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   Özet 

 
  Milletlerarası antlaşmaların iç hukukumuzdaki yeri ve etkileri 

yıllardan beri tartışıla gelmiştir. Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki 

müzakerelerin hız kazandığı son yıllarda yasa koyucu 5170 Sayılı Kanunla 

milletlerarası antlaşmaların iç hukukumuzdaki yerine açıklık getirmek 

istemiştir. Bu kanunla getirilen değişiklik beraberinde doktrinde ve 

uygulamada birçok tartışmalara da sebep olmuştur. Örneğin ülkemizin taraf 

olduğu bir milletlerarası antlaşma doğrudan uygulanabilecek midir? Bir 

milletlerarası antlaşma ile bir kanun çatıştığında nasıl davranılmalı ve biri 

diğerine üstün tutulmalı mıdır? İdare organları milletlerarası antlaşmaları 

doğrudan uygulayabilir mi? 5170 Sayılı Kanunla getirilen değişiklik 

neticesinde temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalar ile 

diğer milletlerarası antlaşmalar arasında iç hukukumuzun bakımından bir 

hiyerarşi meydana gelmiş midir? Bu çalışmamızda milletlerarası 

antlaşmalarla ilgili olarak yargı organlarının tutumlarını ve doktrindeki 

tartışmaları incelemeye çalıştık. 
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  Abstract 

 
  Place in our law of international treaties, and the effects of interior 

has been debated for years. Negotiations between the European Union and 

our country by Law No. 5170 gained momentum in recent years, the 

legislator wanted to clarify the international treaties of the inner in our law. 

An amendment to this law, along with the doctrine and practice have led to 

many discussions. Is directly applicable to our country is a party to an 

international treaty, for example? Be treated to an international treaty and a 

law superior to each other should be kept clashed Is How? Administration 

bodies directly apply international treaties? As a result of the amendment to 

Law No. 5170 on the fundamental rights and freedoms of the international 

treaties and other international treaties in terms of internal hukukumuzun Is 

composed of a hierarchy? In this study, the judicial organs of international 

treaties in relation to the discussions we tried to examine their attitudes and 

doctrine. 
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“… Uğruna savaşlar verilen, dizi dizi kitaplar yazılan,  

türküler yapılan özgürlük toplumsal bir onurdur. 

 Doğumdan ölüme dek içinde kendimizi bulduğumuz  

her oluşumda onun aydınlığı ve gücü vardır.  

Yoksun kaldığımızda yanıp yakıldığımız şeydir özgürlüktür.  

Ekmek ya da sudan da öncedir özgürlük, gerçek özgürlüğü bilenler 

için. 

 Anlamını kavrayamayanlar,  

kendi isteklerine ulaşmak için özgürlüğü yadsıyıp çiğneyenler, 

 başkalarına çok görenler insanlığın dışına düşmüşlerdir.  

Varlığımızın temeli ve nedeni saydığımız özgürlük yaratıcılık 

kaynağıdır. 

 Kişileri birbirine karşı saygıyla bağlayan duygu ve düşünce 

birikimidir.  

Hoşgörünün, anlayışın, bağımsızlık ve egemenliğin özüdür.  

İstediği gibi davranmaktan, istenildiği gibi davranmaya dönüşmüş,  

böylece toplumsal yarar için sınırları çizilmiş bir eylem düzeyidir. 

 Duyguda ve düşüncede alabildiğine sınırsız bir yürek ateşi, bir us 

işlerliğidir.  

Kim ne derse desin özgürlük, özgürlüktür ve kanımca en uygun 

tanımı da budur…”
1
 

 

                                           
1
 Yekta Güngör Özden, “İnsan Hakları, Hukuk Devleti ve Savunma”, Ankara 

Barosu Dergisi, S.3, 1984, s.371–387.  
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GİRİŞ 

 

Tarih boyunca insanlar, toplumlar ve devletler birbirleriyle 

sürekli bir ilişki içerisinde olmuşlardır. Kimi zaman şiir, sanat ve 

edebiyatla ilişki kuran toplum ve devletler kimi zaman da savaş 

meydanlarında karşı karşıya gelmişlerdir. Bunun sonucu olarak da 

birbirlerini olumlu veya olumsuz olarak sürekli etkilemişlerdir. Fakat 

bu etkileşim, içerisinde bulunulan zaman ve imkânlara göre çeşitli 

farklılıklar göstermiştir.  

İçinde yaşadığımız yüzyılda teknolojinin getirdiği imkânlarla 

dünyada neler olup bittiğini saniyeler gibi kısa bir zamanda 

öğrenebiliyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi olayların 

yaşandığını, bu olaylara o ülkenin ve toplumun verdiği tepkileri 

görebiliyor ve kendi değer yargılarımıza göre, çoğu zaman belki de 

farkında olmadan, bu olayları değerlendirebiliyoruz. Karşılıklı 

etkileşimin gerek sayısal ve gerekse nitelik olarak bu kadar yoğun 

olarak yaşandığı bu yüzyılı, çok değişik şekillerde ve farklı ölçütleri 

esas alarak adlandırıyoruz
2
. 

 Bilginin ve olayların bu kadar hızlı bir şekilde yayıldığı bu 

yüzyılda, yaşanan etkileşimin zaman içerisinde hukuk alanında 

meydana getirdiği birçok değişim de mevcuttur. Özellikle ülkemizin 

Avrupa Birliği ile müzakerelerinin hız kazandığı son zamanlarda, 

                                           
2
 “5 yıl önce sonlanan yüzyıla bilim adamları bilgi çağı, teknoloji çağı, uzay çağı 

gibi isimler vermişlerse de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve onu takip 

eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte çağın yeni bir adı vardır: 

İnsan Hakları Çağı.” Turan Güzeloğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Kararlarının Yeni (5271) Ceza Muhakemesi Kanununa Yansıması”, 

(http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/320.doc Erişim Tarihi: 20.03.2012), s.1. 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/320.doc


Milletlerarası Antlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yeri 73 

gerek mevzuatımızda ve gerekse olaylara bakış açımızda ve bu 

olayları değerlendirmelerimizde, farkında olalım ya da olmayalım, 

birçok değişimle karşı karşıyayız.  

Bu çalışmamızda, taraf olduğumuz milletlerarası antlaşmaların 

ülkemiz hukukundaki yerinin ne olduğunu, bunların ve özellikle 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ülkemizde nasıl ve ne şekilde 

uygulanacağı sorularına öğreti ve yargı kararları ışığında cevap 

arayacağız.  

 

I. Devletler Hukuku – İç Hukuk İlişkileri
3
 

Bu çalışmanın konusu milletlerarası antlaşmaların iç 

hukukumuzdaki yeri olduğuna göre ilk olarak milletlerarası ilişkileri 

konu alan devletler hukukuna değinmek ve ardından da devletler 

hukuku ile iç hukuk arasındaki ilişkiye kısaca açıklık getirmek 

gerekmektedir. Devletler hukukunun öncelikli meselesi süjelerdir. 

Yani, kabul edilen süjelere göre devletler hukukunun tanımı da farklı 

olmaktadır. Devletler hukuku, öğretide farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Bugün kabul edilen görüşe göre Devletler Hukuku, 

milletlerarası kişiliklerin ortaya çıkmasıyla beliren devletler ve diğer 

kurumların tavırlarını düzenleyen kural ve normların bütünü olarak 

kabul edilir.  

Devletler hukuku iç hukuk ilişkileri bakımından doktrinde iki 

farklı görüş savunulmaktadır: İkici (düalist) görüşe göre, milletlerarası 

hukuk ile iç hukuk birbirinden bağımsız iki ayrı hukuk sistemini 

oluşturmaktadır ve bu görüşe göre iki hukukun (iç hukuk ile 

milletlerarası hukuk) kuralları çelişebilir. Birci (monist) görüşe göre 

                                           
3
 Bu başlık altında anlatılanlar; Enver Bozkurt / Mehmet Akif Kütükçü / Yasin 

Poyraz, Devletler Hukuku, 2000, s.5–26’dan alınmıştır.  
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ise, gerek milletlerarası hukuk ve gerekse iç hukuk sistemleri tek ve 

aynı prensibin unsurları olup aynı hukuki binanın birbiri üstünde 

bulunan iki katını oluştururlar.  

Monist görüş, iç hukuka öncelik tanıyan ve milletlerarası 

hukuka öncelik tanıyan iki ayrı kola sahiptir: İç hukuka öncelik 

tanıyan görüşe göre, milletlerarası hukuk iç hukuktan türemiştir. 

Milletlerarası hukuka öncelik tanıyan görüşe göre ise, iç hukuk 

milletlerarası hukuktan türemiştir ve milletlerarası hukuk önce gelir. 

Bundan amaç, iç hukuk kuralları ile milletlerarası hukuk kuralları 

arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde, milletlerarası hukuk 

kurallarının önce gelmesidir.  

Örneğin Almanya, İngiltere ve Nordik ülkeleri ikici (düalist) 

sistemi benimsemiş iken Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ise 

birci (monist) sistemi benimsemiştir
4
. 

İç hukukun temel kurallarını koyan anayasaların çoğu, 

milletlerarası hukukun üstün olduğuna ve bu hukuk kurallarının iç 

hukuktan önce geleceğini dair hükümleri kapsamaktadır
5
. 

Ülkemizde de bazı yazarlara
6
 göre 1982 T.C. Anayasası

7
 

milletlerarası hukukun iç hukuka üstünlüğünü açıkça değilse de 

                                           
4
 Özcan Avcı, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi İçtihatlarının İç Hukukumuza Etkileri”, (http://www.inhak-

bb.adalet.gov.tr/309.doc Erişim Tarihi: 20.03.2012), s.2. 

5
 “Bu anayasalara örnek olarak 1949 Tarihli Alman ve 1948 Tarihli İtalyan 

Anayasaları gösterilebilir. Zira 1949 tarihli Alman Federal Cumhuriyeti 

Anayasasının 25. Maddesi “milletlerarası hukukun genel kuralları federal 

hukukun unsurudur. Bunlar kanunlardan önce gelir ve federal devlet ülkesinin 

sakinleri için vasıtasız hak ve yükümlülükler doğurur” hükmünü amir iken 1948 

İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesi “İtalya hukuk düzeni, umumen 

kabul edilen milletlerarası hukuk kurallarına uyar” hükmünü içermektedir.” 

Aktaran: Bozkurt / Kütükçü / Poyraz, s.25.   

6
  Bozkurt / Kütükçü / Poyraz, s.26; Altundiş ise şunları ifade etmektedir: “… 

Türkiye’nin içinde bulunduğu sistemin “monist (tekçi) sistem” olduğu 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/309.doc
http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/309.doc
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zımnen benimsemiştir. Bu yazarların bir kısmı bu görüşlerini 

Anayasanın 16. maddesinde hak ve hürriyetlerin yabancılar için 

milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği; 90. 

maddesinde milletlerarası antlaşmaların anayasaya aykırı olduğunun 

iddia edilmemesi ve 92. maddesinde de savaş halinin ancak 

milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde ilan edilebileceği 

hükümlerine dayanarak desteklemektedirler.  

Aksi görüşte olan yazarlara
8
 göre ise Anayasamız, 

milletlerarası hukukun iç hukuka üstünlüğü ilkesini kabul etmiş 

değildir.  

 

II. Milletlerarası Antlaşmaların  

  İç Hukukumuzdaki Yeri 

Normlar hiyerarşisi, bir hukuk düzeninde normların yan yana 

veya rastlantısal bir şekilde bulunmadığını, kendi içlerinde hiyerarşik 

bir sıralanmanın mevcut olduğunu ve geçerliliklerinin temelini 

kendisinin üstünde bulunan bir başka normdan aldığını ifade eder
9
. 

Bir milletlerarası antlaşmanın, o antlaşmaya taraf olan devletin 

iç hukukundaki yeri konusunda devletlerarasında farklı uygulamalar 

mevcuttur. Örneğin Avusturya, AİHS’ne anayasal bir statü tanıyarak, 

kendi iç hukuku açısından sözleşmeyi Anayasası ile aynı düzeye 

                                                                                                   
konusunda doktrinde görüş birliği bulunmaktadır…” Mehmet Altundiş, 

“Anayasanın 90. Maddesinin Son Fıkrasına Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa 

ile Yargı Denetimi Dışında Tutulan İşlemlere Karşı Yargı Yolu Açılabilir Mi?”, 

Yasama, Sayı 2, Temmuz–Ağustos–Eylül 2006, s.76. 

7
  18.10.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Kanun (RG. 09.11.1982,  S. 17863 Mük.). 

8
  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara, 

s.212. 

9
   Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 1998, s.155–156. 
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getirmiş
10

, Norveç ise Anayasasında, sözleşmedeki ilkeler 

doğrultusunda kendiliğinden değişiklikler yapma yoluna gitmiştir
11

. 

Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuda 

yaklaşımı nasıldır? Cüneyd Er
12

 bu konuda şunları ifade etmektedir:  

“…Devletler, sözleşme metnini aynen iç hukuklarına 

aktarsalar da aktarmasalar da, “De Becker – Belçika” 

kararında belirtildiği gibi, yasamalarının sözleşme ile 

bağdaşık olduğunu temin etmek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde, 

gerekli uyum düzenlemelerini yapmak borcu altındadırlar. 

Nitekim yalnızca sözleşmeye aykırı hukuki düzenlemeler değil, 

yürütme ve yargı dâhil her seviyeden kamu makamının 

faaliyetleri de devletlerin sorumluluğu altındadır. Yalnızca, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağlı bir devletin üyesi 

olduğu uluslararası organizasyonların kararları, 1. madde 

kapsamında iç hukuk uygulaması sayılmamaktadır. 

Öte yandan, bu genel değerlendirme çerçevesinde iki 

karardan bahsetmemiz mümkündür. Zimmerman ve Steiner 

kararında, Mahkeme’nin ihlallerden hangi iç otoritelerin 

sorumlu olduğunu tespit etmek zorunda bulunmadığı, 

devletlerin uluslar arası sorumluluğunun söz konusu olduğu 

vurgulanmıştır. Lithgow ve Diğerleri kararında ise; sözleşmeyi 

iç hukuka dâhil etmek mecburi olmasa da, sözleşme’nin 

                                           
10

  Mehmet Akad / Bihterin Vural Dinçkol,  Genel Kamu Hukuku, Genişletilmiş 2. 

Basım, İstanbul, 2002, s.260. 

11
  Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı (Tıpkı Basım), Yetkin 

Yayınları, Ankara, 1993, s.73. 

12
 Cüneyd Er “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. Maddesi: İnsan Haklarına 

Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme’nin Uygulanması”, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, S. 53, 2004, s.47. 
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koruduğu hakların iç hukuk düzenince temin edileceği 

tekrarlanmıştır. 

Sonuç itibariyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bir 

amacın müştereken gerçekleştirilmesine yönelik olup, 

sinalagmatik bir antlaşma değildir. Taraf ülkelerin 

uluslararası hukuka yaklaşımına bakılmaksızın, doğrudan 

uygulama gücüne ve yeteneğine haizdir. Dolayısıyla, Sözleşme 

hükümlerini ihlal eden her türlü iç işlem, anayasa değişikliği 

bile gerekse Sözleşme’nin koruduğu kavramları güvence altına 

alır hale getirmek mecburiyetindedir…” 

 

A. Usulünce Onaylanmış Milletlerarası 

Antlaşmalar İç Hukuk Kuralıdır 

Taraf olduğumuz milletlerarası antlaşmaların hukukumuzdaki 

yeri ile ilgili en önemli iç hukuk kaynağımız hiç şüphesiz 1982 T.C. 

Anayasasının 90. maddesidir. Bu maddenin son fıkrasına göre; 

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 

hükmündedir...” 

 Bu fıkraya göre, Anayasa gereğince kanun hükmünde olan bir 

milletlerarası antlaşma öncelikle bir iç hukuk kuralıdır. Yani usulüne 

göre onaylanmış bir milletlerarası antlaşma artık iç hukukumuzun bir 

parçası olmaktadır.  

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili olarak 

Hüseyin Çınar sözleşmenin, iç hukukun bir parçası olduğunu açıkça 

ifade etmektedir
13

. 

                                           
13

 Hüseyin Çınar, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hukukumuzdaki 

Yansımaları”, (http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/188.doc Erişim Tarihi: 

20.03.2012), s. 8. 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/188.doc
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Yine o dönemde Anayasa Mahkemesi üyesi olan Haşim Kılıç 

16.01.1988 Tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararına
14

 muhalif kalarak 

karşı oyunda şunları belirtmektedir:  

“Antlaşmaların ve bu cümleden olmak üzere AİHS’nin 

Türk hukukundaki yeri konusunda 1982 Anayasası’nın 90. 

maddesinin son fıkrası açık bir ilke getirmektedir: “Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 

hükmündedir…” Anayasa’da yer alan bu ilkeden de 

anlaşılacağı üzere, Türk hukuk düzeninde antlaşmaların yasa 

gücünde olduğu ve doğrudan hüküm doğurduğu konusu 

tartışmasızdır. Bir antlaşma usulüne uygun olarak yürürlüğe 

girdiği anda iç hukuka intikal etmiş olur ve onun bir parçası 

olarak doğrudan sonuç doğurur. Anayasa’nın “Temel Haklar 

ve Ödevler” başlıklı İkinci Kısmının genel hükümleri 

düzenleyen Birinci Bölümünün genel gerekçesinde de insan 

hakları konusunda Türkiye’nin imzalayıp onaylamış 

bulunduğu antlaşma ve sözleşmelerin ve özellikle AİHS’nin 

milli hukukumuza dâhil olduğu belirtilmektedir.” 

 

  Anayasa Mahkemesi 16.09.1998 Tarihli bir kararında
15

; 

“Anayasa’nın “Temel Haklar ve Ödevler” başlığını 

taşıyan ikinci kısmının genel gerekçesinde ve ayrıca madde 

gerekçelerinde, tüm temel hak ve hürriyetlerin 

düzenlenmesinde, “Milli hukukumuza dâhil sayılan 

uluslararası antlaşma ve sözleşmeler, özellikle 1948 İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 İnsan Haklarını ve 

                                           
14

 AYM, T.16.01.1998, E.1997/1, K.1998/1 (RG. 22.02.1998, S. 23266). 

15
 AYM, T.16.09.1998, E.1997/62, K.1998/52 (RG. 20.10.2000, S. 24206). 
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Temel Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 

(AİHS) göz önünde tutulmuştur.” hükmü yer almıştır. Böylece 

Anayasamız, temel hak ve hürriyetleri; demokratik toplumun 

gereklerine uygun bir biçimde düzenlemiş ve güvence altına 

almış, öte yandan buna ek olarak, tüm dünya milletlerinin 

(Birleşmiş Milletler üyelerinin) temel belgesi olan Evrensel 

İnsan Hakları Bildirisi ile (EIHB), tarafı bulunduğumuz 

AİHS’ni vs. ilgili antlaşma ve sözleşmeleri, iç hukukumuza 

dâhil saymış ve bütün kanun hükümlerine esas alındığını 

belirtmiştir. Başka bir ifadeyle, ulusal üstü (supranational) 

hukuk denilen mezkûr insan hakları belgelerini ve hükümlerini 

iç hukukumuzun parçası haline getirmiştir.  

…Bilindiği üzere Anayasa’nın “Temel Haklar ve 

Ödevler” başlığını taşıyan 2. kısmının genel gerekçesinde (l. 

fıkra), mezkûr temel hak ve ödevlerin düzenlenmesinde 

Türkiye’nin imzalayıp onaylamış bulunduğu ve bu sıfatla milli 

hukukumuza dâhil sayılan uluslararası antlaşmalar ve 

sözleşmeler…” den bahsetmek suretiyle milletlerarası 

anlaşmaların iç hukukumuzun bir parçası olduğunu açıkça 

ifade etmiştir.” 

  

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da 18.12.2003 

Tarihli bir kararında
16

 “… Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu hükme 

bağlayan Anayasanın 90. Maddesi uyarınca, iç hukukumuzun bir 

parçası haline gelmiş bulunduğu…” demek suretiyle milletlerarası 

anlaşmaların iç hukukumuzun bir parçası olduğunu belirtmiştir.   

                                           
16

 DİDDGK, T.18.12.2003, E.2002/1048, K.2003/962 (Kazancı Mevzuat ve İçtihat 

Programı).  
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Yargıtay da gerek hukuki uyuşmazlıklarda ve gerekse cezai 

uyuşmazlıklarda usulünce onaylanmış milletlerarası antlaşmaların iç 

hukukun bir parçası olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu 07.12.2011 Tarihli bir kararında
17

 “… Öncelikle 

belirtilmelidir ki; Anayasamızın 90/son maddesinde öngörüldüğü 

üzere; yöntemine göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler 

kanun hükmündedir. Öyle ki bunlar hakkında Anayasaya aykırılık 

iddiası ile Anayasa Mahkemesine dahi başvurulamaz. Anayasa; 

böylece uluslararası sözleşmenin bir kuralını iç hukuk açısından 

"Yasa" gücünde görmüş…” demek suretiyle bu durumu ifade ederken 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 06.07.2010 Tarihli bir kararında
18

 

aynı durumu “… Anılan düzenleme, Anayasanın 90. maddesi uyarınca 

bir iç hukuk normu haline gelen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 

6. maddesi ile de ilgilidir…” şeklinde ifade etmektedir. 

  

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere, usulüne uygun olarak 

yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların bir iç hukuk kuralı 

haline geldiği yargı organlarınca tartışmasız olarak kabul 

edilmektedir.  

 

B. Usulünce Onaylanmış Milletlerarası 

Antlaşmalar Kanun Hükmündedir 

Milletlerarası antlaşmalar, usulüne uygun olarak onaylanmak 

kaydıyla, bir iç hukuk kuralı haline dönüştüğüne göre, normlar 

                                           
17

 YHGK, T.07.12.2011, E.2011/10–684, K.2011/742 (Kazancı Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 

18
 YCGK, T.06.07.2010, E.2010/6–130, K.2010/170 (Kazancı Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 
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hiyerarşisi de denilen mevzuat sıralamasındaki yeri neresidir ve bu 

yerin sonuçları nelerdir?  

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasının 1. cümlesi açıkça 

bunların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir. Ancak bu sorunun 

cevabını tam olarak verebilmek için Anayasanın 90. maddesinin son 

fıkrasının bütününü dikkate almak gereklidir. Nitekim bu son fıkrada 

2004 yılında 5170 Sayılı Kanunla
19

 önemli bir değişiklik de 

yapılmıştır. Anayasanın 90. maddesinin 5170 Sayılı Kanunla 

değişiklik yapılmış son hali “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

antlaşma hükümleri esas alınır.” şeklindedir. 

Bu maddede bahsi geçen “kanun” ifadesini nasıl yorumlamak 

gereklidir?  

Ali Karagülmez, Anayasanın diğer maddelerinde ve 90. 

maddenin son fıkrası dışındaki hükümlerinde geçen kanun deyiminin 

dar ve teknik anlamda kullanıldığını gerekçe göstererek buradaki 

kanun ifadesinin de teknik anlamda kullanıldığı düşüncesinde 

                                           
19

 07.05.2004 Tarih ve 5170 Sayılı Kanun (RG. 22.05.2004, 25469). 5170 Sayılı 

Kanunun 7. Maddesinin gerekçesinde aynen “Uygulamada usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin milletlerarası antlaşmalar ile kanun 

hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya çıkacak bir uyuşmazlığın hallinde 

hangisine öncelik verileceği konusundaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla 90 

ıncı maddenin son fıkrasına hüküm eklenmektedir.” Denilmek suretiyle 

doktrinde ve uygulamadaki tartışmalara son verilmeye çalışıldığını ifade 

etmektedir. “5170 Sayılı Kanunun 430 Sıra Sayılı Genel Gerekçesi ve Anayasa 

Komisyonu Raporu”,  

(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss430m.htm Erişim Tarihi: 

20.05.2012). 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss430m.htm
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olduğunu belirtmekte ve “… Anayasanın 90. maddesinin, TBMM’nin 

görev ve yetkilerinin düzenlendiği maddeler içerisinde ve kanunlarla 

ilgili 88 ve 89. Maddelerden hemen sonra yer alması, 90. maddenin 

5170 sayılı Yasa’dan önceki yukarıda belirtilen kimi hükümlerindeki 

kanun kavramının da teknik anlamda olması ve 5170 sayılı Yasa’yla 

Anayasa’nın 90. maddesine eklenen cümledeki kanun kavramını da 

teknik anlamda değerlendirmek gerektiğini düşünmekteyiz…”
20

 

demektedir. 

  Mehmet Altundiş, ise bu konuda şunları ifade etmektedir
21

:  

“… Kanun hükmünde ifadesi doktrinde milletlerarası 

antlaşmaların kanun seviyesinde olduğu şeklinde yorumlanmış 

ve bu halde ortaya çıkabilecek çatışma hallerine çözümler 

bulunmaya çalışılmıştır. Buna karşılık bazı yazarlar ise 

Anayasada yer alan kanun hükmünde ifadesinin, bir hiyerarşi 

yaratmaktan ziyade milletlerarası antlaşmaların hukuksal 

değerlerini ve bağlayıcılıklarını göstermeye yönelik bir 

işlevinin olduğunu dile getirmişlerdir. Anayasa Mahkemesi ise 

bir kararında, kanun hükmünde ifadesini, milletlerarası 

antlaşmaların kanunlarla aynı çizgide yer aldığına ilişkin 

gerekçe için kullanmıştır. 

Anayasada yer alan kanun hükmünde ifadesinin, bir 

hiyerarşi yaratmaktan ziyade milletlerarası antlaşmaların 

hukuksal değerlerini ve bağlayıcılıklarını göstermeye yönelik 

şekilde yorumlamanın daha yerinde olacağını düşünmekteyiz. 

Zira Anayasada yer alan kanun hükmünde ifadesini 

                                           
20

 Ali Karagülmez, “5170 Sayılı Yasa’yla Anayasa’nın 90. Maddesinde Yapılan 

Değişikliğe Bir Bakış”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.54, 2004, s.170. 

21
 Altundiş, s.76. 
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milletlerarası antlaşmaların kanun seviyesinde olduğu şeklinde 

açıklamak çok ciddi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Bu görüş çerçevesinde kanun gücünde olan bir milletlerarası 

antlaşma, sonradan yürürlüğe girecek bir kanunla 

değiştirilebilecektir, ancak bu pratikte mümkün değildir. Zira o 

milletlerarası antlaşmanın yapılmasında yetkili olmayan irade, 

o milletlerarası antlaşmanın değiştirilmesinde yetkili olamaz, 

aksinin kabulü uluslar arası hukukta kabul görebilecek bir 

durum değildir. Aksi halde her ülke hukukunda farklı farklı 

uygulamalara neden olan ve sadece kâğıt üzerinde imzalanmış 

milletlerarası antlaşmaların varlığı, milletlerarası 

antlaşmaların anlamını ve amacını ortadan kaldırırdı…” 

 

C. Usulünce Onaylanmış Milletlerarası 

Antlaşmalar Kanunlardan Daha Üstün ve 

Ayrıcalık Bir Konuma Sahiptir 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasının 1. cümlesi 

milletlerarası antlaşmaların kanun gücünde olduğunu açıkça hükme 

bağlarken 2. cümlesi ile bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağını düzenlemektedir. 

Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bir uluslararası antlaşma 

Anayasanın açık ifadesi gereğince kanun hükmünde olmasına rağmen 

iç hukukumuzdaki kanunlardan daha ayrıcalıklı ve üstün bir konuma 

aynı fıkranın ikinci cümlesi ile getirilmiştir. Zira iç hukukumuzda 

kanunların Anayasa’ya aykırılığı iddiasında bulunmak mümkün iken 

milletlerarası antlaşmalar bakımından bu yolun kapatılması bunları 

normlar hiyerarşisinde kanunların üstünde ve fakat Anayasa’nın 

altında bir konuma yerleştirmektedir. Ayrıca unutmamak gereklidir ki 
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milletlerarası antlaşmaları değiştirmek konusunda ulusal makamlar 

yetkili değildir.  

Prof. Dr. Mehmet Akad ve Prof. Dr. Bihterin Vural Dinçkol’a 

göre “… Buna göre, Uluslararası antlaşmalar yasa gücündedir ve 

Anayasaya aykırılıkları ileri sürülemez. O halde Türk Anayasa 

sistemine göre, Sözleşme (AİHS’ni kastediyorlar) iç hukukun bir 

parçasıdır. Fakat Anayasaya aykırılığı iddia edilemediğinden diğer 

yasalardan üstün bir konuma sahiptir.”
22

  

Yine Hüseyin Çınar da sözleşmenin ayrıcalıklı bir yere sahip 

olduğunu ifade etmektedir
23

. 

Mesut Çalışkan da uluslararası sözleşmelerin ayrıcalıklı 

konumuna işaret ederek şunları ifade etmektedir
24

: 

“…Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi diğer insan 

haklarını düzenleyen sözleşmelerden amacı ve yaptırım gücü 

bakımından farklı olan bir sözleşmenin iç hukuklardan üstün 

olduğu kanaati giderek yaygınlaşmaktadır. İrlanda/İngiltere 

davasında Strasbourg Mahkemesi sözleşmenin özelliğini 

vurgulayarak diğer uluslararası anlaşmalardan farklı olarak 

taraflara objektif yükümlülükler getirdiğini hatırlatmaktadır.  

…Nitekim Yargıtay ve Danıştay bazı kararlarında 

sözleşmenin iç hukuk karşısında üstünlüğünü vurgulayarak 

normlar çatışması durumunda sözleşmenin uygulanabileceğini 

göstermişlerdir.  Örneğin Danıştay ifade özgürlüğü ile ilgili 

                                           
22

 Akad / Dinçkol, s.260. 

23
 Çınar, s. 8.  

24
 Mesut Çalışkan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Anlamı, Kapsamı ve 

Özellikleri, Sözleşmenin 2, 3,6 ve 10. Maddelerinin Türk Hukukundaki 

İzdüşümleri”, (http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/225.doc Erişim Tarihi: 

20.03.2012), s. 3–4. 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/225.doc
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bir kararında “usulüne uygun şekilde onaylanarak yürürlüğü 

konulmuş bir sözleşmenin Anayasaya aykırı hüküm taşısa bile 

uygulanmaktan alıkonulamayacağı, kendisinden önce veya 

sonra çıkmış olan yasalara aykırılığı ya da sonradan çıkan 

yasanın sözleşme kurallarını değiştirdiği ileri sürülerek 

uygulamasının savsaklanamayacağı Türk Hukukunda 

genellikle kabul edilmektedir. Anayasa, antlaşmaların 

Anayasa’ya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini açıklamak 

suretiyle, iç hukuk yönünden antlaşmaların üstünlüğü ilkesini 

benimsediğini belirtmiş olmaktadır.” (E.1986/1723, 

K.1991/1993 Danıştay Dergisi 22/84–85)” 

  

Anayasa Mahkemesi de 22.12.1988 Tarihli bir kararında
25

 bu 

hususa işaret ederek  

“… Uluslararası sözleşmeler konusunda Anayasa’ya uygunluk 

denetimi yolunun kapalı tutulması bu sözleşmelere yasalardan daha 

ayrıcalıklı, dolayısıyla daha üstün bir ağırlık kazandırmaktadır.” 

demektedir.  

Yine o dönemde Anayasa Mahkemesi üyesi olan Haşim Kılıç 

16.01.1998 Tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararına
26

 yazdığı karşı oy 

yazısında “… Anayasamızın 15. maddesinde, savaş ve benzeri 

durumlarda bile temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının ancak 

uluslararası yükümlülüklerin ihlal edilmemesi kaydıyla 

durdurulabileceğinin belirtilmiş olması, Anayasa’ya aykırılığının ileri 

sürülememesi sözleşmelere Anayasal bir üstünlük tanındığının 

dayanaklarındandır.” demek suretiyle milletlerarası antlaşmaların 

ayrıcalıklı konumunu ifade etmektedir. 

                                           
25

 AYM, T.22.12.1998, E.1988/5, K.1988/55 (RG. 25.07.1989, S.20232). 

26
 AYM, T.16.01.1998, E.1997/1, K.1998/1 (RG. 22.02.1998, S.23266). 
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Nitekim Danıştay
27

 da milletlerarası antlaşmalar hakkında 

Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulamayacağına ilişkin hükmün 

gerekçesini “… Anayasanın yukarıda belirtilen 90. maddesinin son 

fıkrasındaki düzenleme ile anayasa koyucu, milletlerarası ilişkilerin 

siyasi yönünün ağır basması nedeniyle dış ilişkilerin sürekliliği 

bakımından doğabilecek sakıncaların önlenmesi amacıyla 

milletlerarası antlaşmaların iptali için Anayasa Mahkemesine 

başvurulmasını engellemeyi amaçlamıştır.” şeklinde ifade etmektedir.  

 

III. Uluslararası Antlaşmalar ile İç Hukuk 

Normlarının Çatışması 

Anayasa gereğince kanun hükmünde ve ondan ayrıcalıklı bir 

yere sahip olan bir uluslararası antlaşma ile iç hukuk normlarımızdan 

biri çatışma halinde olursa nasıl davranılacaktır?  

Bu konuyu değerlendirirken M. Emin Akgül’ün de ifade ettiği 

gibi Anayasal Sistem kanımızca hiçbir zaman akıldan 

çıkarılmamalıdır. Buna göre
28

; 

“Anayasal bir sistemin gerekliliği iki temel kural ile 

açıklanır. Bunlardan biri devletin yapılanmasını ortaya 

koymak diğeri de bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence 

altına almaktır. Anayasa’nın 2. maddesi de anayasaların 

varlık sebebine uygun olarak cumhuriyetin niteliklerini 

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve 

                                           
27

 Danıştay 13. Dairesi, T.29.04.2008, E.2006/286, K.2008/4009 (Kazancı İçtihat ve 

Mevzuat Programı).  

28
 M. Emin Akgül, “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Bağlamında AİHS ve Anayasa 

Hükümleri Çatışmasında Öncelikli Uygulama Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, Sayı 87, 2010, s.131–132. 
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adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. “ 

şeklinde hüküm altına almıştır. Anayasa Mahkemesi ise bir 

kararında hukuk devletini “insan haklarına saygılı ve bu 

hakların koruyucusu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu 

devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün eylem ve 

işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet olarak 

tanımlamıştır.” İnsan hakları, Anayasa’da ve Anayasa 

Mahkemesi kararlarında da geçen ve çerçeveyi belirleyen 

kavramlardan birisidir. İnsan hakları kavramının çıkışı ile 

ilgili olarak doğal hukuk ya da karşıtı olarak yer bulan pozitif 

hukuk konusuna girmeden AİHS sistemi içinde tanımlanan hak 

ve özgürlüklerin Anayasamızda yer aldığı açıktır.  

1982 Anayasa’sında temel hak ve hürriyetler 

konusunun düzenlenmesinde AİHS ile uyumunun sağlanmasına 

önem verildiğini, bunun özellikle Anayasa’nın 13, 14 ve 15. 

Maddelerinde net olarak ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. 

İnsan hakları ya da “özgürlükler demetinin” normlar 

hiyerarşisinde en üstte yer alan anayasa tarafından tanınıp 

güvenceye bağlanması hukuk devletinin bir gereği olup bireyi 

topluma ve devlete karşı özgürleşmekte devleti bu işlevin aracı 

konumuna getirmektedir. Devletin varlık sebebi ise insan 

haklarının tanınması ve korunması olarak tanımlanmaktadır. 

Devletin işlevlerindeki hukuka bağlılık insan hakları için bir 

güvence oluşturmakla birlikte hukuk devleti ile yasa devletini 

birbirinden ayırt etmek ve hukuk devletinin yasa ve kuralların 

ötesinde adaleti sağlamayı amaç edinen bir devlet olduğunu ve 

bu duruma ulaşmak için toplumsal alanda da belirli seviyeye 
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gelmenin gerekliliği vurgulanmaktadır. Hukukun üstünlüğü 

hukuk devletinin esasını oluşturmakta, insan hak ve 

özgürlüklerinin korunması temel amaç olmaktadır.  

Anayasa, hukuk devleti ve insan hakları kavramlarının 

birbiri içinde tanımlanması bunların birinin diğerinden 

ayrılması durumunda anlam kaybına uğrayacağı da açıktır.”  

 

IV. Milletlerarası Antlaşmaların Tasnifi 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasının son cümlesi dikkate 

alındığında; Anayasanın uluslararası sözleşmeler bakımından temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmeler ile diğer 

uluslararası sözleşmeler arasında bir ayırım yaptığı; temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk normları 

arasında bir çatışma çıkması halinde ilgili uluslararası sözleşmenin 

uygulanacağını açıkça hükme bağladığı, diğer uluslararası sözleşmeler 

ile iç hukuk normları arasında bir çatışma yaşandığı takdirde nasıl 

hareket edileceği konusunda ise sessiz kalmayı tercih ettiği aşikârdır. 

Her ne kadar ilgili hükmün mefhumu muhalifinden diğer uluslararası 

sözleşmeler bakımından çatışma halinde iç hukuk normlarının 

uygulanabileceği sonucuna ulaşılması mümkün ise de bu durumun 

hukuk düzenine olumsuz etkiler de bulunacağı da gözden uzak 

tutulmamalıdır. Zira yukarıda açıklandığı üzere iç hukuk kuralı haline 

dönüşen bir uluslararası sözleşmenin diğer iç hukuk normları ile 

çatışma halinde bulunması sebebiyle uygulanmaması ya da dikkate 

alınmaması hukuk mantığına ters düşeceği gibi uluslararası alanda da 

ülkemizi zor durumda bırakacağı da açıktır.  Ayrıca bu konu doktrinde 

uzun yıllardan beri tartışıla gelmiş ve üzerinde anlaşılabilen ortak bir 

sonuca henüz ulaşılamamıştır. 
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Bundan başka hangi milletlerarası antlaşmaların Anayasanın 

90/son maddesinde ifade edilen temel hak ve hürriyetlere ilişkin 

olduğu veya olmadığı da önemli bir husustur. Zira milletlerarası 

antlaşmalar yapılırken böyle bir ayırım yapılmadığı gibi bir 

milletlerarası antlaşmanın hükümleri de içerik bakımından 

değerlendirilmelidir mi? Kanımızca Anayasanın “Temel Hak ve 

Ödevler” başlıklı ikinci kısmında yer alan hak ve yükümlülüklerle 

ilgili her milletlerarası antlaşma temel hak ve hürriyetlere ilişkin 

milletlerarası antlaşmadır. Bu bakımdan bir milletlerarası antlaşmanın 

temel hak ve hürriyetlere ilişkin olup olmadığı tespit etmek için o 

milletlerarası antlaşmada düzenlenen hususun Anayasanın ikinci 

kısmında yer alıp almadığına bakmak ve eğer Anayasanın ikinci kısmı 

içerisinde yer alıyorsa temel hak ve hürriyetlere ilişkin olduğuna 

hükmetmek aksi halde ise temel hak ve hürriyetlere ilişkin olmadığı 

sonucuna ulaşmak gereklidir.  
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SONUÇ 

  

  Günümüzde değişen koşullara bağlı olarak ve teknolojinin 

getirdiği nimetlerden yararlanmak suretiyle milletler ve devletler 

birbirleri ile daha hızlı ve daha etkin iletişim kurabilmektedir. 

İçerisinde yaşadığımız çağın getirdiği bu hız milletleri ve devletleri 

birbirileri ile sürekli bir ilişki içerisinde tutmaktadır. Bunları gerek 

ikili ve gerekse çoklu antlaşmalar ile sürdüren ve belirli konularda 

birbirlerine taahhütte bulunan devletler de milletlerarası antlaşmaların 

önemli bir yer vardır.  

 İç hukukumuz bakımından Anayasanın 90. Maddesi gereğince 

iç hukuk normu olarak kabul ettiğimiz milletlerarası antlaşmalar aynı 

kanunlar gibi uygulanmalıdır. Aksi davranış hem Anayasanın 90. 

Maddesine aykırılık teşkil edecek hem de milletlerarası arenada ahde 

vefa ilkesini zedelemek suretiyle ülkemizin itibarına gölge 

düşürebilecektir. Bu bakımdan aynı kanunlar gibi uygulanması 

gereken milletlerarası antlaşmalarda her hangi bir ayırım da Anayasa 

tarafından yapılmamıştır.  

 Buna karşılık bir milletlerarası antlaşma hükümleri ile iç hukuk 

mevzuatının çatışması durumunda Anayasa bir ayrım yaparak temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmaların iç hukuk 

kurallarından önce uygulanacağını hükme bağlamıştır. Diğer 

milletlerarası antlaşmalar bakımından çatışma olduğunda ise nasıl 

davranılacağı, öncelikle hangisini uygulanacağı konusunda sessiz 

kalmayı tercih ederek kanımızca bilinçli bir boşluk yaratmıştır.  
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