SONUÇ 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yerini 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe 

giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) bırakmıştır. HMK’nın 5-19. maddeleri, mahkemelerin 

yetkisine ilişkin olup 17-18. maddelerde ise yetki sözleşmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.  

 “Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, 

bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler.” şeklindeki HMK m. 17, f. 1, c. 1 

hükmünden anlaşılacağı üzere, geçerli bir yetki sözleşmesi ancak “tacirler veya kamu tüzel kişileri” 

tarafından yapılabilir. Başka bir ifade ile geçerli bir yetki sözleşmesi, ancak tacirlerle tacirler, tacirlerle 

kamu tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerle kamu tüzel kişiler arasında yapılabilecek; buna karşılık, 

taraflardan biri tacir veya kamu tüzel kişisi, diğer taraf bunlardan biri değil, keza iki taraf da tacir veya 

kamu tüzel kişisi dışında kalan kişilerdense geçerli bir yetki sözleşmesinin yapılması mümkün değildir. 

HMK m. 17 ile yetki sözleşmesinin tarafları bakımından getirilen bu sınırlayıcı düzenlemenin 

amacı, HMK m. 17’nin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, tacirlere veya kamu tüzel kişilerine nazaran 

daha zayıf durumda olan kimseleri, özellikle tacir olmayan gerçek kişi tüketicileri korumaktır. Böylece, 

tacirler veya kamu tüzel kişileri ile bu nitelikte olmayan gerçek ve tüzel kişiler arasında, tacirlerin veya 

kamu tüzel kişilerinin kendi menfaatleri doğrultusunda yetki sözleşmesi yapmaları engellenmek 

istenilmiştir. Ayrıca madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere gerek tacirler, gerekse kamu tüzel 

kişilerin kendi aralarındaki hukukî ilişkilerde hukuken eşit konumda sayılabilmesi ve birinin diğerine 

nazaran ekonomik ve sosyal acıdan daha güçlü olmadığının kabul edilmesi sebebiyle birbirlerine karşı 

                                                             
99 Bkz. Aşık, s. 41-42. 
100 Aşık, s. 42. Zayıfın korunması düşüncesi ile yetki sözleşmesinin tarafları bakımından kısıtlamalar getirilen Alman ZPO’da, davanın açıldığı mahkeme, 
öncelikle kendi yetkisinin sözleşmesi neticesinde kurulup kurulmadığını veya kaldırılıp kaldırılmadığını re’sen kontrol etmektedir. dZPO m. 39’da 
kontrollü bir zımni yetki sözleşmesi düzenlenmiştir. Buna göre davalının, yetki itirazında bulunmaksızın davanın esasına girmesi (zımni yetki sözleşmesi) 
halinde, aslında yetkisiz olan bir mahkemenin yetkili hale gelmesi, ancak mahkemenin dZPO  m. 504’deki uyarıyı yapması halinde söz konusu olacaktır. 
Anılan 504. maddeye yapılan atfe istinaden, mahkeme konu (yani görevli) veya yer itibari ile yetkisiz ise davanın esasına girmeden önce mahkemenin 
yetkisiz olduğunu ve yetki itirazında bulunmamanın sonuçlarını davalıya hatırlatmalıdır (bkz. ve karş. Aşık, s. 42; Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, § 37, 
kn. 26; Baumbach/ Lauterbach/ Alberst/ Hartmann, § 38, kn. 37). Mahkeme, bunu, davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde yapacaktır. Nitekim 
doktrinde Alangoya, Alman hukukundaki bu düzenlemeye atfen mahkemenin tacir veya kamu tüzel kişileri dışındaki kişiler bakımından bu hususta bir 
hatırlatma yapılmasının gerekip gerekmediğinin düşünülmesinin önemini ifade etmiştir (bkz. Alangoya, s. 39). 
101 Umar, s. 73. 
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kendilerini koruyabilecek durumda kişiler olduklarından, yapacakları yetki sözleşmesi güçlü olan 

tarafın güçsüz olan tarafa dayattığı bir baskı aracı niteliğinde olmayacaktır. Yetki sözleşmelerinin zayıf 

durumda olanı, asıl olarak tüketicileri, korumak için sınırlamaya tabi tutulması, ilke olarak kanaatimizce 

de isabetlidir. Ancak yetkinin sözleşmeyle belirlenmesinde zayıf konumda olan tarafın korunmasına 

yönelik amacının sadece yetki sözleşmeleri açısından düzenlenmesi de kanaatimizce eksiktir. Zira 

sözleşmenin bir tarafının tacir veya kamu tüzel kişisi dışındaki bir kişi olması halinde geçerli bir yetki 

sözleşmesi yapamayan güçlü tarafın, sözleşmenin ifa yerini belirlemek suretiyle HMK m. 10 hükmüne 

istinaden ifa yerindeki mahkemeyi de yetkili kılarak HMK m. 17, f. 1 ile getirilen korumayı kısmen 

bertaraf etmesi, sınırlamanın amacına aykırıdır. Bu sebeple geçerli bir yetki sözleşmesi yapamayacak 

kişiler tarafından ifa yeri belirlense de bu kişiler arasında ifa yeri mahkemesinin yetkili hale gelmeyeceği 

şeklinde HMK’da bir değişikliğe gidilmesi, kanaatimizce hem isabetli hem de HMK m. 17’nin amacına 

uygun olacaktır.     

HMK m. 17’deki hükmün lafzı dikkate alındığında yetki sözleşmesinin tacir veya kamu tüzel 

kişileri arasında yapılabileceğine ilişkin sınırlayıcı düzenleme sadece tarafların şahsı bakımından 

aranacağından, tacir veya kamu tüzel kişilerinin bu sıfatlara sahip oldukları sürece yaptıkları tüm iş ve 

işlemlerden, başka bir ifade ile ticari nitelikteki veya kamu tüzel kişiliğinin görev ve yetkisi 

kapsamındaki iş ve işlemlerden doğanların yanında her türlü kişisel işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar hakkında da kanaatimizce yetki sözleşmesi yapabilecekleri sonucuna varılmalıdır. Ancak 

olması gereken hukuk bakımından, gerçek kişi tacirlerin ticari nitelikteki işlemleri bakımından yetki 

sözleşmesi yapabilecekleri buna karşılık ticari nitelikte olmayan, yani adi işleri bakımından ise yetki 

sözleşmesi yapamayacakları hususunda HMK’da açık bir düzenleme yapılması kanaatimizce daha uygun 

olur.   

HMK m. 17 de getirilen sınırlamadaki tacir olan olmayan ayrımının, zayıf olanın korunması 

bağlamında, objektif bir ölçüt işlevini her zaman yerine getirmediği açıktır. Zira bir kısım hem gerçek 

hem tüzel kişi tacirlere nazaran serbest meslek icra eden avukat, yeminli mali müşavir, muhasebeci mali 

müşavir, özel muayenehane sahibi hekim, noter, mimar gibi bir kısım meslek mensupları, sözleşme 

ilişkisi içinde bulundukları tacirlere göre ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü konumda bulunabilirler. 

Bu sebeple tüketici, işçi veya kiracı gibi sosyal ve ekonomik genel olarak korumaya muhtaç kabul edilen 

ancak somut olay bazında tacir veya kamu tüzel kişilerinin karşısında hem hukuk bilgisi hem de basireti 

dolayısıyla zayıf durumda olmayanların, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra yetki sözleşmesi 

yapabilmeleri hususunda yine Alman ve İsviçre hukuklarındaki gibi bir istisnai düzenleme yapılması da 

olması gereken hukuk bakımından kanaatimizce daha isabetli ve daha liberal bir yaklaşım olacaktır.  

Benzer bir serbestiyi, şahsi malvarlığını sahibi veya pay sahibi olduğu ticari işletmenin kazancı ile 

oluşturmuş bulunan, bilhassa ticari işletmenin borcu için şahsen kefil olan veya ipotek veren işletme 

sahibi veya pay sahibi düşünüldüğünde, kendileri tacir olmayan bu gerçek kişiler bakımından da, 

uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra yetki sözleşmesi yapabileceklerine ilişkin istisnai bir 

düzenleme yapılması maddenin amacı da düşünüldüğünde olması gereken hukuk bakımından 

kanaatimizce isabetli olacaktır. 

Bilindiği üzere HMK m. 116, f. 1, a) bendine göre kesin yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetki 

itirazı ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Hem HMK’nın müteakip 117. maddesine hem de 19. 

maddesine göre ilk itirazların cevap dilekçesinde ileri sürülmesi zorunlu olup aksi halde bu itiraz 

dinlenemez. Dolayısıyla HMK m. 17, f. 1, c. 1’de yetki sözleşmesinin tarafları bakımından getirilen 
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sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç, ancak aleyhine dava açılan zayıf tarafın yetki ilk itirazında 

bulunması halinde gerçekleşebilir. Bu sebeple zayıf tarafın geçersiz bir yetki sözleşmesine rağmen 

aleyhine yetki sözleşmesindeki mahkemede dava açılması halinde, buna itiraz etmezse HMK’nın bu 

sınırlayıcı düzenlemesinin de bir anlamı kalmayacaktır. Bu nedenle doktrinde bizimde katıldığımız bir 

görüşe göre kanaatimizce de tacirler veya kamu tüzel kişilerinin aralarındaki uyuşmazlıklarda yetki 

itirazında bulunulmaması halinde mahkemenin yetkisizliğini re’sen dikkate alamaması, buna karışık 

tacirler ve kamu tüzel kişileri dışındaki kişiler bakımından mahkemenin, yetkisizliğini re’sen dikkate 

alması, yani bu durumun bir dava şartı olarak belirlenmesi daha uygun olacağından, bu hususta HMK’da 

bir değişiklik yapılması yerinde olacaktır.  
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TİCARÎ DAVALAR BAKIMINDAN İTİRAZIN İPTALİ VE MENFÎ TESPİT 
DAVALARININ DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL* 
 

Öz  
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile kabul edilerek hukuk sistemimize giren 
arabuluculuk kurumu öncelikle, uyuşmazlığa düşmüş tarafların ihtiyarî olarak başvurabileceği bir 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak düzenlenmiş; daha sonraki süreçte ise dava şartı olarak, 
zorunlu arabuluculuk şeklinde çeşitli kanunlarda kendisine yer bulmuştur. Arabuluculuk, hukuk 
sistemimiz ve uygulamamız bakımından daha yeni yeni tanınır ve öğrenilir bir kurum niteliğindeyken, 
bir de dava şartı arabuluculuğun getirilmesi ve özellikle Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükmün çeşitli 
yönlerden yoruma ve tartışmaya açık ifadesi nedeniyle de bu sürece geçiş boyutunda, kimi zorluklar 
kaçınılmaz şekilde ortaya çıkmıştır. Ticarî davalar bakımından arabulucuya başvuru zorunluluğu, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. 
maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticarî davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan 
alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması bir dava 
şartıdır. Ancak özellikle ticarî nitelikteki itirazın iptali ve menfî tespit davalarının dava şartı 
arabuluculuğa tabi olup olmadığının tespiti hiç de kolay değildir. Bu durum doktrinde ve uygulamada 
yoğun tartışmalara yol açmış; mahkemeler ise ticarî nitelikteki itirazın iptali ve menfî tespit davalarının 
dava şartı arabuluculuk kapsamında olup olmadığı noktasında birbirinden farklı kararlar vermiştir. Bu 
çalışmada, takip hukuku açısından önemli bir yere sahip itirazın iptali ve menfî tespit davalarının, ticarî 
dava niteliğinde olmaları durumunda, dava şartı arabuluculuk uygulamasının kapsamına dâhil edilip 
edilmeyeceği hususu değerlendirilmeye gayret edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dava Şartı Arabuluculuk, Ticarî Dava, İtirazın İptali Davası, Menfî Tespit Davası. 
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THE EVALUATION OF ACTIONS FOR ANNULMENT OF OBJECTION AND NEGATIVE 
DECLARATORY ACTIONS WITHIN THE COMMERCIAL ACTIONS IN TERMS OF 

MEDIATION AS CAUSE OF ACTION 

 

Abstract 
The Mediation, which was introduced in our legal system with the adoption of the Law on Mediation in 
Civil Disputes, was primarily enacted as an alternative dispute resolution method that the parties in 
dispute can apply arbitrarily; but then, it was introduced in various laws in the way of compulsory 
mediation, as cause of action. While the mediation was a newly recognized and learned concept in terms 
of our legal system and legal practices, as the mediation was introduced as cause of action and the 
provision in the Turkish Commercial Law had a statement, especially open to interpretation and 
discussion; some difficulties occurred inevitably during this transition process. The obligation to apply 
to a mediator in terms of commercial actions was enacted in the Article 5/A in Turkish Commercial Law. 
Accordingly, within the commercial actions stated in the Article 4 of Turkish Commercial Law and in 
other laws, related with the requests for credits and compensation, the subjects of which are the 
payment of certain amount of money, the application to a mediator before filing an action is a cause of 
action. However, it is not easy to detect whether the annulment of objection and the negative declaratory 
actions, especially in commercial terms, are subject to the mediation as cause of action. This situation 
caused many controversies in the doctrine and in practice; and the courts rendered very different 
decisions in terms of whether the annulment of objection and the negative declaratory actions in 
commercial terms were subject to the mediation as cause of action. In this study, it is tried to be 
evaluated whether the annulment of objection and the negative declaratory actions, which take 
important place in terms of execution and bankruptcy law, can be included within the scope of the 
application for mediation as cause of action, in case that these actions have commercial characteristics.  
Keywords: Mediation as Cause of Action, Commercial Action, Action for Annulment of Objection, 
Negative Declaratory Action.  

 

GİRİŞ  

2012 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile Türk Hukuk 

sisteminde kendisine yasal bir zemin bulmuş olan arabuluculuk kurumu, öncelikle ihtiyarî şekilde 

tarafların başvurabileceği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır. HUAK m. 

2, 1/b’ye göre arabuluculuk “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak 

amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini 

kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların 

çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan 

tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 

yöntemini” ifade eder.  

Tarafların ihtiyarî olarak başvurabilecekleri bir yol olarak düzenlenmiş olan arabuluculuk 

kurumu, ilerleyen süreçte 2017 yılında, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesiyle dava şartı 

arabuluculuk yürürlüğe girmiş; 2018 yılında 7155 sayılı Kanun ile HUAK’a 18/A ve Türk Ticaret 

Kanunu’na (TTK) 5/A; 2020 yılında ise 7251 sayılı Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 

73/A maddesi eklenmek suretiyle dava şartı arabuluculuk düzenlenmiş ve dava açmadan arabulucuya 

başvuru zorunlu kılınmıştır. 
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Konumuzun sınırları bakımından bu tartışmaya yer verilmeyecek olmakla birlikte, belirtmek 

gerekir ki; tarafların arabuluculuk sürecine başvurmaya zorlanmaları, arabuluculuk kurumunun ruhuna 

aykırı bulunmakta ve hatta zorunlu arabuluculuk oximoron bir durum örneği olarak gösterilmektedir.  

Dava şartlarının neler olduğu; dava şartlarının incelenme usulü Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nda (HMK) düzenlenmiştir. HMK m. 114, 1’de 12 bent halinde genel dava şartının neler olduğu 

belirtilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında ise “diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler 

saklıdır” düzenlemesiyle de özel dava şartı şeklinde nitelendirebileceğimiz dava şartlarının 

bulunduğuna işaret edilmiştir. İşte TTK m. 5/A’da düzenlenen “dava şartı arabuluculuk” özel bir dava 

şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mahkemenin davanın esasına girip yargılama yapabilmesi, esasa ilişkin bir karara varabilmesi için 

varlığı ya da yokluğu gerekli olan durumlara dava şartları denir. Mahkeme dava şartlarının var olup 

olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden gözetmek zorundadır; bunun yanı sıra taraflar da 

dava şartı eksikliğini yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. Dava şartlarından biri olmadan da 

açılmış bir dava derdesttir; ancak mahkeme dava şartı eksikliğinden dolayı davayı usulden reddetmekle 

yükümlüdür. Fakat dava şartı eksikliğinin giderilmesi mümkünse, mahkeme bunun tamamlanması için 

uygun bir kesin süre tayin eder. Mahkemece verilen bu süre içinde dava şartı eksikliği ortadan 

kaldırılmamışsa, dava usulden reddedilir. Bu noktada acaba arabuluculuk sürecine başvurulmadan dava 

açılmışsa, bu eksikliğin giderilmesi mümkün müdür sorusu akla gelebilecektir. Ancak HUAK m. 18/A, 

2’nin son cümlesindeki “Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir 

işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.” düzenlemesi 

arabuluculuğa başvurulmamasının sonradan tamamlanabilecek nitelikte bir dava şartı olmadığı 

sonucunu doğurmaktadır. 

TTK m. 5/A’daki düzenleme ile bütün ticarî davalar, dava şartı kapsamına dâhil edilmemiş; bu 

davalardan yalnızca, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 

açılacak davalar, dava şartı arabuluculuğa tabi tutulmuştur.  

TTK’ya bu hükmün eklenmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” adlı bir kitap 

hazırlayarak yayınlamıştır ve kitabın önsözünde Türk Hukuk sistemine yeni girmiş bir kurum olan dava 

şartı arabuluculuğun anlaşılması bakımından bu şekilde bir kaynak kitabın oluşturulduğu belirtilmiştir. 

Türk Hukuk uygulamamız bakımından pek de alışkın olmadığımız bu şekildeki çalışmada, arabuluculuk 

hakkında genel bilgilere, dava şartı arabuluculuk gibi konulara değinilmekle birlikte, “Medeni usul 

hukukunun şekli bir hukuk alanı olmasının bu alana ilişkin normların dar ve lafzi yorumlanmasını 

gerektirmeyeceği; arabulucuya başvuru zorunluluğuna ilişkin normun davanın niteliğinden bağımsız 

olarak, taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliği dikkate alınarak yorumlanması gerektiği, TTK’nin 5/A 

maddesi uyarınca, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki 

davalar yanında, tespit davalarının da dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğu; aksinin kabulü 

halinde, hem kanun koyucunun amacına aykırı yorum yapılmış olacağı hem de uygulamada büyük bir 

kargaşa yaşanacağı1” söylenerek kanunu yorumlama yoluna gidilmiştir.  

                                                             
1 Koçyiğit, İlker/ Bulur, Alper. Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Ankara, 2019, s. 141-142. Ayıca söz konusu kitapta, “Dava Şartı Olarak 
Arabuluculuğun İcra ve İflâs Hukukuna” etkisi başlığı altında itirazın iptali ve menfî tespit davalarının dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğu 
belirtilmiştir (Koçyiğit/ Bulur, s. 66-67). 
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TTK m. 5/A’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ticarî nitelikteki itirazın iptali ve menfî 

tespit davaları bakımından dava şartı arabuluculuk üzerinde tartışma yoğunlaşmıştır. 

I. İtirazın İptali Davası  

A.  İtirazın İptali Davasının Hukukî Niteliği 

İcra ve İflâs Kanunu’nun (İİK) 67. maddesinde düzenlenen itirazın iptali, ilâmsız icra takiplerine 

özgü, borçlunun ödeme emrine itirazı ile duran icra takibine devam edebilmek için, alacak talebine itiraz 

edilen alacaklının, takip borçlusuna karşı itirazın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde genel görevli ve 

yetkili mahkemede açtığı, genel hükümler çerçevesinde görülen bir davadır. Ancak itirazın iptali 

davasının kendisi, başlı başına hukukî niteliği bakımından doktrinde ve yargı kararlarında 

tartışmalıdır2. 

1.  Doktrinde İleri Sürülen Görüşler  

Bir görüşe göre, “İtirazın iptali davası, eda davasıdır ve aynı zamanda bir alacak (tahsil) davasıdır. 

Alacaklı, dava dilekçesinde hem itirazın iptali ve icra inkâr tazminatı talebinde hem de tahsil talebinde 

bulunabilir3”. 

Bir diğer görüşe göre, “İtirazın iptali davası, niteliği itibariyle ilâmsız takip prosedürüne monte 

edilmiş bir maddî hukuk davasıdır. Bu davada genel hükümler uygulanır ve maddî hukuka ilişkin tüm 

sorunlar mahkemece incelenir ve değerlendirilir. Maddî hukuk karakterli bu davanın icra hukukuna özgü 

etkileri mevcuttur. Ödeme emrine itiraz ya iptal edilir ya da bu itirazın geçerli olduğuna hükmedilir4”.  

Bir başka görüşe göre ise, “İtirazın iptali davası icra hukukuna özgü bir davadır. Bu davanın eda 

davasından farklı olarak, bir yıllık süre içinde açılması ve davanın sonunda haksız çıkan tarafın inkâr 

tazminatına mahkûm edilmesi söz konusudur. Davanın amacı, itiraz üzerine duran takibe devam 

edilmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle davacının bu davayı açarken duran takibe devam edilmesini ve 

itirazın iptalini istemesi gerekir. Ayrıca tahsil talebine de gerek yoktur; çünkü takibin amacı zaten alacağın 

tahsilidir. Alacaklı hem itirazın iptalini hem de alacağın tahsilini talep ederse, mahkemenin bu taleplerden 

hangisini istediğini alacaklıya sorması gerekir 5”. 

 Bir diğer görüşe göre ise, “Bir takip hukuku müessesi olan itirazın iptali davası ile ödeme emrine 

borçlunun vaki itirazı üzerine duran takibi harekete geçirmek amaçlanır. Takibin harekete geçirilebilmesi 

için borçlunun itirazının doğru olmadığının tespiti, diğer bir deyişle dava sonunda takip konusu alacağın 

varlık ve miktarının tespiti yeterli olup, ayrıca davalı borçlunun o miktar alacağı ödemeye mahkûm 

edilmesi gerekmez. İtirazın iptali davası açılış şekli ve süresi ile doğurduğu hukukî sonuçlar bakımından 

genel hükümlere tabi alacak (tahsil/ eda) davasından farklıdır 6”. 

Diğer bir görüşe göre ise, “İtirazın iptali davası, tespit ve eda davası dışında takip hukukuna özgü 

bir tahsil davasıdır. Zira davacı mahkemeden; takibe konu alacağına yapılan itirazın yersiz olduğu, 

                                                             
2 İtirazın iptali davası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Yılmaz, Ejder. “İtirazın İptali Davasının Hukukî Niteliği”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, 
Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s. 597-615;  Özkan, Yönel. İcra İflâs Hukukunda İtirazın İptali Davası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004; Erdem, Murat. İcra 
ve İflâs Hukukunda İtirazın İptali Davası, Doktora Tezi, Ankara, 2010. 
3 Kuru, Baki. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 248; Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, 
Emel. İcra ve İflâs Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 180.  
4 Postacıoğlu, İlhan/ Sümer, Altay. İcra Hukuku Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s. 223-224. 
5 Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet. İcra ve İflâs Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020, s. 110-
111. 
6 Muşul, Timuçin. İcra ve İflâs Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 379-380. 
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alacağın tespiti ve takibin devamına karar verilmek suretiyle alacağın tahsilini, ayrıca inkâr tazminatı ve 

yargılama giderlerine hükmedilmesini de talep etmektedir7”. Benzer yöndeki görüşe göre de “İtirazın 

iptali davası takip hukukuna özgü bir tahsil davasıdır8”. 

Bir başka görüşe ise, “Alacaklı, itirazın iptali davasında borçlunun bir edaya mahkûm edilmesini 

istemediği için mahkeme itirazın iptaline karar vermekle yetinecektir; bu nedenle itirazın iptali davasının 

sonucunda verilecek ilâm bir tespit ilâmıdır9”. 

Konuyla ilgili farklı bir görüşe göre ise “İtirazın iptali davasının ilâmsız icra takibi ile arasındaki 

sıkı ilişki ve bu davanın normal bir alacak (eda) davası niteliği taşımadığı gibi, tespit davası da 

sayılmayacağı saptaması, bizi itirazın iptali davasının "sui generis dava" olduğu görüşüne yaklaştırmakla 

birlikte, bu görüş de, sözü edilen davaya, mahkemeden talep edilen hukuki korumaya göre belirlenen klasik 

(üçlü) dava tipolojisinde bir yer bulamamaktadır. Oysa, kanaatimizce itirazın iptali davasının asli 

konusunun "davalı borçlunun itirazının iptali ile itirazla duran icra takibinin devam etmesi" yönündeki 

talep olması nedeniyle, bu talep bakımından itirazın iptali davasının takip hukukuna özgü inşaî dava 

niteliği taşıdığı söylenebilir. İtirazın iptali davasına bu açıdan bakıldığında, bu davanın da itiraz ile duran 

icra takibinin devamını sağlamaya, bu anlamda takibe özgü hukukî durumda bir değişiklik yaratmaya 

yönelik inşaî dava nitelikte olduğu söylenebilir10”. 

2.  Yargıtay’ın Görüşü 

Yargıtay, itirazın iptali davasının hukukî niteliğini değerlendirdiği kararlarında, müstakar bir 

uygulamaya sahip değildir. 

“…Davacı vekili, dava dilekçesinde "alacağın tahsili ile birlikte takibin devamına" karar verilmesini 

istemiştir. Mahkemece "itirazın iptali" yanında "alacağın tahsiline" de karar verilmiştir. Oysa ki İİK m.67 

ye göre açılan itirazın iptali davası, açılış, biçim ve süreyle, doğurduğu sonuçlar bakımından tahsil 

davasından farklıdır. İtirazın iptali davalarında Mahkemece, itirazın iptali ile yetinilecek; istem varsa icra 

inkar tazminatına hükmedilecektir. Ayrıca "alacağın ve dolayısıyla faizin alınmasına" karar 

verilmeyecektir. Tahsil davasında ise; alacağın ve istem varsa faizin alınmasına ilişkin olarak hüküm 

kurulacaktır. Böylece itirazın iptali davası ile alacak davasının ayrı ayrı hukuksal sonuçlar doğuran iki ayrı 

dava türü olmaları nedeniyle, bir arada dava edilmesi olanağı yoktur. Hem itirazın iptali hem de alacağın 

alınması istemini içeren davalarda hakim, hangi türüne karar vereceğini saptayabilmek için öncelikle 

HUMK m.179/3 ve 75/2 doğrultusunda davacıdan, hangi seçeneği istediğini açıklattırmalı, sonucuna göre 

dava koşulları yönünden araştırma ve inceleme yapılarak hüküm kurulmalıdır. Mahkemece bu yön gözardı 

edilerek yazılı biçimde alacağın tahsili ile birlikte itirazın iptaline karar verilmesi isabetsizdir…11.”  

“…Bir an için bir yıllık sürede açılmadığı için reddi gereken davanın alacak davası olarak 

sürdürüldüğünü kabul ettiğimizde aslında itirazın iptali sonuca bağlanmamış olduğundan takibin 

durumunun ve açıklanan sonuçların sürüncemede kalması söz konusu olacaktır. Zira alacak olarak devam 

edilecek davanın sonuçları itirazın iptali davasının sonuçları ile aynı değildir. En başta takibe etkili 

olmayacağı açıktır. İcra takibinin askıda kalması elbette yasa koyucunun istediği bir şey değildir ki, itirazın 

                                                             
7 Coşkun, Mahmut. İtirazın İptali Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016, s. 26-27. 
8 Deynekli, Adnan/ Kısa, Sedat. İtirazın İptali Davaları, Ankara 2005, s. 78 vd. 
9 Çağa, Tahir. “Ödeme Emrine İtirazın İptaline Dair”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y. 1976, C. VIII, S. 3, s. 21-31, s. 21 vd. 
10 Hanağası, Emel/ Öztürk, Burak. “İdarî Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesinde İlâmsız İcra Yolu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y. 2013, C. 
XXIX,  S. 1, s. 81-116, s. 95 vd. 
11 Yargıtay 19. HD, E. 2003/4746, K. 2004/3086, T. 19.03.2004. Benzer yönde, Yargıtay 11. HD, E. 2003/13075, K. 2004/7384, T. 01.07.2004 
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iptali davasına takibe sıkı sıkıya bağlı sonuçlar yüklemiştir. Diğer taraftan, davanın kabulle sonuçlanması 

borçlunun itirazının iptali ile takibin devamı sonucunu doğurmaktadır. Süresinde açılmadığı için alacak 

talebi olarak devam ettirilen davanın kabulle sonuçlanması da bu etkiye sahip olmadığından takibin bu 

davanın devamı hatta bitme ya da kesinleşmesi sürecindeki durumu ne olacaktır. Zira, itirazın iptali 

davasının reddi ve kabulü sadece bir alacağın onaylanması olmayıp kendi içinde barındırdığı takibe etkili 

hükümleri de beraberinde getirmektedir. Örn. Davanın kabulü halinde alacaklı sadece kendi takibine 

devam etmekle kalmayıp, bu karara dayanarak başka alacaklıların koydurmuş olacağı hacze iştirak de 

edebilecektir. Bu açıklamalar da göstermektedir ki, itirazın iptali davası, takiple dolayısıyla İcra 

Hukukunun kendine özgü kuralları ile sıkı sıkıya bağlı kendine özgü bir dava türüdür. Salt alacak davasının 

doğuramayacağı sonuçlar bu davanın sonuçlanmasına bağlı olup, süresinde açılmayan itirazın iptali 

davasının sonuçlarını etkileyecek, hatta bu nedenle verilecek red kararı nedeniyle doğacak hukukî etkileri 

ve borçlu yararına gerçekleşecek hakları ortadan kaldıracak, takibi askıda bırakacak şekilde, eldeki 

itirazın iptali davasının bir başka davaya alacak (tahsil) davasına dönüştürülerek davaya devam 

edilebileceğini kabule olanak bulunmamaktadır. Durum böyle olunca; hâkimin, süre geçtikten sonra 

açılmış bir itirazın iptali davasını tahsil davasına dönüştürerek görüp sonuçlandırması hukuken kabul 

edilemez…12”  

YHGK yeni tarihli bir kararında “…İtirazın iptali davası; alacaklının, icra takibine karşı borçlunun 

yaptığı itirazın iptali ile İİK'nın 66. maddesine göre itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamayı 

amaçladığı bir eda davası olup, itirazın tebliğinden itibaren bir yıllık süresinde açılan davada borçlunun 

itirazında haksızlığının belirlenmesi ve alacağın likit olması hâlinde, istem varsa borçlu aleyhine icra inkâr 

tazminatına da hükmedilebilir...13” demiş; ancak, ticarî nitelikteki itirazın iptali davalarından önce 

arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olup olmadığının tartışıldığı kararında ise Yargıtay, itirazın iptali 

davası için “…bir para alacağının tahsili için girişilen ilamsız icra takibine karşı itirazda bulunan 

borçlunun itirazının hükümden düşürülerek bir başka deyişle itirazın haksız olduğunun tespiti ve alacağın 

miktarının belirlenmesi suretiyle davacının alacağına kavuşmasını sağlayan takip hukukuna özgü bir 

tahsil davasıdır…14” şeklinde bir nitelendirme yapmıştır. 

B. İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Sorunu  

1. Doktrindeki Tespitler 

İtirazın iptali davasının hukukî niteliği noktasındaki görüş ayrılıklarının yanı sıra; ticarî nitelikteki 

itirazın iptali davası açmadan önce dava şartı arabuluculuk sürecinin işletilmesinin zorunlu olup 

olmadığı da tartışmaya yol açmıştır. 

Bu konudaki bir görüşe göre, “Ticarî davalar bakımından TTK m. 5/A’da düzenlenmiş olan 

arabulucuya başvuru zorunluluğunun kapsamının belirlenmesinde kriter olarak, dava konusunun esas 

alınması yerinde değildir. Bu düzenlemede arabuluculuğun bir yargısal faaliyet olmadığı göz ardı edilerek 

arabulucuya başvuru zorunluluğu medeni usul hukukunun en merkezi kavramlarından birisi olan, dava 

konusu üzerinden tanımlanmıştır. İtirazın iptali davası, asli sonuçlarını doğrudan icra takibi üzerinde 

doğuran, davacının talep ettiği hukuki himayeye göre, tespit davası, eda davası ve inşaî dava gibi bir 

                                                             
12 YHGK, E. 2005/528, K. 2005/568, T. 12.10.2005. 
13 YHGK, E. 2017/928, K. 2019/658 T. 13.06.2019. İtirazın iptali davasının eda davası olduğu yönündeki kararlar için bkz.: Yargıtay 23. HD, E. 2016/8303, 
K. 2019/5356, T. 16.12.2019; Yargıtay 3. HD,  E. 2017/8825, K. 2019/5346, T. 12.06.2019; Yargıtay 4. HD, E. 2016/12755, K. 2019/3727, T. 02.07.2019. 
14 Yargıtay 23. HD, E. 2020/1943, K. 2020/4052, T. 04.12.2020. İtirazın iptali davasının takip hukukuna özgü bir tahsil davası olduğu yönündeki kararlar 
için bkz.: YHGK, E. 2013/19-2244, K. 2015/1342,T. 13.05.2015; YHGK, E. 2013/17-1101, K. 2014/716, T. 01.10.2014; Yargıtay 19. HD, E. 2014/7832, K. 
2014/11793, T. 26.6.2014. 
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sınıflandırmaya tabi tutulamayan icra ve iflâs hukukuna özgü bir davadır; itirazın iptali davası hem 

davanın amacı hem koruduğu menfaat hem de hukuki niteliği dikkate alındığında, TTK m. 5/A hükmü 

çerçevesinde arabulucuya başvuru zorunluluğuna tabi değildir15”. 

Bir diğer görüşe göre ise, “Dava şartı arabuluculuğun, uygulanma alanının genişletilmesi, genel bir 

dava şartı haline getirilmesine çalışılması, sağlıklı ve doğru bir yaklaşım biçimi oluşturmaz. İtirazın iptali 

davası, takip prosedürünün bütünü içinde yer alan, esas itibariyle onun ayrılmaz bir parçasını oluşturan 

ve takibin işleyişini sağlamaya yönelmiş bulunan bir dava konumunda bulunduğu için dava şartı 

arabuluculuk kurumunun kapsamı dışında kalır; itirazın iptali davasının, hukukî niteliği itibariyle, sadece 

borçlunun, itirazının iptali ve takibin devamına karar verilmesiyle icra inkâr tazminatına çarptırılmasını 

hedefleyen bir tespit davası olduğu yönündeki düşünce kabul edilecek olursa, dava zaten bir alacak davası 

olma kimliğinden tümüyle soyutlanacağı için, yapılmış bulunan bu çözümlemeye, daha kolaylıkla 

ulaşılabilecektir 16”. 

Başka bir görüşe göre ise, “Doğrudan doğruya bir alacak davası (eda davası) açma hakkına sahip 

olan alacaklı, bu yolu tercih etmeyerek, takip yapma hakkını kullanmıştır ve takibe başlamadan önce 

arabuluculuğa başvurma şeklinde bir takip şartı kanunda öngörülmemiştir. Para alacakları bakımından 

ilâmsız takip yoluna başvuru, alacaklıya tanınmış bir hak arama yoludur. Alacaklı dava açma yolunu tercih 

etmeyip, icra takibi yapma yönünde iradesini kullanmıştır. Uygulamada itirazın iptali davası, duran icra 

takibinin devam etmesini sağlamaya yönelik bir davadır ve alacağın tahsili doğrudan doğruya bu dava 

sonucunda elde edilememektedir. Bunun yanı sıra, itirazın iptali davası bütünü içinde öngörülen icra-inkâr 

tazminatı da arabuluculuğa elverişli bir konu değildir17”. 

Konuyla ilgili bir başka görüş ise, “TTK alacak ve tazminat davalarından bahsederken davadaki 

talep sonucunu değil dava sebebini dikkate almaktadır. Bu sebeple itirazın iptali ve menfî tespit 

davalarında arabuluculuğa başvurulması mecburîdir18”. 

2.  Yargı Kararlarındaki Tespitler 

Ticarî nitelikteki itirazın iptali davaları bakımından, bu davaların dava şartı arabuluculuk 

kapsamında olup olmadığı noktasında Bölge Adliye Mahkemeleri farklı kararlara varmıştır. Bir kısım 

Bölge Adliye Mahkemeleri19 “…itirazın iptali davasını karakterize eden öğelerin borçlunun itirazının iptali 

ile takibin devamına karar verilmesi ile icra inkâr tazminatından oluştuğu, bu boyutları itibariyle itirazın 

iptali davasının icra takibinin işleyişine yönelmiş bir dava olduğu, itirazın iptali davasının hukuki 

niteliğinin müspet tespit davası olduğu ve dava şartı arabuluculuk kurumunun kapsamı dışında olduğu 

gerekçesiyle ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığı, bu 

nedenle TTK’nun 5/A maddesi uyarınca dava açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava 

                                                             
15 Ermenek, İbrahim/ Azaklı Arslan, Betül. “İcra ve İflâs Hukuku Açısından Ticarî Davalarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu (TTK m. 5/A)”, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, 2020/148, s. 135-196, s. 187, 160. 
16 Tanrıver, Süha. “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020/147, s. 111-142, s. 119, 123. Benzer yöndeki 
görüşe göre de itirazın iptali davası sonucunda tahsile yönelik bir karar verilmediğinden, bu dava açılmadan arabulucuya başvuru zorunlu 
tutulmamalıdır (Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin Özkan/ Özekes, s. 111). 
17 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 181-182.  
18 Budak, Ali Cem. “Ticarî Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, C. 42, 2019/1, s. 25-40, s. 33; aynı yönde 
Toraman, Barış. “Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olup Olmadığı Sorunu”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Y. 2020, C. 5, S. 1, s. 3141-3170, s. 3166; Kurt Konca, Nesibe. “Ticarî Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk”, Seta Perspektif 225, 
Aralık 2018, s. 1- 6, s. 5. 
19 Örnek kararlar için bkz.: Sakarya BAM 7. HD, E. 2020/808, K. 2020/670, T. 17.6.2020; İstanbul BAM 19. HD, E. 2019/1062, K. 2019/937, T. 11.04.2019; 
İstanbul BAM 19. HD, E. 2019/1075 K. 2019/939 T. 11.04.2019. 
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şartı olmadığı…” görüşünü benimserken; bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri20 ise ağırlıklı olarak 

“…ticari nitelikteki icra takibinde vaki itirazın iptali istemli davaların zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu, 

bu nedenle TTK’nun 5/A maddesi uyarınca dava açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş olmasının 

dava şartı olduğu…” görüşünü savunmuştur. 

Yargıtay 23. HD, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları 

Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik bir karar vermiştir. Bu kararında, aslında itirazın iptali 

davasının hukukî niteliğinin dava şartı arabuluculuk bakımından önem taşımadığını belirtmiş; bunu şu 

şekilde ifade etmiştir: “…Esasen kanun koyucu getirdiği düzenlemede arabuluculuğa tâbi olan hukukî 

uyuşmazlığın belirlenmesinde davanın eda davası, tespit davası veya inşai dava olması esasına göre bir 

başka deyişle davanın türüne göre bir düzenleme yapmamıştır. Kanun koyucu açıkça ''bir para alacağının 

tahsili ve tazminat'' tabirini kullanmak suretiyle para alacağının ödenmesi sonucunu doğuracak şekilde 

davanın amacını esas almıştır...”. Ayrıca “…para alacağının tahsilini amaçlayan uyuşmazlıklar hakkında 

tarafların serbestçe tasarruf etme imkânına sahip olduğu gözetilerek bu uyuşmazlıkları bir alternatif 

çözüm yöntemi olarak arabuluculuk yoluyla çözmeyi amaçladığı, bu şekilde daha az zaman, daha az emek 

ve masrafla alacağın tahsili amacına ve tarafların alacak miktarı üzerinde serbestçe anlaşabilmelerine ve 

tasarrufta bulunabilmelerine imkân sağlamak istediği gözetildiğinde, ticarî dava niteliğindeki itirazın 

iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tâbi olduğu…21” sonucuna varmıştır. 

3.  Konuya İlişkin Değerlendirmemiz 

Kanaatimizce de itirazın iptali davasının icra hukukuna özgü bir dava şeklinde nitelendirilmesi 

gerekir. Bu dava, her ne kadar genel görevli ve yetkili mahkemede, genel hükümler çerçevesinde görülse 

de; itirazın iptali, alacaklının başlattığı ilâmsız icra takibi üzerine, borçlunun süresi içinde ödeme emrine 

yapmış olduğu itirazın alacaklıyla tebliğinden itibaren, ancak bir yıllık süre içinde açılabilen; itirazın 

iptal edilerek (hükümden düşürülerek) takibin devamına karar verilmesinin ve borçlunun icra-inkâr 

tazminatına mahkûm edilmesinin talep edildiği takibe özgü etki ve sonuçları olan bir davadır.  

Alacaklı olduğunu düşünen kişi, doğrudan doğruya bir alacak davası açabilir; ancak bunun yerine 

ilâmsız takip yoluna başvurma hakkını da kullanmış olabilir; hak arama özgürlüğü çerçevesinde alacaklı, 

icra hukuku bütünü içinde öngörülen ilâmsız takip yolunu seçerek, iradesini bu yönde kullanmak 

suretiyle alacağına kavuşmayı hedeflemiştir. Bu noktada ticarî nitelikte bir alacak davası açılmışsa; bu 

dava açılmadan önce dava şartı arabuluculuk sürecinin işletilmesi zorunludur; ancak ilâmsız takip 

bakımından takip talebinde bulunmadan önce, arabuluculuğa gidilmesi bir takip şartı olarak kanunda 

öngörülmemiştir. Bu nedenle de borçlunun itirazı üzerine duran takibe devam edilebilmesi için 

öngörülen itirazın iptali davası bakımından arabuluculuk yoluna başvurulmasının zorunlu olmaması 

gerekir. 

Bu noktada Yargıtay’ın “Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları 

Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik” olarak verdiği kararların bağlayıcı olup olmadığı 

noktasında da bir değerlendirme yapılması gerekir22. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35. maddesine göre, Bölge 

                                                             
20 Örnek kararlar için bkz.: İstanbul BAM 13. HD, E. 2020/39, K. 2020/45, T. 15.01.2020; İstanbul BAM 12. HD, E. 2019/1376, K. 2019/1059, T. 
09.09.2019; Gaziantep BAM 17 HD, E. 2019/1813, K. 2019/1848, T. 11.10.2019; Ankara BAM 23. HD, E. 2019/2420, K. 2019/1789, T. 06.11.2019; 
İstanbul BAM, 14. HD, E. 2019/861, K. 2019/616, T. 26.04.2019. 
21 Yargıtay 23. HD, E. 2020/1943, K. 2020/4052, T. 04.12.2020. 
22 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Pekcanıtez, Hakan. “Yargıtay Yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, 2019/144, s. 383-419, s. 397 vd. 
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Adliye Mahkemeleri Başkanlar Kurulunun görevlerinden biri de “benzer olaylarda bölge adliye 

mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir 

bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık 

bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de 

ekleyerek Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini istemek” tir. Uyuşmazlığın giderilmesi yoluna, 

ancak Bölge Adliye Mahkemelerinin kesin nitelikteki kararlarına (yani temyiz kanun yolu kapalı 

kararlarına) karşı başvurulabilir; karar temyiz kanun yoluna açıksa, zaten kararlar arasındaki çelişkiler 

temyiz aşamasında incelenip, giderilebilecektir. Her ne kadar Yargıtay Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Daireleri arasında oluşan içtihat uyuşmazlıklarını gidermekle görevli kılınmışsa da, Yargıtay’ın Bölge 

Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine 

Yönelik olarak verdiği kararlar bir içtihadı birleştirme kararı niteliğinde olmadığından, içtihadı 

birleştirme kararının bağlayıcılığı noktasındaki hüküm ve sonuçları doğurmayacaktır; ancak Yargıtay’ın 

uyuşmazlığın giderilmesi noktasında verdiği bu kararlar içtihat birliğinin sağlanması, çelişkili kararların 

önlenmesi ve aynı veya benzer olaylar karşısında yol göstericiliği bakımından faydalı olup; kanunların 

yeknesak uygulamasına hizmet edebilecek niteliktedir. 

II. Menfî Tespit Davası 

Tespit davası yolu ile mahkemeden bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığı yahut bir belgenin 

sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilebilir (HMK m. 106). Borçlunun, takip konusu alacağın 

borçlusu olmadığının tespiti için açacağı davaya menfî tespit davası denir. İİK m. 72’de düzenlenen 

menfî tespit davası, davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukukî ilişkinin gerçekte var olmadığının 

tespiti için açılır ve borçlu, icra takibinden önce veya sonra borçlu bulunmadığını ispat için, menfî tespit 

davası açabilir23.  

Menfî tespit davalarının da ticarî dava olarak dava şartı arabuluculuk kapsamında yer alıp 

almayacağı hususu doktrinde ve yargı kararlarında tartışılmıştır. 

A. Menfî Tespit Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Noktasında 

Doktrindeki Tespitler 

Ticarî davalar bakımından menfî tespit davalarının dava şartı arabuluculuk kapsamında 

olmadığını savunan bir görüşe göre, “Ticarî uyuşmazlıklar açısından bir miktar “paranın ödenmesi” ancak 

eda taleplerinin konusunu oluşturabilir. Zira mahkemeye yöneltilen ve yenilik doğuran bir hakkın 

kullanılmasına dayanmayan bu talep davalının edimde (belirli veya en azından yargılama sırasında 

belirlenecek bir miktar paranın ödenmesi) bulunmasına mahkûm edilmesine dayanır. Mahkemenin bir 

miktar paranın ödenmesi hakkında vereceği hüküm de “eda hükmü” olacaktır. Bu itibarla, TTK m. 5/A’da 

yer alan “ödeme” kavramı açılacak davanın sadece bir eda davası olması anlamına gelmektedir24”. Benzer 

yöndeki bir görüşe göre de “Menfî tespit davasında talebin konusunu belirli bir paranın ödenmesi 

oluşturmaz. TTK m. 5/A kapsamında zorunlu arabuluculuğun söz konusu olabilmesi için ticarî davanın 

belirli bir paranın ödenmesine yönelik olması gerekir 25”. 

                                                             
23 Menfî tespit davası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Kuru, Baki. İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit ve İstirdat Davası, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 
2003. 
24 Özekes, Muhammet/ Çiftçi, Pınar. “Menfî Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul BAM Kararları 
Örneğinden Bir Bakış)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020/148, s. 101-134, s. 123-124; aynı yönde, Yardım, Ertan. “Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu 
Arabuluculuğa Başvuru”, Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk (Ed.: Süral Efeçınar, C./ Yardım, M. E.), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.100. 
25 Paslı, Ali. “Ticarî İşletme ve Ticaret Şirketleri Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi: Türk Ticaret Kanunu 5/A Maddesinin Yorumu”, 
Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk (Ed.: Süral Efeçınar, C./ Yardım, M. E.), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 19. 
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Yine aynı yöndeki diğer görüşlere göre, “Menfî tespit davaları, niteliği itibariyle bir hak yahut 

hukukî ilişkinin mevcut bulunmadığını konu alan davalardır. Bu anlamda, bir alacak veya tazminat davası 

şeklinde nitelendirilmesi mümkün değildir. Menfî tespit davalarının TTK m. 5/A’nın hem lafzı hem amacı 

dikkate alındığında, madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir 26”. “Menfî tespit davası ister 

icra takibinden bağımsız isterse icra takibi içerisinde açılmış olsun, bir tespit davası olması nedeniyle dava 

şartı arabuluculuk düzenlemesine tabi olmamalıdır27”. 

Ticarî nitelikteki menfî tespit davaları bakımından arabuluculuğa başvurulması gerektiğini 

savunan görüşler de mevcuttur. Bu konudaki bir görüş, itirazın iptali davasında ileri sürmüş olduğu 

gerekçeyi menfî tespit davası bakımından da savunmakta; “TTK alacak ve tazminat davalarından 

bahsederken davadaki talep sonucunu değil dava sebebini dikkate almaktadır. Bu sebeple itirazın iptali ve 

menfî tespit davalarında arabuluculuğa başvurulması mecburîdir28” şeklinde açıklama yapmaktadır. 

Bir başka görüşe göre ise, “Arabuluculuk belli bir dava türünü veya türlerini değil, uyuşmazlık 

türlerini esas alır. Bu noktada bir davanın değil, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmadığı 

önemlidir ve menfî tespit davasında uyuşmazlık konusu belli bir miktar para alacağı, bu alacağa dayanak 

hukukî ilişkinin bulunup bulunmadığı olduğuna göre bu dava, dava şartı zorunlu arabuluculuğa tabidir 
29”. 

B. Menfî Tespit Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Noktasında Yargı 

Kararlarındaki Tespitler 

Uygulamada Bölge Adliye Mahkemeleri kararlarının bir kısmında ticarî nitelikteki menfî tespit 

davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu; bir kısmında ise bu davaların zorunlu arabuluculuk 

kapsamında yer almaması gerektiği savunulmuştur.   

Ticarî nitelikteki menfî tespit davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğunu savunan Bölge 

Adliye Mahkemeleri30 ise genel olarak, “…Talep sonucu veya dava türü ne olursa olsun, dava konusu bir 

miktar para alacağı olan tüm talepler hakkında, alacaklı ve borçlu açısından bir ayrım yapılmadan ve bir 

sınırlama getirilmeden dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını, dava şartı olarak 

düzenlemeyi amaçlamıştır. Elbette ki ‘menfî tespit’ talebi ile ‘alacak’ talebi hukuken aynı kavramlar 

değildir ve bu davalar sonucunda netice-i talepler ile kurulacak hükümler de farklıdır. Ancak burada dava 

konusu bir miktar para alacağı ise, açılacak davanın ya da talebin ne olduğunun bir önemi yoktur. İster 

alacak ister menfî tespit ister istirdat ister itirazın iptali ister tazminat talebi olsun bu davaların ortak 

noktası ‘dava konusunun bir miktar para alacağı’ olduğudur. Sadece netice-i talepler ve mahkemelerce 

kurulacak hükümler birbirinden farklıdır. Sınırlayıcı bir yorum yaparak maddenin sadece ‘alacak’ veya 

‘tazminat’ davalarıyla sınırlı bir uygulama yapmanın kanun koyucunun iradesine aykırı olacağı 

muhakkaktır. Bu nedenle 6102 sayılı TTK’nın 5/A maddesi gereğince menfî tespit talepleri hakkında dava 

                                                             
26 Atalı, Murat/ Erdoğan, Ersin. “Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A Maddesi Çerçevesinde Menfî Tespit Davaları Sorunu”, Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Y. 2020,  C. 5, S. 1, s. 205-221, s. 216; aynı yönde, Eminoğlu, Cafer/ Erdoğan, Ersin. Ticari Uyuşmazlıklarda İhtiyari ve Dava Şartı 
(Zorunlu) Arabuluculuk, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020, s. 156 vd.; Yardım, s. 99. 
27 Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, s. 234, dn. 2. 
28 Budak, s. 33. 
29 Toraman, s. 3163. 
30 Örnek kararlar için bkz.: İstanbul BAM 12. HD, E. 2019/1121, K. 2019/836, T. 20.06.2019; İstanbul BAM 12. HD, E. 2019/2456, K. 2019/1688, T. 
31.12.2019; Erzurum BAM 3. HD, E. 2019/531, K. 2019/549 T. 27.03.2019; İstanbul BAM 19. HD E. 2019/1734, K. 2019/1521, T. 28.06.2019; Konya 
BAM 6. HD, E. 2019/1357, K. 2019/752, T. 25.09.2019. İstanbul BAM, 3. HD, E. 2019/1988, K. 2019/1829, T. 21.11.2019. 
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açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak kabul edilmesi usûl ve yasaya 

uygundur…” şeklinde kararlarını gerekçelendirmişlerdir.  

Ticarî nitelikteki menfî tespit davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığını savunan Bölge 

Adliye Mahkemeleri31 ise kararlarının gerekçesinde ise genel olarak“…konusu bir miktar paranın 

ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında...’ denilmek suretiyle, talep sonucu eda istemi 

niteliğinde olan, alacak ve tazminatın ödenmesine ilişkin ticarî davalarda, davadan önce arabulucuya 

başvurulmuş olmasının dava şartı olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Tespit davaları ise, bir hakkın veya 

hukukî ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin davalardır. Menfî tespit davaları ile davacı, borçlu 

olmadığının tespitini talep etmektedir. Menfî tespit davalarında borçlu olunmadığının tespiti istendiğine 

ve alacak ya da tazminat ödenmesi istenemeyeceğine göre, bu tür davalardan önce arabulucuya başvurma 

şartı aranması, Kanun’un açık ifadesine aykırı olacaktır. Diğer taraftan alacaklının arabuluculuğa 

başvurma zorunluluğu olmadan takip başlatması mümkün iken, borçlunun açtığı menfî tespit davasında 

arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı sayılması amaca uygun düşmeyeceği gibi, borçlunun menfî 

tespit davasından önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun kabulü halinde, borçlunun İİK’nın 72. 

maddesinde menfî tespit davasında öngörülen tedbirden yararlanması imkânı ile ilgili gecikme ve 

sakıncalar da söz konusu olabilecektir. Öyleyse mahkemece, menfî tespit davasında, zorunlu arabuluculuğa 

başvuru dava şartının yerine getirilmediği gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmesi yerinde 

değildir...” yönünde sonuca ulaşılmıştır. 

Yargıtay 11. HD, bir kararında “…menfî tespit davasında davacı, davalıya borçlu olmadığının 

tespitini istemekte, buna karşın davalı taraf davacının borçlu olduğunu savunmaktadır. Netice itibarıyla 

mahkeme menfî tespit davasında davacının borçlu olup olmadığının tespiti ile birlikte davalının da alacaklı 

olup olmadığının tespitini yapacaktır. Şu halde menfî tespit davasında dava konusunun bir miktar alacağa 

ilişkin olduğu açık olup 7155 Sayılı Kanun'un 20. maddesiyle TTK'nin 5. maddesine eklenen 5/A maddesi 

kapsamında menfî tespit davasında arabulucuya başvurmak dava şartıdır…32” diyerek ticarî nitelikteki 

menfî tespit davasını dava şartı arabuluculuk kapsamına dâhil etmiştir. 

Yargıtay 19. HD ise, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları 

Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik kararında, ticarî nitelikteki menfî tespit davalarında 

dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığını yani dava şartı kapsamının dışında 

kaldığını belirtmiştir. Bu kararda isabetli şekilde “…Kanun maddesinin metni ve gerekçesi bu kadar açık 

ve net olup zorlamayla da olsa genişletici bir yorum yapılmasına elverişli değildir. Zaten ileri ve özgürlükçü 

hukuk düzenlerinde zorunlu ve emredici kuralların dar yorumlanması esastır. Hal böyle olunca, yukarıda 

mahiyeti açıklanan menfî tespit davalarının ticarî bir dava olduğu için TTK'nun 5/A maddesi kapsamına 

alınması ve böyle bir davayı açmak isteyen kişinin önce arabulucuya başvurmaya zorlanması, kanuna 

aykırı olduğu gibi sayısız hukukî sakıncalara da neden olacaktır. Bu itibarla kanun hükmünde öngörülen 

açık ifadelere rağmen dava şartı arabuluculuğun uygulama alanının genişletilmesi doğru değildir. Böyle 

bir yaklaşım, özel bir dava şartı olan arabuluculuğa başvuru halini genel bir dava şartı haline getirecektir. 

HMK'nın 106. maddesinde düzenlenen tespit davasının özel bir şekli olan menfî tespit davası, konusu bir 

miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davası olarak nitelendirilemez. Bu dava sonucunda, 

borçlunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu olunmayan kısım belirtilmek suretiyle olumsuz 

                                                             
31 Örnek kararlar için bkz.: İstanbul BAM 17. HD, E. 2019/2227, K. 2020/594, T. 27.02.2020; İstanbul BAM 16. HD, E. 2019/2568, K. 2019/2485, T. 
15.11.2019; Ankara BAM 20 HD, 2019/1498, K. 2019/1230, T. 02.12.2019; Antalya BAM 11. HD, E. 2019/1915, K. 2019/2015, T. 23.10.2019; İstanbul 
BAM, 16. HD, E. 2019/2155, K. 2019/2115, T. 15.10.2019; İstanbul BAM  9. HD, E. 2019/2845, K. 2019/3863, T. 29.11.2019. 
32 Yargıtay 11. HD, E. 2019/3048, K. 2020/1093, T. 10.02.2020. 

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/tc7155.htm#20
https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/tc6102.htm#5
https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/tc6102.htm#5
https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/tc6100.htm#106
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tespit hükmü kurulmaktadır. Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüştüğü hâllerde dahi olumsuz 

tespit hükmü kurulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, menfî tespit davasının niteliği gereği verilen 

kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz 

tespit hükmü kurulmaktadır. Bu hüküm, herhangi bir alacağın tahsilini gerektirir nitelikte bir ilam 

olmadığından esasa yönelik olarak İİK m. 32 uyarınca doğrudan ilamların icrası yolu ile takibe konulamaz. 

Oysa arabuluculuk sonucu verilen kararlar ilam hükmünde olup, cebri icra yoluna başvurulabilecek 

niteliktedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi menfî tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa 

yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilemeyeceğinden, ticarî davalarda arabuluculuğa 

başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan Yasa Koyucu'nun bilinçli 

olarak menfî tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır.…33” tespiti 

yapılmıştır. 

C. Konuya İlişkin Değerlendirmemiz  

Yargıtay 19. HD’nin kararının gerekçesinde haklı olarak işaret edildiği üzere, menfî tespit davası, 

konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davası şeklinde nitelendirilemez; yani 

menfî tespit davasında talebin konusunu belirli bir paranın ödenmesi oluşturmaz. Zira, menfî tespit 

davaları, bir hak yahut hukukî ilişkinin mevcut bulunmadığını (yokluğunu) konu edinirler. TTK m. 5/A 

kapsamında zorunlu arabuluculuğun söz konusu olabilmesi için ticarî davanın belirli bir paranın 

ödenmesine yönelik olması gerekir. TTK m. 5/A kapsamında öngörülen dava şartı, özel bir dava şartı 

niteliğindedir ve bu dava şartı, ancak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talepleri hakkında açılacak ticarî davalar bakımından söz konusu olacaktır; bu yaklaşım istisnaların dar 

yorumlanması gerektiği kuralının da bir uzantısıdır.  Bu nedenlerden ötürü kanaatimizce de ticarî 

nitelikteki menfî tespit davaları, dava şartı arabuluculuk kapsamına dâhil değildir. 

Yargıtay 19. HD’nin Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları 

Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik olarak verdiği kararının, itirazın iptali davasında da 

tartıştığımız üzere, içtihadı birleştirme kararı gibi, diğer mahkemeleri bağlayıcı hüküm ve sonuçları 

bulunmamaktadır. 

Yüksek Mahkemenin iki farklı dairesi, ticarî nitelikteki menfî tespit davasının dava şartı 

arabuluculuktaki durumu hakkında iki farklı karar vermiştir. Ancak daha sonraki süreçte, aynı işlere 

farklı dairelerin bakmasının kararlar arasında farklılıklara yol açtığı; bu yüzden sık sık içtihadı 

birleştirme kararı verilmesi gerekliliğinin doğduğu ve hak ihlallerinin yaşandığı belirtilerek; bu gibi 

olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Yargıtay 19. HD’nin kapatılmasına karar verilmiş34;  baktığı 

dosyalar ve görevleri ticarî nitelikteki menfî tespit davalarının dava şartı arabuluculuk kapsamında 

olduğu görüşünü benimseyen Yargıtay 11. HD’ye devredilmiştir. Ticarî nitelikteki menfî tespit 

davalarının dava şartı arabuluculuğa tabi olup olmadığı noktasında ne şekilde kararların çıkacağı 

ilerleyen süreçte belirlilik kazanacaktır.   

SONUÇ 

İhtiyarî arabuluculuk düzenlemesinden sonra, önce iş hukukunda, daha sonra ticaret ve tüketici 

hukukunda dava şartı arabuluculuk düzenlemelerine kanunlarda yer verilmesi (hatta aile hukuku 

bakımından da dava şartı arabuluculuk kurumunun devreye sokulması yönündeki çalışmalar) bu 

                                                             
33 Yargıtay 19. HD, E. 2020/85, K. 2020/454, T. 13.02.2020. 
34 https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/yargitay-isbolumu-9-11-20.pdf, (Erişim Tarihi 05.04.2021). 

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/tc2004.htm#32
https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/yargitay-isbolumu-9-11-20.pdf
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kapsamın giderek genişleteceğini göstermektedir. Bu husus, İnsan Hakları Eylem Planında da hedef 

olarak ortaya konulmuştur. Kanun koyucunun iradesi hiç şüphesiz arabuluculuk yolunun 

yaygınlaştırılması yönündedir.  

 Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğünün bir parçası olan 

mahkemeye erişim hakkına ve doğrudan doğruya dava açma yoluna bir istisna getirilmiştir ki; bu dava 

şartı arabuluculuktur. Bu bakımdan arabuluculuğa başvuru bir özel dava şartı olarak, dava açmadan 

önce kendisine başvurulması gereken zorunlu bir yoldur ve gerek özel dava şartı niteliğinden ötürü 

istisnaî bir düzenleme; gerekse doğrudan mahkemeye başvurabilmeyi sınırlandırıcı bir hüküm olması 

nedeniyle dar yorumlanması şarttır.  

 TTK m. 5/A düzenlemesinin icra ve iflâs hukuku alanında yaratmış olduğu tartışmalardan 

hareketle de söyleyebileceğimiz gibi, bu noktada daha kontrollü ve sağlam temeller üzerine oturtulmuş 

düzenlemelerin yapılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Zira aslında icra ve 

iflâs hukukunun konusu takip yolları, metotlarıdır. İcra ve iflâs hukuku bakımından asıl amaç alacaklının 

alacağına kavuşmasının sağlanmasıdır; kısaca burada asıl uyuşmazlığın konusunu takibe konu edilen 

borcun ödenmesi oluşturur. Bu açıdan baktığımızda icra ve iflâs hukuku alanında açılan davaların amacı, 

ya alacağın ifa edilmesini sağlamak ya da alacağın ifasını engellemektir. Alacaklının, alacağını tahsil 

amacıyla giriştiği bu yola başvururken, bu yönde bir takip şartı yokken; bu süreç içinde açılacak davalar 

bakımından arabuluculuğa başvurunun bir dava şartı olarak kabul edilmesinin ne derece isabetli olduğu 

üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. 
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ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA TARAFIN VE 
GÖREVİN BELİRLENMESİ 

Vildan PEKSÖZ* 
 

Öz 
Diyaliz, böbrek yetmezliği tanılı hastaların kanlarında biriken atık maddelerin ve fazla sıvının, vücuttan 
uzaklaştırılmasını sağlayan işlemlerin bütününüdür. Söz konusu tedavi özel diyaliz merkezlerinde 
belirli aralıklarla yapılır. Bu çalışmada özel diyaliz merkezleri medenî usûl hukuku açısından taraf ve 
görev yönüyle incelenmiştir. Bu incelemede özel diyaliz merkezleriyle ilgili hukukî ilişkiler Yargıtay 
kararlarına yansıdığı şekilde ele alınmıştır. Özel diyaliz merkezlerini kuran gerçek veya tüzel kişiler bu 
hukukî ilişkilerin bir tarafında yer alır. Karşı tarafta ise merkezlerde çalışanlar, hastalar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve diğer üçüncü kişiler bulunabilir. Özel diyaliz merkezleriyle ilgili uyuşmazlıklarda görevli 
mahkeme de bu hukukî ilişkilere ve bu ilişkilerin taraflarına göre belirlenir. Çalışanlarla ilgili 
uyuşmazlıklar, iş ilişkisinden kaynaklandığında iş mahkemesi görevli olurken, iş ilişkisi sona erdikten 
sonra rekabet yasağına aykırı davranılması sebebiyle açılan davalarda asliye ticaret mahkemesi görevli 
olur. Tüketici konumundaki hastalarla kurulan tedavi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 
tüketici mahkemesinin görevinden bahsedilir. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumuyla yaşanan 
uyuşmazlıklara da raslanmıştır. Bu uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemesinin görevi söz konusudur.  
Anahtar Kelimeler: Diyaliz, taraf, görev 
  

                                                             
* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı, e-posta adresi: vildan.peksoz@istanbul.edu.tr, Orcid No: 0000-
0001-5903-6209. 
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THE DETERMINATION OF THE PARTY AND THE JURISDICTION OF THE COURTS 
IN DISPUTES RELATED TO THE PRIVATE DIALYSIS CENTERS 

 

Abstract 
Because of the kidney failure, waste products and excess fluid accumulate in the blood. Patients with 
severe kidney failure need dialysis to remove them from their bodies. The dialysis is performed at 
certain intervals in private dialysis centers. Due to the importance of private dialysis centers, in this 
study, the centers have been examined in terms of being a party at court and the jurisdiction of the 
courts. In this review, the legal relations regarding private dialysis centers are handled. Natural or legal 
persons who establish private dialysis centers are on the one side of these legal disputes. On the opposite 
side there are employees, patients, the Social Security Institution, and other third parties. The courts 
which have jurisdiction regarding private dialysis centers are determined according to these legal 
relations and the parties of these relations. The labor courts have jurisdiction over actions related to 
labor disputes. Also the commercial courts have jurisdiction over disputes which arise from the violation 
of the prohibition of competition. The consumer courts have jurisdiction over actions related to patients. 
In addition, civil courts of first instance have jurisdiction to solve conflicts with the Social Security 
Institution. 
Keywords: Dialysis, being party, jurisdiction of the courts 

 

GİRİŞ 

Diyaliz, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin1 4/b maddesinde, böbrek yetmezliği veya 

başka sebeplerle insan vücudunda biriken vücuda zararlı maddelerin ve fazla sıvının vücuttan 

uzaklaştırılması amacı ile uygulanan tedavi yöntemlerinin geneli olarak tanımlanmıştır.  

Hastaların diyaliz tedavisi, özel diyaliz merkezlerinde yapılabileceği gibi kamu ve özel 

hastanelerindeki diyaliz ünitelerinde2 de yapılabilir. Hastaların diyaliz işlemini evlerinde yapmaları da 

mümkündür. 

Merkezler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından, sadece diyaliz uygulamak amacıyla ayrı bir merkez olarak kurulabileceği gibi bunlara ait 

olan hastane ve tıp merkezleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak da kurulabilir (Yönetmelik, m. 9, I). 

Diyaliz merkezi işletmecisi/sahibi ile bu merkezde çalışanlar veya tedavi görenler arasında 

uyuşmazlık çıkabilir. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu ya da diğer üçüncü kişilerle diyaliz 

merkezinin işletmecisi arasında uyuşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu çalışmada söz konusu 

uyuşmazlıklar bakımından diyaliz merkezleri, medenî usûl hukukunda tarafın ve görevin belirlenmesi 

yönüyle ele alınmaktadır.  

I. ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 

Ülkemizde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan ünite ve merkezler bulunmaktadır (Diyaliz 

                                                             
1 1.03.2019 tarihli 30701 sayılı Resmî Gazete. 
2 Ünite, kamuya ait hastaneler ile nefroloji yan dal eğitimi verilen devlet üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri bünyesindeki yedek 
cihaz hariç toplam en fazla on cihaz kapasitesinde olan diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı diyaliz ünitesini ifade eder (Yönetmelik m. 4/m). 
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Merkezleri Hakkında Yönetmelik, m. 2, m. 4/e). Üniversite hastaneleri3, devlet hastaneleri4, eğitim ve 

araştırma hastaneleri5 veya özel hastaneler bünyesinde6 yer alan diyaliz üniteleri hastanelerden ayrı bir 

hukukî statüye sahip değildir.  

Hastanelerden bağımsız olan özel diyaliz merkezleri, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir7. Özel diyaliz merkezleri, uygulamada 

sıklıkla tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Diyaliz merkezlerini kuran bu tüzel kişilerin genellikle 

anonim ortaklık8 veya limited ortaklık9 olduğu görülmektedir. Kimi zaman bu tüzel kişiler, “diyaliz” 

ifadesini ticaret unvanlarında kullanırlar 10. 

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen özel diyaliz merkezleri, esnaf için öngörülen sınırın 

aşılması halinde ticari işletme olarak kabul edilmelidir.  

II. ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA TARAF 

HMK m. 50’ye göre medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine 

sahiptir. TMK m. 8’de gerçek kişilerin, TMK m. 48’de tüzel kişilerin hak ehliyetine sahip olduğu 

düzenlenmiştir. Davada taraf olmak için gerçek veya tüzel kişi olmak gerekir11.  

Diyaliz hizmetinin hastane bünyesinde verilmesi hâlinde, diyaliz ünitelerinin bünyesinde 

bulunduğu kurumdan bağımsız tüzel kişiliklerinin olmadığı ifade edilmelidir. Öyle ki bu ünitelerde 

çalışanlar, hastanenin personelidir12. Ayrıca diyaliz merkezinin üçüncü kişilerle kurduğu hukukî 

ilişkilerden de bahsedilemez. Dolayısıyla diyaliz üniteleriyle ilgili uyuşmazlıklarda ünitenin bağlı olduğu 

                                                             
3 “Davacı, Üniversitelerine bağlı olarak faaliyet gösteren diyaliz merkezinde tedavi gören SGK mensubu hastalarla ilgili olarak…” Y13. HD., 5.3.2014, E. 
2013/28387, K. 2014/6048 (Lexpera). 
4 “İlçe devlet hastanesi başhekimi olan davacı hastanede diyaliz ünitesi kurulması yönünde girişimlerde bulunmuştur. İl valisi olan davalı da davacının 
bu çabasını destekleyerek hastaneye iki diyaliz ünitesi kurulmasını sağlamıştır. Bu şekilde kurulan diyaliz üniteleri davacının daveti ile düzenlenen 
törenle ve davalı vali tarafından açılışı yapılmıştır” Y4. HD., 12.11.2007, E. 2007/178, K. 2007/13956 (Lexpera).  
5 “Davacı vekili, davacının davalı idareye bağlı ... Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde taşeron işçi olarak diyaliz servisinde işe başladığını...” Y9. 
HD., 13.6.2017, E. 2016/34596, K. 2017/10393 (Lexpera). 
6 “davalı ... Ltd. Şirketi'nin ise davacı şirketin yaklaşık 500 metre ilerisinde yer alan ve bünyesinde diyaliz merkezi de bulunan .... Hastanesini işlettiğini 
...” Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5.7.2018, E. 2014/308, K. 2018/503 (Lexpera). 
7 “Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 4/2/2010 tarihli kura çekimi sonucunda A.A. isimli şahıs yeni diyaliz merkezi kurma hakkına 
sahip kişi olarak belirlenmiştir. Kayseri İli Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunun 8/2/2010 tarihlikararı ile bu şahsa yeni diyaliz 
merkezi kurma hakkı tanınmış ve D… Diyaliz Merkezi kurulmuştur. 

Başvurucu (D… Diyaliz Merkezi Gelişim Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 24/8/2010 tarihli sözleşme ile A.A.ya ait işletmeyi devralmıştır. Kayseri 
İl Sağlık Müdürlüğünün 27/8/2010 tarihli yazısı ve 26/8/2010 tarihli Valilik oluru ile de başvurucu şirkete ait işyeri faaliyete geçmiştir.” Anayasa 
Mahkemesi - Bireysel Başvuru Kararları, E. 2016/8736, 09.05.2019 (Lexpera) 
8 “Borçlu ... Diyaliz Dekorasyon A.Ş. vekili, dayanak ilam gereğince ödenmesi…” Y8. HD., 18.4.2016, E. 2014/25066, K. 2016/7065 (Lexpera). “Diyaliz 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri...”  Y12. HD., 15.2.2016, E. 2015/27401, K. 2016/3869 (Lexpera). 
9“Davacı, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle 2.7.2005 tarihinden itibaren davalı kurumda diyalize girdiğini.... Davalı (F1 Sağlık Hizm. Ltd. Şti), diyaliz 
hastalarında bağışıklık sisteminin zayıf olduğu için virüsün kolayca bulaştığını…” Y11. HD., 9.10.2017, E. 2016/8743, K. 2017/5169 (Lexpera). 
10 “F… Diyaliz Hizmetleri A.Ş.'nin EGE-SA Özel Sağlık Hizmetleri Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. hisselerini devralması işlemine izin verilmesi talebi.” Rekabet 
Kurulu, K. 05-44/623-158, 08.07.2005 Dosya Sayısı: 2005-4-125 Karar Sayısı: 05-44/623-158 (Lexpera). “Davalılar vekili, davacının daha önce davalı 
Bursa C. Özel Sağ. A.Ş.çalışanı olduğunu, bütün haklarıyla beraber aynı şirketler topluluğu bünyesinde bulunan C. Diyaliz Merkezi A.Ş. de çalışmaya 
başladığını…”  Y9. HD., 23.06.2014, E. 2012/29705 K. 2014/21170 (Lexpera). 
11 Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, Demir Demir Yayıncılık, İstanbul, 2001, C. I, s. 887; Kuru, Baki. Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. I-II, 
Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 296; Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel. Medenî Usul Hukuku, 6. Bası, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2020, s. 254; Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, C. I, 15. Bası, On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbul, 2017, s. 559; Tanrıver, Süha. Medenî Usûl Hukuku, C. I, 3. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 502; Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, 
Ersin. Medenî Usûl Hukuku, 3. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 215; Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol. Medenî Usul Hukuku, 4. Bası, Adalet 
Yayınevi, Ankara, 2020, s. 99-100. 
12 “Şirketin hizmet alım ihalesi ile çalıştırdığı işçilerin 25.03.2014 tarihinde yapılan işyeri keşfinde hastanenin değişik birimlerinde (acil servis,yoğun 
bakım, ameliyathane, radyoloji, ultrason, diyaliz vs) temizlik işlerinin yanı sıra hasta nakli, hasta bakıcılık, hasta kayıt ve rapor girişleri gibi iş 
kapsamında işler yaptıkları…” Y7. HD., 16.2.2016, E. 2016/3681 K. 2016/3312 (Lexpera). 
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kurumların davada taraf olması söz konusudur13. Burada da özel hastane, üniversite hastanesi ve sağlık 

bakanlığına bağlı devlet ve eğitim araştırma hastaneleri bakımından ayrım yapmak gerekir14.  

Özel diyaliz merkezleri ticari işletme olup ayrı tüzel kişiliğe sahip olmadığından hukukî ilişkilerde 

ve davada taraf olarak yer alamaz. Özel diyaliz merkezleriyle ilgili hukukî ilişkilerde ve bu ilişkilerden 

doğan uyuşmazlıklarda bir taraf bu merkezleri kuran gerçek veya tüzel kişidir15. Bu uyuşmazlığın karşı 

tarafında ise merkezde çalışan hekim16, hemşire, temizlik görevlisi17, diyaliz teknikeri18, servis şoförü19 

ve diğer çalışanlar20 bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diyaliz merkezinde kullanılacak tıbbî malzemenin 

tedariki hususunda başka bir kişi ile yapılmış sözleşmeler bulunabilir21. Yahut diyaliz hizmetinin 

verildiği alan bir başka kimseden kiralanmış olabilir22. Merkezin su, elektrik ve internet aboneliğine23, 

hastaların diyaliz merkezine taşınmasına24 veya diyaliz merkezinin devrine25 yönelik sözleşmeler 

yapılabilir. Bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, diyaliz merkezlerinin 

işletmecisinin/sahibinin karşı tarafında yer alan kişilerin taraf durumundan bahsedilir.  

                                                             
13 “Davalı vekili, davacının, müvekkili hastanede 01/04/2009 tarihinde hemodiyaliz sertifikasının olması sebebiyle hemodiyaliz ünitesinde çalışmaya 
başladığını, hemşire ihtiyacı sebebiyle davacının 01/12/2011 tarihinde dahiliye bölümüne alındığını…” Y7. HD., 12.02.2015, E. 2014/13261, K. 
2015/1495 (Lexpera). “Davacı ile dava dışı Karaman Devlet Hastanesi arasında 1.2.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında diyaliz hastalarının taşıma 
sözleşmesi yapılmıştır.” Y17. HD., 30.4.2014, E. 2014/7613, K. 2014/6668 (Lexpera). 
14 Özel hastaneler ile hasta arasında hastaneye kabul sözleşmesi kurulur. Hasta sözleşmenin ihlalinden dolayı hastaneye karşı dava açabilir. Hekimin 
haksız fiiline dayanarak hastanın hekime karşı dava açması da mümkündür (Akkanat, Halil. “Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve 
Sorumluluk Düzeni”, Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 28; Yılmaz, Battal. Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2010, s. 175). Hasta, hastaneyle yaptığı hastaneye kabul sözleşmesinin yanı sıra hekimle hekimlik sözleşmesi de yapmış olabilir. Bu durumda 
hem hastane işletmecisine hem de hekime karşı sözleşmesel sorumluluk kapsamında başvurulabilir (Akkanat, s. 26). Hastane kabul sözleşmesinden 
doğan hak ve borçlar hastane işletmecisi gerçek veya tüzel kişiye aittir. Özel hastanenin işletmecisi veya sahibine karşı söz konusu borçlardan dolayı 
dava açılabilir (Bu hususta bkz. Hatırnaz Erol, Gültezer. Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 5. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, 
s. 76, 326; Demir, Mehmet. Tıbbî Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 310). Kamu 
hastanelerinde hastanenin sahibi olan kamu hukuku tüzel kişisi davalı tarafta yer alır, davalı idaredir (Demir, s. 310). Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler 
bakımından davalı Sağlık Bakanlığıdır (Petek, Hasan. “Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
Uygulanması”, DÜHFD, C. 15, Özel Sayı, 2013, s. 982, dn. 21; Yılmaz, s. 176; Hakeri, Hakan. Tıp Hukuku, 18. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 
837). Vakıf üniversiteleri hastaneleri kamu hastanesi olarak kabul edilir (Hakeri, s. 837). Ayrıca bkz. 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun’un 4/c maddesi. 
15 “…davalı F1 Diyaliz Merkezi ve Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tüm, davalı F2 Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin…” Y22. 
HD., 6.2.2020, E. 2017/26962, K. 2020/1845 (Lexpera). 
16 “Davacının nefroloji uzmanı olduğu ve bu sıfatla işyerinde çalıştığı iş sözleşmesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazısı içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacı 
işçi işyerinin diyaliz hizmeti veren bir sağlık kuruluşu olduğunu belirterek sorumlu uzman hekim olarak çalıştığını beyan etmiş ve tıbbi konuların dışında 
yetki ve sorumluluğunun olmadığını açıklamıştır.” Y9. HD., 9.4.2013, E. 2012/9643, K. 2013/11448 (Lexpera). 
17 “Davacı, davalı şirkete ait diyaliz merkezinde temizlik personeli olarak 06/10/2009 tarihinde işe başladığını, 01/01/2010 tarihinden sonra hasta ve 
doktorlara yiyecek ve içecek servisi işini yapmak üzere görevlendirildiğini...” Y7. HD., 6.5.2015, E. 2015/2953 K. 2015/8186 (Lexpera). 
18 “Davacının iş akdi 03.12.2016 tarihli '' F2 Turizm İnşaat ve San. Tic. A.Ş şirketinde 07.10.2011 tarihinden bu yana Hastanemizde DİYALİZ TEKNİKERİ 
olarak çalışmaktasınız. Şuan çalışmakta olduğunuz pozisyonda organizasyon değişikliğine gidilmiş olup, personel azaltılması uygun görülmüştür. 
Kurum içinde görevinizi sürdürebileceğiniz farklı bir pozisyon olmadığından ; iş akdiniz 31.12.2016 tarihinde fesh edilecektir. '' yazılı bildirim ile 
feshedilmiştir.” İstanbul BAM, 30. HD., 3.4.2019, E. 2018/1165, K. 2019/528 (Lexpera). Ayrıca bkz. Aykın, Aykut/Çınarlı, Serkan. Sağlık Personelinin 
Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 126. 
19 “Davacı vekili, davacının 15.11.2007-01.01.2010 tarihleri arasında şoför olarak çalıştığını... Davalı tanıklarından Sabri, ilk diyaliz sabah 7.00 de 
başlayacağı için hastaların 6:40 da servis aracı ile hazır edildiklerini, davacının çıkan hastaları evlerine bıraktıktan sonra 11:30 da diyalize girecek yeni 
hastaları evlerinden alıp ikinci servisi yaptığını...”  Y7. HD., 12.5.2015, E. 2015/5888, K. 2015/8600 (Lexpera). 
20 “…davacının davalıya ait diyaliz merkezinde çalışan tek laborant olduğundan…” Y22. HD., 15.04.2014, E. 2013/8617, K. 2014/8159 (Lexpera).  
21 “Müvekkili firma tarafından davalı ...'nın işlettiği diyaliz merkezine hemodiyaliz malzemeleri satılıp teslim edildiğini…” Y19. HD., 14.1.2015, E. 
2014/19423, K. 2015/204 (Lexpera). 
22 “Davaya konu kiralananın 1.4.2008 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile Q. Özel Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şirketi tarafından diyaliz 
merkezi olarak kullanılmak özere boş işyeri iken kiralandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.” Y6. HD., 03.05.2011, E. 
2011/1239 K. 2011/5765 (Lexpera). Ayrıca bkz. Y18. HD., 18.04.2013, E. 2013/4444, K. 2013/6802 (Lexpera). 
23 “...faturalarda dava dışı ... Tesisleri A.Ş. dışında ... Diyaliz Merkezi'nin de abone olarak belirtildiği...” Y3. HD., 24.1.2018, E. 2016/2292, K. 2018/610 
(Lexpera). 
24 “Davacı ile dava dışı Karaman Devlet Hastanesi arasında 1.2.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında diyaliz hastalarının taşıma sözleşmesi yapılmıştır.” 
Y17. HD., 30.4.2014, E. 2014/7613 K. 2014/6668 (Lexpera). 
25 “Davacı Özel ...Sağlık Hizmetleri ile davalı ... Şirketleri arasında ... Diyaliz Merkezi isimli sağlık kuruluşunun devir ve satışı için protokol düzenlendiğini 
ve devir işleminin gerçekleştirildiğini...” Y11. HD., 16.6.2016, E. 2015/14968, K. 2016/6656 (Lexpera). 
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Özel diyaliz merkezinde tedavi gören hastalar da uyuşmazlığın diğer tarafında bulunabilir26. 

Bunun yanında hasta yakınlarının da taraf olması söz konusu olabilir. İlâveten sosyal sağlık güvencesi 

olan diyaliz hastalarının merkeze nakli ve tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

karşılanmaktadır. Kimi zaman Sosyal Güvenlik Kurumu ile diyaliz merkezinin sahibi arasında yaşanan 

uyuşmazlıklar da ortaya çıkabilmektedir27. 

III. ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV 

A. Genel Olarak 

Uyuşmazlığın konusuna ve taraflarına göre ilk derece mahkemelerinden hangisinde davanın 

görüleceği göreve ilişkin kurallarla belirlenir28. Bir davada hangi mahkemenin görevli olduğu 

belirlenirken öncelikle uyuşmazlığın özel görevli mahkemelerin görev alanına girip girmediği tespit 

edilir. Özel görevli mahkemelerin görev alanına giren bir uyuşmazlık söz konusu değilse uyuşmazlığın 

HMK m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görev alanında olup olmadığı incelenir (5235 sayılı Kanun 

m. 6, II). Uyuşmazlık sulh hukuk mahkemesinin görev alanında değilse asliye hukuk mahkemesi genel 

görevli mahkeme olur29.  

Özel mahkemelerin görev alanı, tarafların arasındaki hukukî ilişkiye göre belirlenir30. Bu anlamda 

özel diyaliz merkezleriyle ilgili uyuşmazlıkların kaynaklandığı hukukî ilişkilere yönelik ayrım yapılarak 

görevli mahkeme belirlenmelidir.  

B. Özel Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlarla İlgili Uyuşmazlıklar Bakımından 

Değerlendirme 

Özel diyaliz merkezinde çalışan hekim, hemşire, tekniker veya temizlik görevlisi ile diyaliz 

merkezinin sahibi arasındaki ilişki iş (hizmet) ilişkisidir31. İş hukukundan doğan uyuşmazlıklar kural 

olarak iş mahkemelerinin görev alanına girer (İş Mahkemeleri Kanunu m. 5, a). Dolayısıyla özel diyaliz 

merkezi sahibi ile bu merkezde çalışan kişiler arasındaki iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar iş 

mahkemelerinde görülmelidir32.  

Özel diyaliz merkezinde çalışanlarla merkezin sahibi arasındaki rekabet yasağının ihlâline ilişkin 

uyuşmazlıklara ayrıca değinilmelidir. Bu anlamda merkezde çalışan hekime karşı asliye hukuk 

                                                             
26 “Davacı vekili, müvekkilinin diyaliz tedavisine gitmek için içinde bulunduğu davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu servis aracının 21/11/2008 
tarihinde yaptığı tek taraflı kazada müvekkilinin yaralandığını ileri sürerek, 5.000,00 TL maddi, 15.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava 
etmiştir. Davalı...Ltd. Şti. vekili, davanın reddini talep etmiştir.” Y17. HD., 15.12.2014, E. 2014/4929, K. 2014/18493 (Lexpera). 
27 “Mevcut personel değişikliği neticesinde, 30.05.2011 ve 31.05.2011 tarihlerinde hastalara diyaliz hizmeti verildiği halde, anılan tarihlerde diyaliz 
merkezinde hekim eksikliği olduğundan bahisle bu hizmetler davalı kuruma (sosyal güvenlik kurumu) fatura edilemediğini, bu nedenle davacı şirketin 
davalı kurumdan iki günlük fatura alacağı bulunduğunu ileri sürerek…” Y13. HD., 22.9.2014, E. 2014/14147, K. 2014/27755 (Lexpera). “Davacı, davalı 
kurum ile aralarında yapılan sözleşme ile SGK kurumuna bağlı hastalara davacı şirket tarafından diyaliz hizmeti verildiğini, taraflar arasında imzalanmış 
bulunan 2006 yılı Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nin hemodiyaliz uygulaması başlıklı 701,230 kodlu hemodiyaliz malzemeleri ile ilaç diyaliz  
merkezleri yönetmeliğindeki zorunlu tüm tahlillerin ve hasta nakli dahil seans ücretinin 138,00 TL olarak belirlendiğini; ancak davalının bu sözleşmeye 
rağmen Danıştay kararını esas alacağını söyleyerek davacıya 01.09.2008-30.09.2008 tarihleri arasında seans başına 111,60 TL bedel ödemesi 
yaptığını…” Y13. HD., 08.09.2015, E. 2014/35667, K. 2015/26612 (Lexpera). 
28Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 139. 
29Kuru, C. I, s. 53-54; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 139; Görgün, Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet. Medenî Usûl Hukuku, 9. Bası, 
Ankara, 2020, s. 80. 
30Akkan, Mine. “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi”, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014/3, s. 39.  
31Y9. HD., 09.04.2014, E. 2012/4016, K. 2014/11998; Y22. HD., 4.2.2020, E. 2017/26652, K. 2020/1539 (Lexpera). 
32 Adana BAM, 7. HD., 1.3.2018, E. 2018/93, K. 2018/328. “Davacı, davalı işyerinde (diyaliz) hemşire olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından 
haksız olarak sonlandırıldığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının ödetilmesini istemiştir.” Y7. HD., 2.4.2014, E. 2013/15760, 
K. 2014/7266 (Lexpera).  
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mahkemesinde haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminatın tahsili talebiyle açılan 

davada verilen hükmü Yargıtay görev yönüyle bozmuştur. Karara göre:  

“Davalının davacı şirkette iş akdine dayalı olarak diyaliz uzmanı olarak çalıştığı, daha sonra iş 

akdini feshettiği dosya kapsamı ile sabittir. Dava, davacı şirkette iş akdi çerçevesinde diyaliz uzmanı olarak 

çalışan davalının iş akdi devam ettiği sırada özen yükümlülüğüne aykırı davranışa dayalı eylemlerinin 

değerlendirilmesi İş Mahkemesinin görevi dahilindedir.”33  

Rekabet yasağına ilişkin bir başka olayda, davacı şirketin diyaliz merkezinde çalışan hekim, 

hemşire ve şoförün bu diyaliz merkezinden ayrıldıktan sonra başka bir diyaliz merkezinde işe 

başlamaları söz konusudur. Diyaliz merkezinin sahibi tüzel kişi ile gerçek kişilerin davalı olduğu dava 

asliye ticaret mahkemesinde görülmüştür34.  

Özel diyaliz merkezinde çalışanlarla ilgili rekabet yasağından kaynaklanan uyuşmazlıklar 

bakımından görevli mahkemenin belirlenmesi, Yargıtayın genel uygulamasından farklılık göstermez. 

Şöyle ki Yargıtay iş sözleşmesi devam ederken rekabet yasağına aykırı davranılması durumunda iş 

mahkemesini; iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen rekabet yasağının ihlalinde asliye 

ticaret mahkemesini görevli kabul etmektedir35.  

C. Özel Diyaliz Merkezinde Tedavi Gören Hastalarla İlgili Uyuşmazlıklar Bakımından 

Değerlendirme 

Tıbbî müdahalenin uygulandığı bedene sahip olan hasta, tedavi hizmeti alır ve tüketici olarak 

kabul edilir36. Tedavi hizmetinin sunulduğu, tıbbî müdahalelerin gerçekleştiği sağlık kuruluşları 

sağlayıcı olarak nitelendirilir37. Özel diyaliz merkezleri de bu kapsamda yer alır38.  

Hasta ile özel diyaliz merkezinin sahibi arasında tedavi hizmeti almaya yönelik sözleşme 

kurulurken; merkezde çalışan hekimlerle ve diğer sağlık çalışanlarıyla sözleşme kurulmuş olmaz39. 

                                                             
33 Y11. HD., 31.05.2010, E. 2009/469, K. 2010/6067 (Lexpera). İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından rekabet yasağına aykırı 
davranmaktan kaynaklanan alacaklar için açılan davalarda, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi sebebiyle görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğuna 
ilişkin bkz. Özkaraca, Ercüment/Ünal, Canan. “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Hükümlerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Açısından 
Uygulanması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 42, 2019, s. 21. İşçi ve işveren arasındaki rekabet yasağının ihlâlinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda iş 
mahkemesinin görevli olmasına ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Köme Akpulat, Ayşe. İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul, 
2018, s. 135 vd. Rekabet yasağı sözleşmesinin iş ilişkisi sona erdikten sonra hükümlerini doğurması, uyuşmazlığın ortaya çıktığı tarihte tarafların 
birbirlerine karşı işçi ve işveren olmaması, uyuşmazlığın da iş ilişkisinden değil rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanması sebebiyle görevli 
mahkemenin ticaret mahkemesi olduğuna ilişkin bkz. Mutlay/Işık, s. 586. Rekabet yasağına aykırılığa ilişkin uyuşmazlıklarda asliye ticaret 
mahkemesinin görevli olduğu yönünde bkz. Zengin, İbrahim Çağrı. “Pazarlamacının –ve İşçinin- Taraf Olduğu Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan 
Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Mahkeme -7036 Sayılı (Yeni) İş Mahkemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirme”, İÜHFM, C. LXXV, S. 2, 2017, s. 
805 vd.  
34 Y11. HD., 3.12.2015, E. 2014/18365, K. 2015/12975 (Lexpera). 
35 “İş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, bu tür davalara bakmakla görevli 
mahkeme iş mahkemesidir. İş akdinin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise, buna dayalı olarak açılacak dava 
niteliği itibariyle ticari dava olmakla, bu tür davaların ticaret mahkemesinde incelenip karara bağlanması gerekir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 
29.02.2012 gün ve 2011/11-781 E., 2012/109 K.) sayılı kararlarında da aynı ilkeler benimsenmiştir. Somut olayda taraflar arasında imzalanan gizlilik 
anlaşması başlıklı beyan ve taahhütname gereğince davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan 
bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni ile istenen tazminat alacağı konusunda davaya bakma görevi Ticaret Mahkemesine aittir.” Y22. HD., 
20.1.2020, E. 2016/27017 K. 2020/665; Y22. HD., 7.7.2020, E. 2017/46163, K. 2020/8959 (Lexpera). 
36 Petek, s. 977. 
37 Petek, s. 981. Karş. Yerkaya, Kübra. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı ve Yargılama Usulü, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 73. 
38 Petek, s. 981. 
39 Özel hastanede çalışan hekim ile hasta arasında sözleşme kurulmaz; hastaneye kabul sözleşmesi hasta ile hastane arasında kurulur (Hakeri, s. 832; 
Aykın/Çınarlı, s. 255). Hastane ile hastaneye kabul sözleşmesi; hekim ile hekimlik sözleşmesi yapılması ihtimali için bkz. ve karş. Akkanat, s. 36. 
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Merkezde çalışan sağlık personeli özel diyaliz merkezinin sahibinin ifa yardımcısı konumundadır40. 

Hasta sağlık çalışanına karşı sözleşmeden dolayı değil; haksız fiilden dolayı dava açabilir41.  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında özel hastane ve hasta arasındaki 

ilişkiler de tüketici işlemi olarak kabul edildiğinden (TKHK m. 3/l) 42 özel diyaliz merkezleriyle ilgili 

olarak da aynı esas benimsenmelidir. Dolayısıyla hasta ile özel diyaliz merkezinin sahibi arasındaki 

uyuşmazlıklar bakımından, TKHK m. 73 gereğince, görevli mahkeme tüketici mahkemesidir43.  

Tüketici işlemine taraf olmayan hasta yakınlarının yansıma yoluyla zarara uğraması söz konusu 

olabilir. Maddî hukukun bu zararın tazminine imkân tanıdığı hâllerde (TBK m. 53 ve m. 56), ölen 

hastanın yakınlarının talep edeceği tazminat talepleri bakımından da zararın kaynağı tüketici işlemi 

olduğundan görevli mahkeme tüketici mahkemesidir44.  

Yargıtay kararına konu olan bir olayda, diyaliz hastası olan davacı “tedavi sırasında personelin 

ihmali nedeniyle Hepatit C virüsüne maruz kaldığı, tıp öğrencisi olması nedeniyle meslekte kazanma 

gücünü önemli ölçüde yitirdiği” gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açmıştır45. Bu olayda 

hasta, özel diyaliz merkezi sahibiyle bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğundan, tazminat talebi borca 

aykırılık hükümleri kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu uyuşmazlıkta tüketici 

mahkemesinin görevinden bahsedilmesi mümkündür. Şayet uyuşmazlık bakımından haksız fiil 

sorumluluğunun şartları oluşmuşsa tüketici mahkemelerinin görevli olmadığı kabul edilmektedir46. Bu 

tür uyuşmazlıklarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir47.  

Hastanın özel diyaliz merkezinde çalışanlara karşı haksız fiil sebebiyle açacağı bir tazminat 

davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir48. Çünkü hekim veya bir başka sağlık çalışanı 

ile hasta arasında sözleşme ilişkisi bulunmaz ve onlar bakımından hasta tüketici konumunda değildir.  

                                                             
40 Özel hastane açısından bkz. Hakeri, s. 832; Aykın/Çınarlı, s. 228, 255; Hatırnaz Erol, s. 103. Ayrıca bkz. Akkanat, s. 29. 
41 Hakeri, s. 832; Aykın/Çınarlı, s. 228, 255; Hatırnaz Erol, s. 114. 
42 Aydoğdu Murat/Kahveci Nalan. Tüketici Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021, s. 128 vd.; Hakeri, s. 830. Hekim veya özel hastanelerle yapılan 
tedavi sözleşmelerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olduğuna ilişkin bkz. Çabri, Sezer. “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici 
İşlemi Kavramı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2019, s. 152. Hasta ile hekim veya hastane arasındaki 
uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinin görev alanına girdiğine ilişkin bkz. Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 156. Aynı yönde bkz. Aykın/Çınarlı, s. 266; 
Yerkaya, s. 73-75.  
43 Özel hastanede çalışan hekimlerle ilgili hatalı tıbbî uygulamadan dolayı hastaların açtığı tazminat davalarında görevli mahkeme tüketici 
mahkemeleridir (Özmumcu, Seda. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Hükümleri ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tüketici 
Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklara Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 
Armağan, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 831-871, s. 863; Aykın/Çınarlı, s. 266; Hatırnaz Erol, s. 436). Kamu hukukundan doğacak şekilde sağlık hizmeti 
sunulduğunda tüketici hukuku anlamında sağlayıcılıktan bahsedilemez. Kamu hastanelerinde tıbbî müdahaleden doğan zararlara ilişkin idare 
mahkemesinde dava açılmalıdır (Petek, s. 981, s. 982, dn. 21). Aynı yönde bkz. Kuru, El Kitabı, s. 41; Yerkaya, s. 74; Çatak Irız, Betül. Sağlık 
Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s. 12, 98; Demir, s. 112. Ayrıca bkz. Hakeri, s. 
830. Vakıf üniversiteleri hastanelerinin sunduğu tedavi hizmeti kamusal niteliktedir. Söz konusu tedavi hizmetinden doğan hatalı tıbbi uygulamalardan 
kaynaklı uyuşmazlıklar idari yargıda görülür (Hakeri, s. 850; Yerkaya, s. 74; HGK, 13.5.2015, E. 2014/13-566, K. 2015/1339). TKHK m. 68’de belirtilen 
değerlerin altında kalan uyuşmazlıklar bakımından tüketici hakem heyetlerine başvurmak gerekir. 
44Petek, s. 1002. Davacı tüketici olmasa da, tüketicinin halefinin açtığı davada tüketici mahkemesinin görevli olabilmesine ilişkin bkz. Topuz, Gökçen. 
Tüketici Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018, s. 116.  
45Y13. HD., 05.11.2013, E. 2013/9985, K. 2013/26840 (Lexpera). Aynı yönde bkz. Y13. HD., 23.12.2015, E. 2015/28703, K. 2015/37719 (Lexpera). 
46 Aydoğdu/Kahveci, s. 528; Topuz, s. 74; Tutumlu, Mehmet Akif. “Tüketici Hukukunda Yargılama Esasları”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları 
Sempozyumu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 48; Yerkaya, s. 95; Tek, Gülen Sinem. “Tüketici Mahkemelerinin Görevi, Yetkisi ve Tüketici 
Mahkemelerinde Yapılan Yargılamanın Usulü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2012, C. 8, S. 99-100, s. 140, 
dn. 49. Haksız fiil ile tüketici sözleşmesi yarışma halindeyse tüketici mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin bkz. Aydoğdu/Kahveci, s. 529. 
47 Tutumlu, s. 47-48. Bu yönde bkz. 20. HD., 22.11.2016, E. 2016/5006, K. 2016/11044 (Lexpera). 
48 Karş. Petek, s. 1000, dn. 64. Özel diyaliz merkezi sahibi ile çalışanlarına karşı birlikte dava açıldığında tüketici mahkemesi görevli olur. Çünkü 
taleplerden biri bakımından özel mahkeme görevli ise diğer talep hakkında genel mahkeme görevli olsa da uyuşmazlık özel görevli mahkemede 
görülür. Bu hususta bkz. ve karş. Petek, s. 1000, dn. 64. 
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Özel diyaliz merkezlerinin hastaya karşı dava açması da söz konusu olabilir. Öğretide tüketici 

mahkemelerinde, tüketiciler, tüketici örgütleri ve Ticaret Bakanlığının dava açabileceği49; bu kimseler 

dışında dava açılması hâlinde tüketici mahkemelerinin görevli olmadığı ifade edilmiştir50. Bu görüş 

benimsendiğinde, özel diyaliz merkezinin işletmecisinin hastaya karşı dava açtığı bir uyuşmazlıkta 

tüketici mahkemeleri görevli olmaz. Ancak kanaatimizce tüketicilerin, tüketici örgütlerinin ve Ticaret 

Bakanlığının harç olmaksızın dava açmasına ilişkin olan bu hüküm (TKHK m. 73, II), tüketici işleminin 

karşı tarafının tüketici mahkemelerinde dava açmasını engellemez. Öyle ki tüketici mahkemesinde 

tüketici davalı konumda olabilir51. Dolayısıyla özel diyaliz merkezlerinin işletmecisi Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki bir uyuşmazlıktan dolayı tüketiciye karşı tüketici 

mahkemesinde dava açabilir.  

D. Sosyal Güvenlik Kurumuyla İlgili Uyuşmazlıklar Bakımından Değerlendirme 

Hemodiyaliz tedavileri ve hastaların diyaliz merkezlerine nakli Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından karşılanmaktadır52. Bu hususta kimi zaman diyaliz merkezleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu 

arasında uyuşmazlık doğabilmektedir53. Kuruma karşı dava açarken görevli mahkemenin iş mahkemesi 

olduğu ileri sürülebilir54. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıklar 

bakımından görevli mahkeme iş mahkemeleridir55. Başka bir anlatımla, Sosyal Güvenlik Kurumunun 

sigortalılar için ödeme yapması gereken özel diyaliz merkezlerinin işletmecisi ile arasındaki 

uyuşmazlıklar bakımından iş mahkemeleri görevli değildir. Çünkü bir sağlık hizmeti sunucusu olan özel 

diyaliz merkezleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ilişki, sağlık hizmeti alma sözleşmesine 

dayandığı için borçlar hukukundan kaynaklanır56. Bu tür uyuşmazlıklarda özel görevli mahkeme 

                                                             
49Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 768; Görgün/Börü/Kodakoğlu/Toraman, s. 97; Tek, s. 131-132. 
50Kuru, El Kitabı, s. 1765.  
51 Pekcanıtez, Hakan. “Tüketici Mahkemeleri”, Makaleler, C. I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 336; Topuz, s. 114; Yerkaya, s. 105-106, 112. 
Tüketici mahkemelerinin görevli olması için taraflardan birinin tüketici olması gerektiğine ilişkin bkz. Akkan, Pekcanıtez Usul, s. 187; Akkan, Görev, s. 
84; Özmumcu, s. 840. 
52Bkz. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete.  Ayrıca bkz. 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/saglik/saglik_hizmetleri/diyaliz. Y13. HD., 4.2.2020, E. 2018/1504, K. 2020/1134 (Lexpera). 
53 “Davacı vekili; davalı kurumun sigortalısı olan K1’ın diyaliz tedavisinin müvekkili şirket tarafından gerçekleştirildiğini, bu nedenle sunulan hizmete 
ilişkin faturanın davalı kuruma gönderildiğini, ancak uygulanan tedavinin ek seans olduğunu ileri süren davalı kurumun fatura tutarından haksız olarak 
kesinti yaptığını belirterek, davalı kurumca yapılan kesinti tutarı olan 2.076,45 TL nin yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.” Y3. HD., 11.06.2012, 
E. 2012/11492, K. 2012/14709 (Lexpera). 
54 “Davacı, davalı kurum sigortalısı hasta ...'ın haftada 3 seans diyalize girmesine ilişkin rapor olduğu halde 2010 yılı Aralık döneminde haftada 2 seans 
diyalize girdiğinden bahisle Sağlık Uygulama Tebliği'nin ( SUT ) 4.5.4.D-1 maddesine aykırılıktan .. 2010 yılı faturasından kesinti yapıldığını, kesintinin 
haksız olduğu, zira hastanın kendi isteğiyle 2 ı denetim neticesinde davacının hakedişlerinden kesilmesine karar verilen tutarın davacıya iadesi istemine 
ilişkindir. Davanın, " iş Mahkemesi" sıfatıyla görülüp sonuca bağlandığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, uyuşmazlık 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
uygulanmasından kaynaklanmamaktadır. Bu duruma göre, davanın İş Mahkemesi'nde bakılıp görülmesi mümkün değildir. Uyuşmazlığın çözümü genel 
mahkemelerin görevi içerisindedir.” Y13. HD., 16.12.2015, E. 2014/44228, K. 2015/37005 (Lexpera).  
55 Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 759; Akkan, Pekcanıtez Usul, s. 175. Uyuşmazlığın 5510 sayılı Kanun’dan doğmuş olmasının iş 
mahkemelerinin görevli olması bakımından yeterli olduğuna, taraflara ilişkin şart öngürülmediğine ve Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu bütün 
uyuşmazlıklarda iş mahkemelerinin görevli olduğuna yönelik bkz. Mutlay/Işık, s. 622. Y21. HD., 26.3.2015, E. 2015/2033 K. 2015/6313 (Lexpera). 7036 
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 5/b 5521 sayılı İş Kanunu m. 1, IV’e göre, “Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan 
kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.”   
56 “Davacı şirket ile davalı kurum arasında sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi imzalanmış olup, davacı eldeki davada sözleşmeye  aykırı olarak 
tahakkuk ettirilen cezai şart miktarından dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir... taraflar arasında düzenlenen sözleşme özel hukuk alanına giren 
ve sonuçlarını özel hukuk alanında doğuran bir sözleşme olduğu gibi iş hukuku kapsamında taraflar arasında işçi-işveren ilişkisi de bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, taraflar arasında düzenlenen sözleşme kapsamında oluşan uyuşmazlığın çözümünde de genel mahkemelerin yetkili ve görevli olduğunun 
kabulü gerekir. Mahkemece … iş mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılarak karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” Y3. HD., 
18.06.2020, E. 2020/816, K. 2020/3158 (Lexpera). Aynı yönde bkz. Y3. HD., 27.2.2020, E. 2020/938, K. 2020/1821 (Lexpera). Sosyal Güvenlik 
Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda iş mahkemesinin görevli olduğu, bu kurumun taraf 
olduğu diğer uyuşmazlıklarda (örnek olarak kurumun sahip olduğu bir taşınmazın satışından kaynaklanan uyuşmazlıklar) iş mahkemesinin görevli 
olmadığına ilişkin bkz. Köme Akpolat, s. 142. 
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bulunmadığından görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir57. Bu yönde Yargıtayın kararına 

yansıyan bir uyuşmazlık şu şekildedir: 

“Davalı Kurum ile davacı F1 Diyaliz Hizmetleri ve Sağlık Ürünleri Sanayii Tic. A.Ş. arasında 

09.01.2009 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmetleri Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın 

Alma Sözleşmesi imzalandığı, Kurumca davacı şirkete Sözleşmenin 3.1.14. numaralı bendine aykırılığı 

nedeniyle 5.1.10. maddesine göre göre cezai şart uygulandığı, temyize konu davanın da bu nedenle açıldığı, 

sözleşme hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan bu davanın yasal dayanağının 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun 112. maddesi (818 sayılı Borçlar Kanununun 96. maddesi) ve devamı maddeleri olduğu 

anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın iş mahkemesinde değil, genel mahkemede görülmesi 

gerektiğinin kabulü gerekir.”58  

E. Hukukî İlişki Kurulan Diğer Üçüncü Kişiler Bakımından Değerlendirme 

Özel diyaliz merkezinin işletmecisi, merkezin ihtiyaçlarını karşılamak için birtakım hukukî 

ilişkiler kurmaktadır. Özel diyaliz merkezleriyle ilgili üçüncü kişilerle kurulan hukukî ilişkilerde, 

uyuşmazlığın niteliğine ve karşı tarafın durumuna göre görevli mahkeme belirlenmelidir. 

Her iki tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesinden kaynaklanması 

durumunda nispi ticari dava söz konusudur (TTK m. 4, I). Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen 

hususlara yönelik davalar TTK m. 4’e göre mutlak ticari davalardır. Bunun yanı sıra özel kanun 

hükümlerinde ticari kabul edilen uyuşmazlıklar da mutlak ticari dava kapsamındadır. Aksine bir 

düzenleme olmadıkça TTK m. 5’e göre hem nispi hem de mutlak ticari davalar asliye ticaret 

mahkemesinin görev alanına girer. Bu anlamda özel diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastalar için ilaç 

tedariki59 hususunda çıkan uyuşmazlıklarda asliye ticaret mahkemesinin görevli olması örnek 

gösterilebilir. Aynı şekilde diyaliz merkezinin devrine yönelik yapılan sözleşmeden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar bakımından da asliye ticaret mahkemesinin görevi söz konusudur60.  

Başka bir ihtimal olarak özel diyaliz merkezlerinin kiralanması gündeme gelebilir. Bu durumda 

kiraya veren üçüncü kişiyle kiracı diyaliz merkezi sahibi arasında kira hukukundan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar doğabilir61 . Bu uyuşmazlıklar bakımından görevli mahkeme, HMK m. 4’e göre sulh hukuk 

mahkemesidir62. 

                                                             
57 “Anılan yasa hükümleri gereği (TTK m.5), davalı kurumun tacir sıfatı bulunmadığından davaya bakmaya görevli mahkeme genel mahkemelerdir.” 
Y13. HD., 3.11.2015, E. 2014/36465, K. 2015/31677 (Lexpera). Hastaların diyaliz merkezine nakline ilişkin ücretin ödenmesiyle ilgili uyuşmazlıkta 
görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna yönelik bkz. Y11. HD., 7.10.2015, E. 2015/8848, K. 2015/10122 (Lexpera). 
58Y10. HD., 12.01.2015, E. 2013/19123, K. 2015/94 (Lexpera). 
59 “Dava dilekçesi ekinde sunulan ve taraflarının davacı 3. kişi şirket ile borçlu .....Ltd Şti olan, ‘Hemodiyaliz Hizmet Alımı Sözleşmesi’ başlıklı sözleşmede, 
tıbbi malzeme tedarikinin davacı 3. kişiye ait olduğu belirtilmiş, öte yandan, dava dilekçesinin 2. sayfasının 1. paragrafında ise bu sözleşmeye istinaden 
davaya konu mahcuzların satın alındığı ve haciz adresine kurulduğu ifade edilmiştir.” Y8. HD., 15.2.2017, E. 2015/1893 K. 2017/1861 (Lexpera). 
60 Y11. HD., 9.10.2017, E. 2016/8743, K. 2017/5169 (Lexpera); Y19. HD., 14.1.2015, E. 2014/19423, K. 2015/204 (Lexpera).  
61 “Davacı, dava konusu yerin 03.04.2000 tarihli sözleşme ile diyaliz merkezi olarak işletilmek üzere davalıya kiralandığını, sözleşme uyarınca tüm 
giderlerin kiralayan tarafından karşılandığını, davalıya diyaliz başına 4,-USD ödeme yapıldığını, kalan gelirin kiralayana ödendiğini, davalının gerek 
sözleşme ve gerekse ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak masrafları gereksiz çoğalttığını, hasılatın düşmesine neden olduğunu...”14. HD., 
14.10.2008, E. 2008/6528 K. 2008/11628  
62 Her iki tarafın tacir ve kira sözleşmesinin her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalarda görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğuna 
ilişkin bkz. Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 162.  
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SONUÇ 

Özel diyaliz merkezleriyle ilgili uyuşmazlıklarda taraf olarak merkezi kuran ve işletmecisi olarak 

ifade edilebilen gerçek veya tüzel kişiler yer alır. Uyuşmazlığın karşı tarafında ise merkezde çalışanlar, 

tedavi gören hastalar yahut Sosyal Güvenlik Kurumu ya da diğer üçüncü kişiler yer alabilir.  

Özel diyaliz merkezleriyle ilgili uyuşmazlıklarda görevli mahkeme bu hukukî ilişkilere göre 

belirlenir. Bu anlamda merkezde çalışanlarla özel diyaliz merkezinin sahibi arasındaki iş hukukundan 

kaynaklanan bir uyuşmazlıkta iş mahkemeleri görevlidir. Bununla birlikte çalışanların rekabet yasağına 

aykırı davranmaları sebebiyle açılan tazminat davalarında görevli mahkeme, rekabet yasağına aykırı 

davranışın iş ilişkisi devam ederken gerçekleşip gerçekleşmediğine göre değişmektedir. İş ilişkisi devam 

ederken rekabet yasağına aykırı hareket edilmişse iş mahkemesi görevli iken; iş ilişkisi sona erdikten 

sonra bu yasağa aykırı davranılması durumunda asliye ticaret mahkemesi görevli kabul edilmektedir. 

Hastalarla özel diyaliz merkezleri arasında tedavi sözleşmesi kurulur ve bu sözleşmeden doğan 

uyuşmazlıklarda görevli mahkeme tüketici mahkemesi olur. Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel diyaliz 

merkezinin işletmecisi arasındaki ilişki tedavi hizmeti sunmaya yöneliktir ve uyuşmazlık iş hukukuna 

değil, borçlar hukuku esaslarına dayanır. Bu sebeple söz konusu uyuşmazlıklarda görevli mahkeme 

asliye hukuk mahkemesidir. Son olarak diğer üçüncü kişilerle kurulan hukuki ilişkilerden doğan 

uyuşmazlıkların ticari dava olması halinde asliye ticaret mahkemesinin görevli olmasından bahsedilir.  
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