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  Başkan’dan … 

 

  1958 yılında kurulan Nevşehir Barosu, 56 yılı geride bırakmış 

olmanın sevincini ve gururunu yaşarken, bugün geldiğimiz noktada 

hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından vazgeçmeyen ve 

mesleğini yaparken topluma hizmet etme ve katkı sağlama 

anlayışından hiç ayrılmayan, kişisel çıkar ve kaygıları bir yana 

bırakarak, yalnızca adalet duygusuyla hareket eden ve her zaman 

daha ilerisini hedefleyen baromuz adına büyük emek verilerek 

hazırlanan “Nevşehir Barosu Dergisi” nin bu ilk sayısına önsöz 

yazıyor olmaktan kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. 

  Avukatlık mesleği, bağımsız yargının temel unsuru ve itici 

gücüdür. Yargılamanın her safhasında olduğu gibi hukuk alanında da 

hep bir hamle ilerisini hesaplayan ve yeni fikirlerin öncüsü olan 

Avukatlar ve Barolar, daha önce olduğu gibi bugünde hukukun ileriye 

taşınmasında çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu bilinçle yola 

çıkan Baromuz da, daha önce yapılanların üzerine ne koyabiliriz 

fikrinden yola çıkarak, çok değerli birkaç meslektaşımız tarafından 

ortaya konulan dergi fikrine destek vererek, bugün hakemli statüde 

olan “Nevşehir Barosu Dergisi”ni hukuk camiasına kazandırmaktan 

onur duymaktayız. 
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 Dergimizin oluşumunda büyük pay sahibi olan değerli 

hocalarımıza ve değerli yazarlarımıza minnet ve şükranlarımı 

sunarım. Öte yandan dergi fikrinin hayata geçirilmesine ve 

hazırlanmasına büyük katkıları olan başta kıymetli meslektaşım Sayın 

Avukat Mesut ERDOĞAN ve değerli yayın kurulu ekibine, yönetim 

kurulunda birlikte hizmet verdiğimiz birbirinden kıymetli 

meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma ve baro çalışanlarımıza da 

minnet ve şükranlarımızı sunarım. 

  İlk defa dergi yayınlamanın hiç de kolay bir iş olmaması, uzun 

süren bir çalışma, yoğun emek ve çaba gerektirmesi sebebiyle hazırlık 

sürecimiz biraz uzun sürse de, güzel olan, bir ilki başarabilmiş 

olmaktır. Bu süreçte beklentileri geciktirmiş olmaktan ve eksik ve 

noksanlarımızdan dolayı engin hoşgörünüze sığınıyoruz. 

  Hukuk camiası adına diktiğimiz fidanın büyüyerek 

yükselmesini, ülkemiz adalet ve yargısının gelişimine ve yücelmesine 

katkı sağlamasını temenni eder, Nevşehir Barosu’na mensup tüm 

meslektaşlarım, yönetim kurulum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

 

 

 

        Av. Fahri KORUCU 
                           Nevşehir Barosu Başkanı 
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NÜKLEER SANTRAL İŞLETEN’İN  

HUKUKÎ SORUMLULUĞU
*
 

 

Ağâh Kürşat KARAUZ
*
 

 

Özet 

 

Günümüzde enerji üretim ve tüketim miktarları ülkelerin 

gelişmişlik seviyelerinin en somut göstergelerinden birini teşkil 

etmektedir. Özellikle son yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki 

artışlar, enerji hatlarındaki güvensizlikler, ülkeleri kendi enerjilerini 

temin etme ve enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırma yoluna sevk 

etmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de dünyada olduğu 

gibi nükleer enerji tartışmaları gündeme gelmiştir ve 12.05.2010 

tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu 

Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir 

Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 

Anlaşma” imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, 6007 sayılı Kanun ile 

15.07.2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

                                           
*
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 

*
 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma 

Görevlisi. e–posta : agahkursatkarauz@gmail.com 
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Nükleer santral işletenin hukuki sorumluluğu konusunda 

29.07.1960 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin de 28.10.1960 

yılında imzalayarak taraf olduğu Paris Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu 

konuda ayrıca Nükleer Zarara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında 

21.05.1963 tarihinde yürürlüğe giren, 29.09.1997’de revize edilen ve 

Türkiye’nin taraf olmadığı Viyana Sözleşmesi de bulunmaktadır. Paris 

Sözleşmesinde ve Viyana Sözleşmesinde, nükleer santral işletenin 

sorumluluğunun hukuki niteliği “kusursuz sorumluluk” olarak 

belirlenmiştir. Türk Hukukunda nükleer santral işletenin ve nükleer 

madde taşıyanın sorumluluğu 5710 sayılı Kanunun 5. maddesi 

uyarınca Paris Sözleşmesi ve ek sözleşmeleri gereği tehlike 

sorumluluğu olarak kabul edilmiştir. 818 sayılı eski Borçlar 

Kanunu’nda tehlike sorumluluğu ile ilgili bir madde 

bulunmamaktaydı. Bu sebepten dolayı Türk Hukukunda tehlike 

sorumluluğu özel kanunlar aracılığıyla düzenlenmeye çalışılmıştır. 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesinde tehlike sorumluluğu hakkında genel 

kural düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe 

girmesi ile tehlike sorumluluğu konusunda genel nitelikte kural (TBK 

m.71)  ile özel düzenlenmiş kanunların var olduğu karma bir sistem 

söz konusudur. Şüphesiz ki nükleer santraller işletenin sorumluluğuna 

gidilebilecek bir durum ortaya çıkması halinde özel kanun 

niteliğindeki Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. 

 

Anahtar sözcük: Nükleer Enerji, Tehlike Sorumluluğu, 

Kusursuz Sorumluluk, 5710 sayılı Kanun. 
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THE LEGAL RESPONSİBİLİTY OF THE 

OPERATOR OF NUCLEAR POWER PLANTS
*
  

 

Ağâh Kürşat KARAUZ
*
 

 

Abstract 

 

At present, amounts of energy production and consumption 

serve as a one of the most concrete indicators of development levels of 

countries. Especially recent years, due to increases in oil and gas 

prices and insecure energy lines, countries has led to resort to the way 

of ending dependence on foreign and supplying their own energy. In 

accordance with these events, in Turkey came up nuclear energy 

discussions as in the world and “Agreement between the Government 

of the Russian Federation and the Government of the Republic of 

Turkey on cooperation in relation to the construction and operation of 

a nuclear power plant at the Akkuyu site in the Republic of Turkey” 

was signed in 12.05.2010. Mentioned treaty that was ratified by The 

Grand National Assembly of Turkey with Law number 6007 was 

published at 27712 no offical register (dated 06.10.2010).  

There is the Paris Convention which is opened for signature on 

29.07.1960 and Turkey is a party to the Convention signed in 

28.10.1960 about legal responsibility of the operator of nuclear power 

                                           
*
 This article has been peer review. 

*
 Akdeniz University Faculty of Law Department of Civil Law Research assistant.  

e–mail : agahkursatkarauz@gmail.com 
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plants. There is also Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear 

Damage entered into force 21.05.1963, has revised 29.09.1997 and 

Turkey are not a party to the Vienna Convention. Legal nature of the 

responsibility of the nuclear power plant’s operator was established 

faultless liability both in Paris and in Vienna Convention. There had 

not been any code related with liability for risk in 818 numbered old 

code of obligation. That’s way risk liability has been tried to be 

regulated with special laws. In Turkish Law according to Paris 

Convention and addition treaties with reference to article 5 of Law no 

5710, liability of the operator of nuclear plants and nuclear carrier is 

accepted as risk liability. In new Code of Obligation no 6098 article 

71 which entered into force on 01.07.2012, a general regulation has 

been made about the liability for risk. When 6098 no. Turkish 

Obligation Code takes effect, there is mixed system which has the 

general rule (TBK m.71) and special regulations to the laws. 

 

Keywords: Nuclear Power, Risk Liability, Faultless Liability, 

Law No 5710 
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GİRİŞ 

 
Enerji konusu günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin 

belirlenmesinde önemli ölçülerdendir. Ülkeler, enerji ihtiyaçlarını 

sağlamak amacıyla daha az maliyetli ve daha temiz kaynaklara 

yönelmektedirler. Bu sebeple ülkeler kendi enerji üretim ve tüketim 

miktarlarına uygun şekilde enerji politikaları oluşturmaktadırlar. 

Ülkemizde de dünyada dolduğu gibi nüfusun artması, ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler neticesinde elektrik enerjisi talebi, gittikçe 

artmaktadır. Bu amaçla, 12.05.2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 

Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin 

Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.  

Nükleer enerji kullanılması, diğer fosil yakıtlara göre daha az 

karbondioksit salınımına neden olur ve daha yüksek oranlarda enerji 

üretilmesini sağlar. Nükleer enerji yüksek güvenlik önlemlerine 

rağmen kaza olması halinde doğuracağı ağır sonuçlar bakımından 

oldukça tehlikedir. İşte bu gibi durumlarda üçüncü kişilerin ortaya 

çıkan zararlarından kimin, ne miktarda sorumlu olacağı konusu önem 

taşımaktadır.  

Nükleer kazalar sonucunda ortaya çıkan zararların tazminine 

ilişkin uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Ancak bu 

sözleşmelerde belirlenen sorumluluğun kıstasları ulusal hukukta 

düzenlenen sorumluluk hallerinden önemli farklılıklar arz etmektedir. 

Çalışmanın konusunu da zaten uluslararası sözleşmelerde ve Türk 

Hukukunda nükleer tesis işletenin hukuki sorumluluğu 

oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde nükleer enerji hukukuna 

ait kavramlar açıklanıp, bu kavramların farklı sözleşmelerde 
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düzenleniş şekilleri ve kapsamlarına değinilecektir. İkinci bölümde ise 

nükleer tesis işletenin sorumluluğunun hukuki niteliği ve uluslararası 

sözleşmelerin hükümleri ve Türk Hukukundaki durum incelenecektir. 

I. NÜKLEER ENERJİ HUKUKUNA AİT 

   KAVRAMLAR 

1. Nükleer Tesis Kavramı 

Genel olarak nükleer tesis (nuclear installation) kavramından; 

nükleer santraller ve nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, 

depolandığı, saklandığı ve yeniden işlendiği tesisler anlaşılmaktadır. 

Nükleer santral ise atom enerjisini kullanabilir enerjiye dönüştüren 

tesisler olarak adlandırılır
1
. Viyana Sözleşmesine göre taşıma 

araçlarında bulunan reaktörler nükleer tesis olarak 

değerlendirilmeyecektir. 

Nükleer tesis kavramı çeşitli uluslar arası kavramlarda farklı 

şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan ilki Nükleer Enerji Alanında 

Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin f. a/2 yer alan tanımdır. Bu tanıma göre; 

“"Nükleer tesisat" tabirinden maksat, her hangi bir nakil vasıtası 

içinde bulunanlar haricindeki reaktörler, nükleer maddeleri imal eden 

veya işleyen fabrikalar; nükleer yakıtı izotoplarına ayıran fabrikalar; 

şualı nükleer yakıtı tekrar işleme tâbi tutan fabrikalar; nükleer 

maddelerin nakli ile ilgili depolamalar hariç, bu çeşit maddelerin 

depolanması için tesisler ve içinde nükleer yakıt veya radyoaktif 

mahsuller veya artığı gibi Avrupa Nükleer Enerji Ajansı İdare Meclisi 

                                           
1
 Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, United 

Nations, New York, 1997, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1858; e.t. 

04.04.2012. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1858
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(Bundan sonra "İdare Meclisi" olarak geçecektir)'nin zaman zaman 

kararlaştıracağı maddeler bulunan tesislerdir”
2
. 

2004 yılında Paris Sözleşmesinde yapılan değişiklik metninde, 

“nükleer tesis” kavramının tanımı da değiştirilmiştir. Paris 

Sözleşmesinde yer alan nükleer tesis tanımına, “nükleer maddelerin 

imhası için tesisler; işletimden çıkarma sürecinde olan herhangi bir tür 

reaktör, tesis, fabrika ya da işletme” ve “içinde nükleer yakıt veya 

radyoaktif ürünler veya atık bulunduran tüm diğer tesisler anlamında 

olup” ibareleri eklenmiştir.  

1963 tarihli Viyana Sözleşmesinde “nükleer tesis” kavramı 1/j 

maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

a) Deniz veya hava yolu taşıma araçları, sevk veya başka hangi 

amaçla olursa olsun güç kaynağı olarak kullanılmak üzere donatılması 

dışında her türlü nükleer reaktör 

b) Nükleer malzeme üretimi için nükleer yakıt kullanan herhangi 

bir fabrika veya radyoaktif edilmiş herhangi nükleer yakıtın yeniden 

işlenmesini içeren fabrika da dâhil nükleer malzeme işlenmesi için 

herhangi bir fabrika ve 

c) Nükleer malzeme saklanan tesis 

Söz konusu malzemenin taşınması sırasındaki depolar 

haricinde; Tesisat Devleti, aynı bölgede bulunan bir işletmecinin 

                                           
2
 Tanım için bkz. http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-

sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-

sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html; e.t. 04.04.2012. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html


8 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

birden fazla nükleer tesisini tek bir nükleer tesis olarak kabul 

edilebilme imkânına sahiptir
3
. 

1997 tarihinde Viyana Sözleşmesinde yapılan değişiklik 

protokolünde “nükleer tesis” kavramı da bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre Viyana Sözleşmesi Değişiklik Protokolünde 1/j maddesinin 

b bendinin sonundaki “ve” sözcüğü silinip c bendinin sonuna eklemiş 

ve d şeklinde yeni bir bent ihdas edilmiştir. Bu bende göre nükleer 

yakıt, radyoaktif ürün veya atıkların bulunduğu yerleri Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı İdare Meclisi zaman zaman diğer tesisler gibi 

nükleer tesis tayin edilebilir. Paris Antlaşmasında bu benzer bir yetki 

OECD Nükleer Enerji Yönetim Kurulu’na verilmiştir. Bu yetkiye göre 

nükleer materyallerin taşınması sırasında kullanılan depoları OECD 

Nükleer Enerji Yönetim Kurulu nükleer tesis olarak tanımlayabilir
4
. 

Nükleer tesis kavramının tanımlandığı bir diğer sözleşme ise 

20 Eylül 1994 tarihinde ülkelerin imzasına açılan ve 24 Ekim 1996 

tarihinde yürürlüğe giren Nükleer Güvenlik Sözleşmesidir. Nükleer 

tesis kavramı Nükleer Güvenlik Sözleşmesi’nin tanımlar kısmında 2. 

Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “nükleer tesis”, 

“her Akit Taraf için, kendi etkisi altındaki aynı yerde bulunan ve 

nükleer güç santralinin işletimiyle doğrudan ilgili olan radyoaktif 

maddelerin idare edildiği ve işlendiği tesisler ile depolar dâhil 

herhangi bir sabit sivil nükleer güç santrali demektir. Böyle bir tesis, 

reaktör korundan nükleer yakıtın kesin olarak çıkarılması, onaylanmış 

usullere göre güvenli olarak depolanması ve yetkili kurum tarafından 

                                           
3
 Viyana Sözleşmesi’nde tesisat devleti ifadesi yer alırken, Paris Sözleşmesi’nde 

yetkili resmi kurum ifadesi kullanılmıştır. 

4
 Exposé des Motifs, m. 13.   
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sökülme programının kabul edilmesi halinde nükleer tesis olmaktan 

çıkar”
5
. 

Paris Sözleşmesi’nin gerekçesinde nükleer maddelerin 

taşınması sırasında kullanılan depolama yerleri (demiryolu istasyon 

platformunda olduğu gibi) bu işin geçici ve nihai doğası gereği olduğu 

için nükleer tesis olarak kabul edilmemektedir
6
. Uranyumun fiziksel 

konsantrasyonu, öğütülmesi ve çıkarılması gibi bazı aktiveler, yüksek 

radyoaktivite içermezler. Bu yüzden bu tür faaliyetler Anlaşma 

rejiminin kapsamına değildir
7
.  

Araştırma laboratuarları gibi bölünebilir çekirdeklerin az 

miktarda bulundukları yerler anlaşma kapsamında değildir. Parçacık 

hızlandırıcıları da bu antlaşma kapsamında değildir.  Son olarak 

uranyum tuzu gibi malzemelerin nükleer endüstri dışında başka 

endüstrilerde kullanılması halinde de bu konvansiyon kapsamında 

değildir
8
. Düşük seviyede radyoaktiviteye ilave olarak, askeri 

                                           
5
 Tanım için bkz. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml; 

Orijinal Adı: Convention on Nuclear Safety.  

6
 Exposé des Motifs, m. 9.   

7
 Exposé des Motifs, m. 9.   

8
 “Fransa’da ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör)  projelerinin 

sonunda kurulan tesislerin İşleticileri uluslararası sorumluluk rejimi kapsamında 

değildir ve sınırsız nükleer sorumluluğa maruz olan riskleri 

sigortalanamamaktadır. Pesimistler, 2004 Protokolünde “füzyon/birleşme 

tesislerinin kapsama dâhil edilmemelerinde bir öngörü eksikliği” olduğunu iddia 

edebilirler. Füzyonun kapsam dışında bırakılmış olması, gelişmekte olan ITER 

projesinde kaydedilen ilerlemelerin ışığında özellikle Tedarikçileri 

ilgilendirmektedir”; Anthony Thomas/Raphel J. A. Heffron, Third Party Nuclear 

Liability: The Case of a Supplier in the United Kingdom; EPRG Working Paper 

1205, s. 5. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml
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kuruluşlar ve tesisler gibi barışçı olmayan operasyonlar da Paris 

Sözleşmesi kapsamının dışındadır. Ayrıca, nükleer birleşme (çekirdek 

birleşmesi) tesislerinin halen uluslararası rejimin genel ilkelerinden 

yararlanmadığı da dikkate alınmalıdır
9
. 

2. Nükleer Kaza 

Nükleer kaza, genel olarak nükleer yakıt, nükleer ürün veya 

atıkların radyoaktif özelikleri nedeniyle ortaya çıkan olaydır. Değişik 

ülkelerin farklı özel düzenlemeleri olmasına rağmen bir kazanın 

“nükleer kaza” olarak değerlendirilmesi için son derece tehlikeli 

nükleer maddelerin bulunduğu tesislerde bu maddelerin saklandığı 

veya çok tehlikeli faaliyetlerin yürütüldüğü veya maddelerin taşınması 

sırasında bu kazanın gerçekleşmesi gerektiği genel bir kural vardır
10

. 

Nükleer hadise sözleşme üye olmayan ülke topraklarında 

gerçekleşmesi veya zarara maruz kalması halinde bu sözleşme 

uygulanmaz. Nükleer kaza Paris Sözleşmesinin 1. maddesinin a/1 

fıkrasında  “nükleer kaza tabirinden maksat, öyle bir hâdise veya aynı 

menşei haiz öyle bir hâdiseler ailesidir ki, bu hâdise veya hâdiseler 

silsilesi veya sebep olduğu her türlü hasar radyoaktif evsaftan veya 

radyoaktif evsafın, nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya 

artığın zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli evsafı veya bunlardan 

her hangi birisi ile birleşmesinden doğar veya onun neticesi olarak 

                                           
9
 Laetitia Grammatico-Vidal; The International Thermonuclear Experimental 

Reactor (ITER), International Organisation: Which Laws Apply to this 

International Nuclear Operator?, Nuclear Law Bulletin, 2009, s. 1.  

 
10

 Julia A. Schwartz, Liability and Compensation for Third Party Damage resulting 

from and a Nuclear Incıdent, International Nuclear Law: History, Evolution and 

Outlook, OECD 2010, s. 309. 
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ortaya çıkar” şeklinde tanımlanmıştır
11

. Hasar ve kayıp nükleer kaza 

ile birlikte başka bir kazadan meydana gelmiş veya kazanın veya 

kaybının bir kısmı başka bir kaza sonucunda ortaya çıkmışsa ve olayın 

nükleer kazadan mı yoksa nükleer olmayan kazadan mı kaynakladığı 

makul olarak ayırt edilemiyorsa bu kaza nükleer kaza olarak kabul 

edilir
12

.  

Bir kazanın Paris Sözleşmesinin kapsamında nükleer kaza 

olarak değerlendirebilmesi için bu kazanın nükleer tesisler veya 

nükleer tesisle alakalı veya nükleer materyallerin taşınması esnasında 

gerçekleşmesi gerekir
13

. Örneğin, belli bir periyot içinde kontrolsüz 

bir şekilde yapılan radyasyon yayını, tek bir kaynağa dayanıyorsa 

radyoaktife salınımında kesinti olsa bile bu nükleer kaza olarak kabul 

edilir
14

. 

Viyana Sözleşmesinde nükleer kaza, nükleer zararın aynı 

nedenden kaynaklandığı herhangi olay ve olaylar serisi olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanım oldukça kısa ve nükleer kazanın unsurları 

açıklamak bakımından yetersizdir
15

. 

                                           
11

 Tanım için bkz. http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-

sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-

sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html; e.t. 04.04.2012. 

12
 Paris Convention, m. 3/b. 

13
 Exposé des Motifs, m. 8/1. 

14
 Exposé des Motifs, m. 8/2; Necip Kağan Kocaoğlu, Milletlerarası Özel Hukukta 

Nükleer Tesis İşletenin  Hukuki Sorumluluğu: Karşılaştırmalı ve Uluslar arası 

Özel Hukuk Analizi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68 Sayı: 2010/2, s. 85. 

15
 Bu hüküm 1997’de değiştirilen Viyana Sözleşmesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 

nükleer zarar (veya sadece koruyucu tedbirlere ile ilgili olarak) yakın ve ciddi 

tehdit oluşturan aynı kökene sahip olay veya olaylar serisidir. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
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3. İşleten 

Nükleer santral işleteni, nükleer kaza sebebiyle ortaya çıkan 

zarardan sorumluluğun süjesi konumundadır. Nükleer santral işleteni, 

yetkili kurum tarafından tanınmış ve görevlendirilmiş gerçek veya 

tüzel kişidir. Paris Sözleşmesi ile Viyana Sözleşmesinde işleten 

kavramı yukarda olduğu gibi benzer şekilde düzenlenmiş
16

 ve bu 

düzenlemeye göre sözleşmeye üye olan ülkelere işleten kavramının 

verilmesinde yetkilendirilmiştir. Nükleer Enerji Alanında Hukuki 

Sorumluluk Kanunu Ön Tasarısı
17

 m.2 f. 1/a’ya göre nükleer tesis 

işleteni TAEK tarafından yetkilendiren kimsedir. Ön tasarıya göre 

nükleer santral lisansı almadan işletenler ve lisansı iptal edilenler 

nükleer santral işleteni gibi sorumlu tutulacaklardır. Türk Hukukunda 

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile  Enerji  Satışı-

na İlişkin Kanun’a göre, yapılacak nükleer güç santrallerine ilişkin 

olarak ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri alındıktan sonra Bakan-

lık tarafından, bu Kanun kapsamında santral kuracak ve işletecek şir-

ket ve/veya şirketlerin seçilmesi süreci başlatılır. Bu sürece, TAEK'in 

belirlediği ölçütleri karşılayan şirketler katılabilir.  

İşletenin belirlenmesinde genellikle yetkilendirme veya lisans 

alma sistemleri vardır. Yetkili kamu kurumu tarafından işleten sıfatı 

                                           
16

 “Bununla beraber işletenin seçilmesi ve atanması ile ilgili olarak Paris 

Sözleşmesi’nde yetkili resmi makam ifadesi kullanılırken; Viyana 

Sözleşmesi’nde tesis devleti ifadesine yer verilmiştir”; Aslı Arda, Nükleer 

Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi 

Kapsamında Nükleer Tesis İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s. 15. 

17
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda çalışmalarını yürüten komisyon Kemal    

OĞUZMAN’IN başkanlığında toplanmış ve 1986 yılı ekim ayında tasarı 

tamamlanmıştır. 
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tanınan kişi, Paris Sözleşmesi uyarınca üçüncü kişinin sorumluluğuna 

karşı risklerini karşılamak için gerekli finansal desteği sağlaması 

gereklidir
18

. Nükleer santral işleteni ile ilgili bir iddia ileri 

sürüldüğünde, mahkeme işleteni yetkilendiren veya lisans veren 

ülkenin hukukuna bakmak suretiyle işleten olup olmadığını tayin 

eder
19

. 

II. NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN  

   SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ 

Nükleer santraller herhangi bir kaza ihtimaline karşı güvenlik 

önlemlerinin üst düzeyde alındığı yerler olmasına rağmen, insanoğlu 

bu kazaların önlenmesinin çokta mümkün olmadığını ağır bir şekilde 

tecrübe etmiştir. Nükleer kazalar sonucunda çevresel, bedensel ve 

kalıtsal oldukça ağır sonuçlar ortaya çıkmıştır. Nükleer santral 

işletilmesi sırasında meydana gelecek tipik tehlike sonunda nitelik ve 

nicelik bakımından çok ağır sonuçlar doğmaktadır. İşte bu niteliği 

itibariyle nükleer santral işletenin sorumluluğu; tehlikeli bir işletme 

işletilmesi veya tehlikeli bir faaliyette bulunması halinde başvurulan 

tehlike sorumluluğu halidir ve nükleer tesisin işleteni, nükleer tesisin 

işletilmesi sebebiyle, şahıs varlığına ve malvarlığına gelen zararlardan 

dolayı sorumludur. 

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi sonucunda 

günümüzde tehlikeli faaliyetlerle iştigal eden işletmelerin sayısı her 

geçen gün daha da artmaktadır. Bu tür faaliyette bulunan işletmelerin 

sadece kusurları oranında sorumlu tutulmalarının, toplumun 

menfaatleri göz önüne alındığı zaman, çokta hakkaniyetli olacağını 

                                           
18

 Exposé des Motifs, m. 15/1. 

19
 Exposé des Motifs, m. 15/1. 
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söylemek mümkün değildir. Bu yüzden tehlike sorumluluğu (strict 

liability)  kusursuz sorumluluk hallerinin en ağır türünü 

oluşturmaktadır
20

. Hatta tehlike sorumluluğuna başvurulabilen 

hallerde sorumluluğu ortadan kaldırmaya yönelik sözleşmeler genelde 

hükümsüz sayılmaktadır
21

.  

Paris Sözleşmesinde de nükleer santralin işletenin sorumluluğu 

kusursuz sorumluluk olarak nitelendirilmiştir. Paris ve Viyana 

Sözleşmelerine göre nükleer santral işletenin sorumluluğu ortak yedi 

ilke etrafında toplanmıştır
22

. Bu ilkeler: 

a-) İşletenin kusursuz sorumluluğu 

b-) İşleticinin münhasır sorumluluğu
23

 (kazadan sadece işletenin 

sorumlu olması ilkesi) 

c-) Zorunlu finansal güvence  

d-) İşletenin sorumluluğunun miktar yönünden sınırlandırılması  

e-) İşletenin sorumluluğunun zaman bakımından sınırlandırılması 

f-) Kazanın gerçekleştiği ülkenin yargı yetkisi 

                                           
20

 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık,  

İstanbul, 2010, s. 488;  Mustafa Tiftik, Türk Hukukunda Tehlike 

Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, Ankara 2005, s. 21; 

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, İstanbul 2012, s. 667. 

21
 Haluk Tandoğan, “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike 

Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni 

Gelişmeler II. Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, 1981,  s. 15; Mustafa Kılıçoğlu, “Borçlar Hukukunda Olağan Sebep 

Sorumluluğu”, YD. Cilt. 30, Sayı: 3 ve 4, Temmuz ve Ekim 2004, s. 453. 

22
 Thomas/Heffron, s. 3.  

23
 Exposé des Motifs, m. 15/1. 
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g-) Geçerli uluslar arası sözleşmelerin, mağdurların vatandaşlıklarına 

ya da ikametgâhlarına bakılmaksızın uygulanması ilkesidir. 

Paris Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesinde düzenlenen 

sorumluluk özel hukuk sorumluluğudur. Paris Sözleşmesinde cezai 

sorumlulukların düzenlenmesi ülkelerin ulusal mevzuatlarına 

bırakılmıştır
24

.  

Nükleer kazalar sonucunda üçüncü şahıslara karşı sorumluluk 

konusu daha önce de değinildiği gibi uluslararası sözleşmelerde 

düzenlenmiştir
25

. Ancak uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin çoğu 

genel nitelikte oldukları için bu sözleşmeler çerçeve niteliği 

taşımaktadırlar. Bu sebeple söz konusu anlaşmalara ve protokollere 

taraf olan ülkeler, bu sözleşmeler doğrultusunda kendi ulusal 

mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. 

 

1. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR 

A-  Paris Sözleşmesi 

1960 yılında üyelerinin tamamını Batı Avrupalı ülkelerin 

oluşturduğu ve sekretaryası OECD tarafından yürütülen nükleer 

tesislerin işletilmesi veya nükleer maddelerin taşınması sırasında, o 

ülkedeki veya diğer Taraf ülkelerdeki "üçüncü şahısların" zarar 

görmesi durumunda, bu zararların tazmin edilmesini sağlamak 

amacıyla uluslararası bir sistem oluşturmak için Paris Sözleşmesi 

imzaya açılmıştır. Paris Sözleşmesi'nin bugün hala yürürlükte olan 

                                           
24

 Kocaoğlu, s. 90. 

25
 Amerika, Çin, Japonya ve Hindistan gibi dünyanın en büyük nükleer kapasitesine 

sahip ülkeler yürürlükteki sözleşmelerin hiçbirine taraf değildirler. 
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hali 1982 yılında revize edilmiş olan halidir. Fakat daha sonraları 

ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve durumlar sonucunda 1999 yılında 

tekrar yenilenme çalışmaları başlamış ve 2004 yılında taraf ülkelerce 

imzalanmıştır. Ancak 2004 değişiklikleri henüz TBMM tarafından 

onaylanmadığı için bizim hukukumuzda yürürlüğe girememiştir. Paris 

Sözleşmesinin getirdiği sorumluluk düzeni şöyle sıralanabilir:  

• Sorumluluk nükleer tesisatın işletenine kanalize edilir
 

(yöneltilir)
26

.  Nükleer kaza sonucunda meydana gelecek zararlardan 

sorumlu tutulacak kişi sadece ve sadece işletendir. Haksız fiil 

hükümlerinden farklı olarak sadece işletenin sorumlu olmasını iki ana 

faktör etkilemiştir. Bu faktörlerden ilki, işletenin yasal olarak yükümlü 

olduğu özel durumlar oluşturmak ve karşı davaların zor, karmaşık ve 

uzun sorunlarını önlemek içindir. İkincisi ise bu tür münhasır 

sorumluluk işletenin kendisinden başka bir nükleer tesisin inşaatı veya 

işletilmesi ile ilgili sigorta yaptırma, gerekliliğini ortadan kaldırır ve 

böylece mevcut sigorta kapasitenin yoğunlaşmasını sağlar
27

. Paris 

Sözleşmesinde sorumluluğun işletene yöneltilmesinin doğal bir 

sonucu olarak, nükleer kazanın mağdurları işletenin ihmalini veya 

kusurunu ispat etmek zorunda değildirler. Mağdurların sadece nükleer 

hasar/zarar ile nükleer kaza arasındaki illiyet bağını ispat etmeleri 

yeterlidir.  

Paris Sözleşmesinde sorumluluk nükleer santral işletene 

kanalize edilirken, Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk 

öntasarısında m.3/3’e göre nükleer tesisin sahibi ile işleteni farklı 

                                           
26

 Exposé de Motifs, m. 15/1. 

27
 Viyana Sözleşmesinde Benzer Gerekçeler İçin Bkz. Overview of the Modernized 

IAEA Nuclear Liability Regime, GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5. Date: 2 

September 2004. 
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kişiler ise, bunların hepsi tazminat borcundan müteselsilen sorumlu 

tutulmaktadır.  

Söz konusu sözleşmeye göre tedarikçilerin sigorta yaptırmaları 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Paris Sözleşmesi işletene 

belirli şartlar altında rucü hakkı vermiştir. Bu sadece iki durum 

ve/veya haller kısıtlı olmak kaydıyla tanınmıştır
28

. Bunlardan birincisi 

nükleer kazanın sebep olduğu zarara, başka bir kimsenin kasten bir 

fiili veya ihmali neden olmuş ise kasıtlı hareket eden faile veya 

kazanın ve sonucunda zararın ortaya çıkmasında ihmali bulunan kişiye 

karşı işletenin rucü hakkıdır
29

. İşletene bu rucü hakkı sadece gerçek 

kişiler için tanınmıştır. Paris Sözleşmesi’ne göre işçilerin kastı veya 

ihmali sonucunda bir zarar ortaya çıkması halinde işletenin, işveren 

şirkete karşı bir rucü hakkı bulunması hükmünün getirilmesini 

                                           
28

 Birleşik Krallık 1965 Nükleer Tesis Yasasında işleticinin münhasır sorumluluğuna 

iki istisna getiren (bir başka deyişle, üçüncü şahıs sorumluluğunun ortaya 

çıkabildiği) m. 12/3a no’lu maddede değişikliği ile tadil edilen 1969 tarihli Yasa, 

bu sorunu kısmen ele alıyordu. 12/3a no’lu maddede İşleticinin 

taşınmazlarının/mallarının zarar görmesi halinde: 

   “işbu fıkrada belirtilenler dışında, aşağıdakiler haricinde bu şekilde maruz kalınan 

zararla/hasarla ilgili olarak hiç bir şahsın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı 

öngörülmektedir:     

    (a) söz konusu hasarın meydana gelmesinden önce, sözü edilen hasarla ilgili 

olarak doğan sorumluluğun yazılı olarak kayıt altına alındığı akdedilmiş bir 

sözleşmeye uygun olarak; veya   

    (b) hasarın zarar vermek niyetinde olan söz konusu şahsın filli veya ihmali 

neticesinde meydana gelmiş olması”.    

29
 “Sözleşme hükmünün gerekçelerine (Exposé des Motifs) göre bu rucü hakkının 

sadece zarar vermek/zarara neden olmak amacıyla kasıtlı hareket eden faillere ve 

hasara neden olan kazada/olayda ihmali bulunan kişilere karşı kullanılabileceği 

çok açık ve kesindir”; Thomas/Heffron, s. 5. 
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amaçlanmamaktadır. Bu nedenle, personeli zarara neden olmak 

amacıyla kasıtlı hareket eden veya kazanın ortaya çıkmasında ihmali 

bulunan işveren şirket, personelinin bu kasıtlı fiil veya ihmallerinden 

dolayı sorumlu tutulamamaktadır. Buna göre işleten, rucü hakkını 

ancak kusurlu olarak zarar verene yönetebilir. Bunun dışında işçinin 

fiilinden dolayı kusursuz işverene rucü hakkı bulunmamaktadır
30

.  

İkinci olarak ise işletene sözleşmeye dayalı olarak rucü hakkı 

tanınmıştır. Bu da ancak sözleşmede açıkça belirtildiği takdirde ve 

belirtilen oran ve kapsamda rucü hakkıdır
31

.  

Paris Sözleşmesinde işletenin münhasır sorumluluğu açık ve 

net bir şekilde ortaya konulmuş olmasına rağmen tedarikçilerin 

sorumluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak tedarikçiler ile işleten 

arasında yapılan sözleşme ile tedarikçilerin sorumluluğuna 

başvurulabilmektedir. Tedarikçi ile işleten arasında yapılacak 

sözleşme üçüncü kişilere karşı işletenin sorumluluğunu 

kaldırmamakta sadece işletene tedarikçiye karşı açılacak rucü 

isteminde bulunma imkânı tanımaktadır. Tedarikçinin sorumluluğu ise 

                                           
30

 Gülin Güneysu, Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukukî 

Sorumluluk; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 41 Sayı: 1, 

Ankara, 1990, s. 223. 

31
 “Ermenistan, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Slovakya Cumhuriyeti gibi bazı yargı 

bölgelerinde rucü hakkı ile ilgili özel düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 

Kanada’nın nükleer sorumluluk hukukunda sorumluluğun tamamıyla işletene 

kanalize edildiğine ve rücu hakkı sağlamadığına bakılırsa Kanada’nın bu yasal 

statüye sahip olduğu tartışılabilir. Diğer bir ifade ile bu bölgelerde muhtemelen 

tedarikçiye rucü hakkı bulunmamaktadır”; Addendum to A Briefing Document 

on the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010: Questions of 

Constitutionality and Legislative Options Open to Parliament, s. 12; 

http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%

20Bill.pdf, e.t. 18.04.2012. 

http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%20Bill.pdf
http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%20Bill.pdf
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ancak tedarik ettiği mal veya hizmetin ayıplı veya kusurlu olması 

halinde gereklidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken tedarikçinin 

işletene rucü hakkını sözleşme ile tanımaması veya tanımış ise bu 

hakkın kapsamını mümkün olduğunca sınırlandırması gerekliliğidir
32

. 

• İşletenin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Nükleer 

tesis işletenin sorumluluğu kusursuz (no fault liability) sorumluluktur. 

İşletene ayrıca kurtuluş beyyinesi getirme imkânı da tanınmamıştır. 

İşletenin sorumluluğuna kurtuluş beyyinesi getirilmemiş olması bu 

sorumluluğunun tehlike sorumluluğu niteliğini göstermektedir
33

. 

Birden fazla tesis işleteninin aynı kaza ile alakalı olarak sorumlu 

olması halinde işletenlerin müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilir.  

Paris Sözleşmesi m.3/a’ya göre, söz konusu tesiste meydana 

gelen bir kazanın veya söz konusu tesisten gelen nükleer maddelerin 

hasara/zarara sebep olduğunun kanıtlanması halinde nükleer tesisi 

işletenin sözü edilen hasardan/zarardan sorumlu olacağı 

öngörülmektedir. Ancak, Paris Sözleşmesinde işletenin sorumluluktan 

kurtulduğu bazı önemli istisnalar bulunmaktadır. Bunlar kurtuluş 

beyyinesi niteliğinde olmayıp illiyet bağını kesen sebeplerdir. Bu 

sebeplerden ilki, nükleer zarara doğrudan silâhlı çatışma, tecavüz, iç 

harp veya isyana bağlı olarak meydana gelen nükleer kazaların yol 

açtığı durumlardır. Bu istisnanın tanınması ilgili ülkenin iç savaş veya 

diğer silahlı çatışmanın sonuçlarından sorumlu olması esasına 

                                           
32

 Örneğin, Tedarikçinin sorumluluğu sözleşme bedeliyle sınırlandırılabilir ve   

sözleşme bedelinin üzerindeki maliyet ve giderlerin işleten tarafından 

karşılanması hükme bağlanabilir. 

33
 Güneysu, s. 208. 
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dayanmaktadır. Bu madde kapsamına terörist saldırılar 

girmemektedir
34

.  

Paris Sözleşmesinde tanınan muafiyetlerden biri de istisnai 

nitelikte doğal afetlerdir. Her ne kadar 2004 Paris Protokolü “doğal 

afetlere bağlı olarak yükümlülükten kurtulmayı” kaldırmış olsa da,  

1960 Paris Sözleşmesinde istisnai nitelikte doğrudan vahim bir doğal 

afete bağlı nükleer kazanın ortaya çıkması halinde işletenin 

sorumluluğu olmadığını düzenlemiştir.  Ancak Paris Sözleşmesinin 9. 

maddesinde milli hukukta aksi belirtilmedikçe ifadesi yer almaktadır. 

Buna göre taraf ülkeler iç hukuk düzenlemeleri ile bu muafiyetlerin 

aksini kararlaştırabilirler. Daha önce ifade edildiği gibi, işleten nükleer 

zarara maruz kalan kişinin ağır ihmalini veya söz konusu kişinin zarar 

verme kastının bulunduğunu ispatlaması halinde tazminat ödemekten 

kurtulabilir.  

• Sorumluluk miktar ve zaman konusunda sınırlıdır. 

Uluslararası sözleşmeler, nükleer tesis işletenin sorumlu olduğu 

tazminat miktarını ve süresini sınırlandırma yoluna gitmiştir
35

.  

                                           
34

 “11 Eylül saldırılarından sonra sigortacılar işletenin sorumluluğuna muafiyet 

veren bu maddenin tekrar gözden geçirilmesini istemişlerdir ancak terörist 

saldırılar son durumda sözleşmenin kapsamı içinde kalmıştırlar”; Dussart Roland 

Desart, International Nuclear Law in Post-Chernobly Period, The reform of the 

Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy and of 

the Brussels Supplementary Convention – An overview of the main features of 

the modernisation of the two Conventions, s. 219. 

35
 “Paris sözleşmesinin tarafı olan Almanya ve imzalamış fakat onaylamamış 

İsviçre’de işletenin sorumluluk özel kanunlarla sınırsız hale getirilmiştir. 

Avusturya ve Japonya gibi ülkeler işletenin sınırsız sorumluluğunu 

belirlemişlerdir”; Nuclear Legislation OECD Countries, http://www.oecd-

nea.org/law/legislation/, e.t. 17.04.2012. “Ancak sorumluluğun teoride sınırsız 

olmasına rağmen fiilen işletenin mali gücü ile sınırlıdır. Bundan dolayı sigorta 

http://www.oecd-nea.org/law/legislation/
http://www.oecd-nea.org/law/legislation/
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Paris Sözleşmesinde de işletenin sorumluluğu miktar ve zaman 

açısından sınırlandırılmıştır. Sözleşmenin 7. maddesine göre işletenin 

sorumlu olduğu miktar azami 15.000.000 Özel Çekme Hakkı
36

 

(Special Drawing Rights) ile sınırlandırılmıştır. Aynı maddeye göre 

sözleşmenin tarafı olan ülke 5.000.000 Özel Çekme Hakkının altına 

düşmemek şartıyla daha az veya çok ücret belirleyebilir. Belirlenen bu 

bedeller salt tazminat masrafları olup mahkeme tarafından 

hükmedilecek faiz ve bedeller mesul olduğu meblağa ilaveten işleten 

tarafından ödenecektir.  

Sözleşmenin tarafı olan ülke nükleer tesislerden bazılarının 

diğer nükleer tesislere göre daha az riskli olduğunu öngörmesi halinde 

5.000.000 Özel Çekme Hakkının altına düşmemek şartıyla tazminat 

meblağını 15.000.000 Özel Çekme Hakkından az olarak 

belirleyebilir
37

. Müşterek ve müteselsil sorumlu işletenlerin her birinin 

sorumlu oldukları meblağlar sözleşmenin 7. maddesindeki belirlenen 

rakamlardan daha fazla olamaz
38

.  

Nükleer kaza sonucunda ortaya çıkan hasar/zararlara ilişkin 

Paris Sözleşmesinde m.8/a’ya göre tazminat hakkı kazanın meydana 

gelmesinden itibaren on yıllık sürenin geçmesiyle sona erer
39

.  

                                                                                                   
veya diğer teminatlar önem kazanmaktadır”; Mehmet Özdamar, Sivil Amaçlı 

Nükleer Enerji Risklerine Karşı Hukuki Sorumluluk Sigortası, s. 16, 

http://www.ehae.org.tr/sunumlar/04.pptx, e.t. 17.04.2012. 

36
 13 Mart 2013 günü saat 12.56’da itibariyle 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 2.7095 

Türk Lirası’dır. 

37
 Exposé de Motifs, m. 43/3. 

38
 Exposé de Motifs, m. 34. 

39
 Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk öntasarısında “tazminat talebine 

ilişkin zamanaşımı da özel olarak düzenlenmiştir. Nükleer kazada özellikle 

http://www.ehae.org.tr/sunumlar/04.pptx
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Bu sürenin, hak düşürücü niteliğinde olduğu da söz konusu 

anlaşmada ayrıca belirtilmiştir. Bununla beraber bu sözleşmenin tarafı 

devletler milli hukuklarda on yıllık süreden daha uzun bir süre tesis 

edebilirler. Paris Sözleşmesi m.8’e göre, sözleşmenin tarafı devlet 

milli hukukunda, mağdurun zararı ve sorumlu işleteni öğrendiği veya 

öğrenmesi gereken tarihten başlayarak iki yıldan az olmamak şartıyla 

on yıllık süreyi geçmemek şartıyla zaman aşımı veya hak düşürücü 

süre tesis edebilir.  

Hasarın, nükleer maddelerin çalınması, atılması veya terk 

edilmesinden doğmuş olması halinde on yıllık süre, kazanın meydana 

geldiği tarihten itibaren başlar. Ancak bu durumda işletenin 

sorumluluğu çalınma, atılma veya terk tarihinden itibaren yirmi yıllık 

bir süreyi geçmeyecektir
40

.  

Sözleşmenin m.8/d’e göre ise milli hukukta aksine hüküm 

bulunmadıkça yetkili mahkeme nihai kararını vermeden önce nükleer 

kaza nedeniyle tazminat davası açan mağdur, on yıllık süre sona erse 

bile zararın ağırlaştığı iddiasını ileri sürebilir.  

İşletenin sorumluluğunda yapılan bu sınırlama olmazsa olmaz 

niteliktedir. Eğer bu sınırlamalar olmazsa, oluşan riskler şimdiye 

kadar karşılaşılandan daha büyük finansal yükümlülükler gerektirir ve 

                                                                                                   
radyasyon etkilerin bazen geç ortaya çıktığı dikkate alınarak, kazadan itibaren 

işleyecek zamanaşımı otuz yıl olarak kabul edilmiştir. Bu otuz yıllık süre içinde 

mağdurun zararı ve zarardan sorumlu olduğu kişiyi öğrendiği tarihten itibaren üç 

yıl geçmekle de tazminat talebi zamanaşımına uğrayacaktır”; Oğuzman/Öz, s. 

667. 

40
 Exposé de Motifs, m. 47/4. 
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işletenler için gerekli sigortayı veya riskleri karşılamak için mali 

desteği bulması çok zor olurdu
41

.  

Zaman sınırlaması konusuna gelince radyoaktif maddelerin 

neden olduğu bedensel yaralanmalar ve radyasyona maruz kalma kaza 

gerçekleştikten belli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 

radyasyon mağduru on sene sonra hamile kalmış ve çocuğu kalıtsal 

olarak etkilenmiş olup semptomları on yıl sonra ortaya çıkabilir
42

. 

Onun için tazminat istemi konusunda yasal süre büyük önem taşıyan 

bir konudur. Öte yandan, zararları daha sonra ortaya çıkan mağdurlar 

için kendilerine tanzim yapılması ile ilgili hüküm bulunmaması 

anlamsızdır
43

. Bir diğer sorun ise gerçekte nükleer olaydan 

kaynaklanan bu gecikmeli hasarı iddia etme ya da inkâr etmedeki ispat 

güçlüğüdür
44

.  

• Özel yetkili yargı, diğer ülkelerdeki mahkemeleri 

dışlayarak, bir ülkenin mahkemelerine verilir. 

Paris Sözleşmesinde genel kural ülkesinde nükleer kaza 

meydana gelen Akit Tarafın yargılama yetkisine sahip olduğudur
45

. 

Paris Sözleşmesi m.13’e göre nükleer kaza nedeniyle istemde 

                                           
41

 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2. 

42
 Duncan E. J. Currie, The Problems and Gaps in The Nuclear Lıabılıty 

Conventıons and an Analysıs of How an Actual Claım Would Be Brought Under 

The Current Exıstıng Treaty Regıme in The Event of a Nuclear Accıdent, s. 100, 

http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-

Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf; e.t. 15.04.2012 . 

43
 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2. 

44
 Duncan, s. 86. 

45
 Exposé de Motifs, m. 54/2. 

http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf
http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf
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bulunulacak tazminat Paris Anlaşmasında ilgili diğer maddelere 

uygun olarak yetkili mahkemenin ulusal hukuku tarafından belirlenir. 

Birden fazla taraf devletin yetkili olması halinde, Paris 

Sözleşmesinin m.13/d’nin m.17’e yapmış olduğu atıf nedeniyle, 

m.17’de belirtilen mahkeme mesele ile en yakından alâkadar olduğuna 

karar verdiği; taraf devletin mahkemelerinde görülür. Ancak bu 

sözleşme, milli hukuk ve milli mevzuat, tabiiyet, ikametgâh veya 

mesken kriterlerine bakılmaksızın tatbik edilir. 

B- Brüksel Ek Sözleşmesi 

Brüksel Sözleşmesi
46

, Paris Sözleşmesini imzalamış olan 

ülkelerin çoğunluğu tarafından 1963 yılında benimsenmiştir Brüksel 

Sözleşmesinin ana amacı nükleer kaza durumunda sigorta kapsamına 

giren miktarı arttırmaktır. Talep edilen tazminat tutarı, işletmenin 

Paris Sözleşmesi uyarınca sorumluluğu olduğu azami miktarı aştığı 

takdirde mağdurun zararlarını telafi etmek için ilave kamu fonlarının 

mağdurların kullanımına sunulmasını ve ilave kamu fonlarının 

ayrılmasını öngören Brüksel Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi ile birlikte 

işlerlik kazanmaktadır
47

. Paris ve Brüksel Sözleşmeleri sorumluluk 

limitleri için üç aşamalı bir yapı belirlemektedir:  

  birinci aşama – İşleten sigorta veya diğer finansal teminatlar 

kapsamında olan tazminatı ödemekle yükümlüdür;  

                                           
46

 Orijinal Adı: Convention of 31 January 1963 Supplementary to the Paris 

Convention of 29 July 1960. 1964 yılında ve 1982 yılında ek protokoller ile 

değiştirilmiştir. 1974 yılında yürürlüğe girmiştir. Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, Slovenya, İspanya ve Birleşik 

Krallık bu sözleşmenin tarafıdır. Avusturya, Lüksemburg ve İsviçre imzalamış 

ama onaylamıştır. 

47
 Thomas/Heffron, s. 4. 
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  ikinci aşama – tazminat tesisin bulunduğu ülkenin kamu fonlarından 

ödenir;  

  üçüncü aşama– tazminat Brüksel Sözleşmesine tüm akit taraflarının 

müşterek olarak katılımda bulundukları kamu fonlarından karşılanır. 

  

C-  Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 2004 Protokolü 

2004 Paris Protokolünün
48

 hazırlanmasına yol açan saikler 

büyük ölçüde Çernobil ile ilgili olarak talep edilen zarar/ ziyan 

tazminatlarından kaynaklanmıştır. Bu zararlar hâsılat ve gelir kaybı, 

mahsul, hayvan ve balık telef olması, çevrenin eski durumuna 

getirilmesinin maliyetleri (bir başka ifadeyle, nükleer atıklarla 

kirletilmiş bir ırmakta belirli balık türlerinin yeniden yaşatılmaya 

çalışılmasına ilişkin maliyetler) veya çevreden yararlanmadaki 

ekonomik fayda kaybı (bir başka ifadeyle gelir kaybına uğrayan otel 

sahibi) şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle Paris Sözleşmesini 

Değiştiren 2004 Protokolü ve Paris Sözleşmesine Ek Brüksel 

Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 2004 Protokolünün amaçları; “daha 

önce hiç olmadığı/görülmediği şekilde daha fazla ve değişik türlerdeki 

zararları/ziyanları kapsamak ve büyük miktarlardaki ve 

zararlar/hasarlar için daha çok sayıdaki mağdura tazminat ödenmesini 

mümkün kılabilecek paranın/fonların hazır bulundurulmasını 

sağlamak” olarak açıklanmıştır
49

. 2004 değişiklik protokolleri, çok 

                                           
48

 Paris Sözleşmesine taraf olan devletler 2004 yılında Paris Sözleşmesinde 

değişiklikler yapılması konusunda mutabık kalmışlardır. Ülkelerin büyük 

çoğunluğu bu protokolü ulusal hukukta  yürürlüğe girdi ama İtalya, Birleşik 

Krallık, İspanya ve Belçika'da henüz süreç tamamlanmış değildir. 

49
 “Bu tür zarar ve ziyan türleri önceden “nükleer zararın ve nükleer zarar 

tazminatının” anlamca sınırlı kapsamına girmiyordu”; Thomas/Heffron, s. 6. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/908-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesini-yenileyen-2004-protokolu.html
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sayıda ülkenin bu değişikliklere uygun olarak yeni düzenlemeler 

yapmış olmasına rağmen henüz yürürlüğe girmiş değildir. 

2004 değişikliğinde yapılan önemli değişiklerden biri nükleer 

zarar tanımıdır. Yenilenen nükleer kaza tanımı Viyana Sözleşmesi’nde 

yer alan tanım ile hemen hemen aynıdır. Bunun dışında nükleer zarar 

teriminin anlamı aşağıda belirtilen konuları da kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir: 

* can kaybı veya kişisel yaralanmalar ve  

* mülkün zarar veya hasar görmesi veyahut da kaybı ve yetkili 

bir mahkeme tarafından tespit edilerek karar verilmesi kaydıyla 

aşağıda belirtilenlerden her birisi
50

 

* yukarıda yer verilen (i) ve (ii) şıklarından kaynaklanan 

ekonomik zararlar; 

* hasar görmüş çevrenin eski haline dönüştürülmesi için alınan 

önlemlerin maliyeti;  

* çevrenin kullanılmasından veya çevreden yararlanılmasından 

doğrudan elde edilen bir ekonomik fayda ve çıkardan kaynaklanan ve 

söz konusu çevrenin önemli derecede hasar görmesi sonucu uğranılan 

gelir kaybı;  

* söz konusu tedbirlerdin kaynaklanan kayıp ve hasarlar da 

dâhil olmak üzere önleyici nitelikteki tedbirlerin maliyetleridir. 

Paris Sözleşmesinde yapılan önemli değişikliklerden biri de 

işletenin ve tesis devletin sorumlu oldukları miktarların arttırılmasıdır. 

2004 protokolü sayesinde mağdurların daha yüksek tazminata hak 

                                           
50

 “Nükleer tesis devletin hukukunun ini ile telafi edilmesi hayali bir ilerlemedir”; 

Currie, s. 111. 
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kazanabileceği kabul edilir. 2004 protokolü ile sorumluluk azami 

sorumluluk limiti 1.500.000 €’ya
51

 yükseltilmesi neticesinde üç 

aşamalı tazminat basamağında da önemli artış meydana gelmiştir. 

2004 tarihli Paris Protokolü ülkelerin bu konudaki sorumluluğunun 

sınırsız olabileceğini kabul etmekteyse de, daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi, bu sınırsız sorumluluğa tekabül eden sınırsız bir 

finansal garanti maalesef mevcut değildir
52

. Bu durumda işleticinin 

daha düşük bir meblağda finansal teminat/güvence temin etmesi 

gereklidir. 2004 tarihli Paris Protokolü uyarınca gerekli olan minimum 

meblağ 700 milyon €’dur. 

2004 protokolü ile yapılan değişikliklerden birisi de coğrafi 

kapsamın da genişletilmiş olmasıdır. Paris Sözleşmesi’nin kapsamı 

sözleşmeye taraf olan ülkelerin sınırları içinde meydana gelen nükleer 

kazalar için geçerli iken yeni düzenleme ile bu hükme ilaveten ayrıca 

aşağıda belirtilen hal ve durumlarda sözleşmeye taraf olmayan 

ülkelerde meydana gelen/maruz kalınan nükleer hasarlar için de 

geçerli olacaktır:  

(i) sözleşmeye taraf olmayan devletin Viyana Sözleşmesine 

taraf olması (ve her iki ülkenin de Müşterek Protokole taraf olmaları) 

veya  

 (ii) sözleşmeye taraf olmayan devletin sınırları içerisinde 

herhangi bir nükleer tesisin bulunmaması veya  

                                           
51

 2004 Paris Sözleşmesi değişiklik protokolünde para birimi Euro olarak  

belirlenmiştir. 

52
 Norbert Pelzer, Focus on The Future of Nuclear Lıabılıty Law, Reform of Civil 

Nuclear Liability International Symposium Budapest, 31 May –3 June 1999, s. 

432. 
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(iii) sözleşmeye taraf olmayan devletin, bir nükleer olayın tüm 

mağdurlarının eşit şekilde muamele görmesini ve eşdeğer nitelikte ve 

karşılıklı tazminat hakları tanınmasını sağlayan ve Paris Sözleşmesi 

ile aynı ilkelere dayanan bir nükleer sorumluk yasasına sahip olması 

halindedir.   

Bununla birlikte, bu hükümler, sözleşmeye taraf olmayan bir 

ülkede yerleşik bir davacının bir işletenin aleyhinde sözleşmeye taraf 

olmayan ülkenin mahkemelerinde haksız fiil tazminat talep davası 

açma riskini hiçbir şekilde ortadan kaldırmamaktadır
53

.   

Son olarak Paris Sözleşmesinde belirtilen zamanaşımı süreleri 

mağdurlara tazminat taleplerini yapabilmeleri için daha fazla süre 

tanıyabilmek amacıyla uzatılmıştır
54

. Mağdur, işleten aleyhine dava 

açmak istediği takdirde dava açma hakkı aşağıda belirtilen durumlarda 

yine aşağıda belirtilen sürede zaman aşımına uğramaktadır:  

(a) can kaybı veya kişisel yaralanmayla ilgili olarak nükleer 

olayın/kazanın vuku bulduğu tarihten itibaren otuz yıl sonra ve  

(b) nükleer hasarlarla ilgili olarak nükleer olayın/kazanın vuku 

bulduğu tarihten itibaren on yıl sonradır.  

Bu noktada, bu protokolde “öncelik kuralına” yer verilmediği 

(kişisel yaralanmayla ilgili tazminat taleplerine öncelik verilen Viyana 

Sözleşmesinin aksine) ve mağdurlar için uygun tazminat meblağı ve 

                                           
53

 McRae Ben, The Compensation Convention: Path To A Global Regime For 

Dealing With Legal Liability and Compensation For Nuclear Damage, Nuclear 

Law Bulletin, No:61, S. 25-38, s.32.    

54
 “Uzatılan süre Viyana Sözleşmesi hükümlerine uyumlu hale gelmiştir”;  

Thomas/Heffron, s. 7. 
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önceliğine karar verilmesinin mahkemelerin sorumluluğuna 

bırakıldığı belirtilmektedir
55

. 

D- Viyana Sözleşmesi 

IAEA’nın Viyana Sözleşmesi Paris/Brüksel Sözleşmelerine 

alternatif olarak kurulmuştur. Türkiye Viyana Sözleşmesine taraf 

değildir. Viyana Sözleşmesine taraf olan ülkeler ağırlıklı olarak Doğu 

Avrupa ve Latin Amerika ülkeleridir. Paris Sözleşmesine göre coğrafi 

olarak daha kapsamlıdır. Viyana ve Paris Sözleşmelerinde daha 

önceki bölümlerde kapsam ve prensipler bakımından benzerliklere 

ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. Ancak bu prensipler “farklı 

sorumluluk kurallarına (sorumluluk miktarları, üyelik, bölgesel 

kapsam, yargı yetkisi ihtilafları ile ilgili kurallar, uyuşmazlıkların 

çözümü ve hakların devri, vs. gibi konulardaki farklılıklar) göre 

kalıplandırılmıştır
56

. Viyana Sözleşmesi ile ilgili eleştirilerden birisi, 

asgari 5 milyon ABD $ tutarındaki İşleticinin sorumluluğunun 

sınırlandırılmasıyla ilgilidir. Ancak bu Sözleşmede atıf yapılan ABD 

$, 29 Nisan 1963 tarihindeki altın cinsinden ABD $’nın değerine 

eşdeğer bir hesaplama birimidir ki o tarihte – bir ons saf altının fiyatı 

35 ABD $’dır.  Bugün itibariyle gerçek tutar çok daha yüksektir
57

. 

Viyana Sözleşmesi 1997 yılında düzenlenen Viyana Sözleşmesi 

tadilat Protokolü ile tadil edilmiştir ve bunun sonucu olarak benzer 

değişiklikler 2004 Paris Sözleşmesinde de yapılmıştır. 

 

      

                                           
55

  Thomas/Heffron, s. 7. 

56
 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2 vd. 

57
 13.03.2013 saat:12:47 itibariyle Altın ons fiyatı 1.591,01 $’dır. 
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2. Türk Hukukunda Durum 

  Türk hukukunda nükleer enerji santrali işletenin sorumluluğu 

konusunda özel bir düzenleme bulunamamakla beraber, Türkiye, 

29.07.1960 tarihinde imzaya açılan Paris Sözleşmesi’ni 28.10.1960 

yılında imzalayarak bu sözleşmenin tarafı olmuştur. Anayasa’nın 90. 

maddesine göre usulüne uygun olarak onaylanmış anlaşmalar kanun 

hükmünde olduğu için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Paris 

Sözleşmesi hükümlerini doğrudan uygulayacaktırlar
58

. Diğer taraftan, 

Paris sözleşmesi hükümlerince işletenin sorumlu tutulamadığı hallerde 

de işletenin sorumluluğu Türk hukuku prensiplerine göre 

belirlenecektir
59

. 

  Tehlike sorumluluğu hukuk düzenlerinde farklı şekillerde 

düzenlenmiştir. Bu sistemler özel kanunlar aracığıyla düzenleme, 

genel nitelikte bir hüküm ile düzenlenme olabileceği gibi içtihatlarla 

kazuistik bir biçimde de olabilir. Türk Hukukunda 818 sayılı Borçlar 

Kanununda tehlike sorumluluğu ile ilgili herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktaydı ve Türk Hukukunda tehlike sorumluluğu halleri 

özel kanunlar
60

 aracılığıyla düzenlenmekteydi. Türk Hukukunda 

                                           
58

 ANAYASA MADDE 90.– Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.…. Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 

hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz… 

59
 Güneysu, s. 217. 

60
 Türk Hukukunda tehlike sorumluluğunu düzenleyen yasalar; 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununda kabul edilen Motorlu Araç İşletenin ve Teşebbüs 

Sahibinin Sorumluluğu; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre, Çevreyi kirletenin 

sorumluluğu; 1702 sayılı Yasa ile eklenen 6326 sayılı Petrol Kanunun 86. 

maddesine 1702 sayılı Yasa ile eklenen 2. fıkraya göre, petrol hakkı sahibinin 

sorumluluğu; 2929 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre, sivil hava aracını 
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olduğu gibi İsviçre Hukukunda da tehlike sorumluluğu özel kanunlar 

ile düzenlemektedir. Ancak İsviçre’de nükleer sorumluluk konusunda 

1983 yılında çıkarılan Nükleer Medeni Sorumluluk Yasası 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise oldukça az olan özel kanunlardaki 

düzenlenmeler yetersiz kalmaktadır.  

  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununda 

ise tehlike sorumluluğu (TBK m.71) genel bir hüküm ile 

düzenlenmiştir. TBK m.71’e göre; tehlike sorumluluğunun mevcut 

olabilmesi için; tehlike yaratan bir işletmenin var olması, zararın, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden doğması 

gerekir. Zararın tipik tehlike olgusunun doğurduğu “tipik zarar” 

olması gerekir. Daha doğrusu tipik tehlike ile ortaya çıkan zarar 

arasında illiyet bağı olması gerekir. Örneğin, nükleer santral işletenin 

sorumlu olabilmesi sorumluluğu nükleer faaliyetten doğması 

gerekmektedir. Bu zarardan, işleten ve işletme sahibi müteselsilen 

sorumlu tutulmuştur. Paris Sözleşmesinde sorumluluğun işletene 

kanalize edilmesi ve işletenin münhasır sorumluluğu belirtilirken Türk 

Borçlar Kanununda işleten ile işletme sahibinin müteselsilen 

sorumluluğu kararlaştırılmıştır. Buna göre, daha önce değinilen Paris 

Sözleşmesinin kapsamına girmeyen nükleer materyaller ve faaliyetler 

sorumluluk Türk Hukukundaki hükümlere göre belirlenecektir. TBK. 

m.71/2’de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme tanımlanmıştır
61

.  

                                                                                                   
işletenin sorumluluğu; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na göre 

devletin askeri manevralar ve atışlardan sorumluluğudur. Bunlar dışında 

Yargıtay, E. 2008/4-591 ve K. 2008/609, T. 08.10.2008 kararında devletin tapu 

sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğunu da bir tehlike sorumluluğu olarak 

nitelendirmektedir. 

61
 “Tasarıda geçen “önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyet “kavramı objektif ve 

sübjektif ölçüt yardımıyla açıklanabilir. Objektif ölçüt, faaliyetin sıkça veya ağır 
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  Tehlike sorumluluğunun doğması için hukuka aykırılık zorunlu 

unsur değildir. Yetkili mercilerden alınan izin veya lisans ile faaliyet 

gösterilmesi veya işletilmesi halinde gerekli standartların veya araç, 

gereçlerin sağlanması durumunda bile tipik tehlike nedeniyle bir zarar 

ortaya çıkarsa tehlike sorumluluğuna gidilebilir. Bu durumda hukuka 

aykırı sonuçtan dolayı sorumluluk söz konusu olur.  

Tehlike sorumluluğu, kural olarak en ağır sorumluluk türüdür. Tehlike 

sorumluluğunun düzenlendiği kanunlarda bazen illiyet bağını kesen 

varlığı tek başına sorumluluktan kurtarmaya yeterli değildir
62

. Paris 

Sözleşmesinde de buna benzer bir hüküm içermektedir. Bu hükme 

göre, mücbir sebep ancak düşmanca hareketler, doğal afetler ve iç 

savaş halinde illiyet bağını kesecektir. Ancak sözleşme tarafı ülke, 

doğal afetin illiyet bağını kesmeyeceğini düzenleme yetkisi 

bulunmaktadır
63

. Ayrıca üçüncü kişinin ağır kusurunun sorumluluktan 

kurtaramayacağını ve zarar görenin kusurunun söz konusu olduğu 

                                                                                                   
bir zarara yol açma tehlikesi taşımasıdır. Sübjektif ölçüt, faaliyet sırasında uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile tehlikenin ortadan 

kaldırılamayacak kadar önlenemez oluşudur”; Refik Korkusuz, Hukukumuzda 

Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki 

Düzenlemesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat 

Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, s. 200. 

62
 Karayolları Trafik Kanunu m.86; “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu 

teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin 

kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, 

kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır 
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hallerde ise tazminatın tespitinde ulusal mevzuat hükümlerine göre 

karar verileceğini düzenlemiştir
64

. 

  TBK m.71/2’e göre işletme, sıkça veya ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olmalıdır. Oysaki nükleer santraller sıkça 

olmamakla beraber ağır sonuçlar doğurmaya müsait işletmelerdir
65

. 

Bir diğer düzenleme ise belirli bir tehlike için öngörülen özel 

sorumluluk hükümlerinin saklı kalacağıdır. Bu düzenleme ile özel 

kanunlarda benzeri tehlikeler arz eden işletmelerin faaliyetleri için 

tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, uyuşmazlığa konusunu oluşturan 

faaliyet yargı organları tarafından tehlike sorumluluğu öngören genel 

hükmün kapsamında değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle yeni 

kanunun yürürlüğe girmesi ile tehlike sorumluluğu konusunda genel 

nitelikte hüküm ile özel kanunların bulunduğu karma bir sistem söz 

konusu olacaktır
66

. 

 

  SONUÇ 

  Nükleer tesis işletenin sorumluluğu, işletmelerin faaliyetleri 

gereği uluslararası sözleşmelerde ve birçok ülkenin mevzuatında 

tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. Ayrıca nükleer tesis 

işletenin üçüncü kişilere karşı hukuki sorumluluğu konusunda 1960 

Paris Sözleşmesi ve 1963 Viyana Sözleşmesinde ortak belirli ilkeler 

belirlenmiştir. Bu ilkeler; işletenin kusursuz ve münhasır sorumlu 

                                           
64

 Sarıhan, s. 139. 

65
 Şahin Akıncı, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 5. Baskı, Konya, 2011, s. 

168. 

66
 Murat Aydoğdu, Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde 

Taşıyanın Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2009, s. 45. 
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olacağı, zorunlu mali güvence, miktar ve zaman yönünden sınırlı 

sorumluluk, kaza ülkesinin vatandaşlık bağı ya da ikametgâha dayalı 

ayırım yapılmaksızın yargı yetkisidir.  

  Ülkemiz bu Sözleşmeyi 29.07.1960 tarihinde imzalamış ve 

13.05.1961 tarih ve 10806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Bakanlar Kurul Kararı ile onaylamıştır. Bunun sonucunda Türk 

Hukukunda Anayasa’nın 90. maddesi gereği Paris Sözleşmesi 

doğrudan uygulanacaktır. Ancak Türkiye, Paris Sözleşmesini 

onaylamasına rağmen nükleer gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara 

göre hazırlanan ek Brüksel Protokolü ve 2004 değişiklerini 

onaylamamıştır. Ayrıca Paris Sözleşmesine üye olan hatta Japonya 

gibi üye olmayan ülkelerin bile uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 

kendi nükleer sorumluluk mevzuatlarını düzenlemelerine rağmen Türk 

Hukukunda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak TBK m. 

71’de genel bir hükümle tehlike sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme kapsamında daha önce değinildiği üzere Paris Sözleşmesi 

kapsamına girmeyen faaliyetler veya malzemeler genel hükmün 

yürürlüğe girmesi ile tehlike sorumluluğu olarak 

değerlendirilebilecektir. Bunun dışında TBK m. 71/3’de belirli tehlike 

hali için düzenlenen özel kanunlardaki sorumluluk hükümlerinin saklı 

olduğu belirtilmiştir. Buna göre, nükleer santral işletenin sorumluluğu 

konusunda TBK’daki genel tehlike sorumluluğu hükümleri yerine 

özel kanun niteliği taşıyan Paris Sözleşmesi’ndeki sorumluluk 

hükümleri uygulanacaktır.  
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BİRİNCİ MEŞRUTİYET MECLİSİ’NİN  

KAPATILMASININ SONUÇLARI ÜZERİNE
*
 

  

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet OĞUZ
*
 

 

  Özet  

  

  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören ve 

sonradan Yeni Osmanlılar olarak bilinen bir grup Osmanlı aydını, 

kurtuluş çareleri aramaya başlamıştır. Bu aydınların başvurduğu 

yollardan biri de “Meşrutiyet” fikri olmuştur. Yeni Osmanlılar, 

Meşrutiyet idaresini, İmparatorluğun topraklarını dağıtmadan ama 

bütün vatandaşlarını da bir arada mutlu bir şekilde tutabilecekleri bir 

yönetim tarzı olarak görüyorlardı. Bu hedefe ulaşmak için ilan edilen 

Kanun-i Esâsî ve ardından kurulan Meclis-i Mebusan açık olduğu 

dönemlerde bu birliğe aykırı harekette bulunmamıştır. Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kökleşen bürokrasisinde de kendisine itibar da 

edilmemiştir. Nihayet 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi bahane edilerek 

tatil edilmiş yani kapatılmıştır.  Meclisin tatil edilmesi sonradan çok 

farklı yorumlanmıştır. Böylece demokratik ilerleyişin önü tıkanmış, 

yönetim kişiselleşmiştir.  

 

  Anahtar Kelimeler : Meşrutiyet, Kanun-i Esâsî, Meclis-i 

Mebusan, Sultan II. Abdülhamid. 
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THE CLOSURE TO THE ASSEMBLY OF THE FIRST 

CONSTITUTIONAL MONARCY ON THE RESULTS
*
 

 

Asst. Prof. Dr. Ahmet OĞUZ
*
 

 

  Abstract 

 

  Some intellectuals who were crumbling Ottoman Empire 

began to seek remedies of salvation. One of the ways in which these 

intellectuals known as the Young Ottomans had the idea of 

constitutional monarchy. Constitutional Monarchy of the Empire, but 

all the citizens of deploying a combination of land can hold happily 

saw it as a management style. To achieve this goal Fundamental Law 

was declared and Parliament were established after the action was not 

contrary to this union when it was on. However, his reputation in the 

Ottoman Empire, the bureaucracy has not been rooted. Finally, as an 

excuse to Russian war closed. Interpreted the closure of the Assembly 

overwhelmingly positive, though not necessarily so. The Democratic 

in front of the progress clogged, management gathered in one hand. 

 

  Key Words : Constitutional Monarchy, Fundamental Law, 

Meclis-i Mebusan, Sultan II. Abdülhamid. 
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GİRİŞ  
 

Kanun-i Esâsî ve onun amir hükmü olarak açılan Meclis-i 

Mebusan, 19. Yüzyılın gelişen dünyası içinde Osmanlı 

İmparatorluğu'nu kurtarmak ve devleti devam ettirmek için belki de en 

son çare olarak başvurulan gerçekçi bir yaklaşımdı. İçeride 

istediklerini bulamayan ve kimi kaçarak kimi de sürgün olarak Batı’ya 

giden bir takım Osmanlı aydınları, orada gördükleri yeni bir idari 

düzeni Osmanlı imparatorluğu üzerinde de tatbik ederek yıkılmak 

üzere olduğunu düşündükleri devleti kurtarmak istiyorlardı. Bu 

amacın gerçekleşmesi için kabul edilen temel prensip, din ve mezhep 

farkı gözetmeksizin “Osmanlı” diye tanımlanan bir üst kimlik 

yaratarak, bütün tebaanın kabul edebileceği yaşanabilir ortak bir vatan 

oluşturmaktı. Bu niyetlerle açılıp faaliyete geçen Meclis-i Mebusan’ın, 

bütün mebusları meclisin açılma gerekçesi doğrultusunda hareket 

etmeye çalışmışlardır. Şu kadar bir fark var ki, gayri Müslim 

mebuslar, gayri Müslim Osmanlı tebaasının elde ettiği siyasi hakları 

ve bu hakların Osmanlı hanedanının şemsiyesi altında korunması ve 

geliştirilmesi için parlamenter rejimi desteklemişlerdir. Meclis-i 

Mebusan tutanakları incelendiğinde bu amacın gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı, özellikle Müslüman ve Türk mebusların Osmanlıcılığı 

benimsedikleri ve buna hazır olduğu görülmektedir. Meclis 

tutanaklarına baktığımız takdirde özellikle meclis gündemine daha 

çok karışan mebuslar başta olmak üzere hemen hemen tüm mebuslar, 

Osmanlı üst kimliğinde birleşmeye adeta kendilerini zorlamışlardır. 

Meclis-i Mebusan'ın zabıtlarını tutan Ahmed Mithat Efendi’ye göre 

kesin olan bir şey vardı ki, o da Meclis-i Mebusan serbest fikir beyanı 

ile asla, vatana ve millete zarar verecek her hangi bir harekette 
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bulunmamıştır.
1
 Yine meclisin açık olduğu tarihlerde bile meclisin 

gereği gibi anlaşılamadığı zaten o dönemde de kabul edilmiştir.
2
 

Meclis çok iyi anlaşılmamış ve zamanında takdir görmemiş de olsa 

Osmanlı devletinin varlığı ve bekası üzerinde yapıcı bir faaliyet 

gösterdiği konusunda şüphe yoktur. 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın olumlu çalışmalarına rağmen 

bu meclis bir türlü Osmanlı bürokrasisi içinde kabul görmemişti. 

Meclisin, Kanun-i Esâsî’den getirdiği hükümranlık hakları yeterince 

belirgin olamamıştır. Yani meclis o güne kadar işleyen Osmanlı 

kurumlarının içerisine ilave edilmeye çalışılmıştır. Bu meclis 

incelendiğinde kuvvetler ayrılığı tezahür etmediğinden hiçbir kurum 

yetkisini ve işlevsel alanını meclisle paylaşmak istememiştir. Bu da 

meclisi yetkisizleştirmiş ve gücünü azaltmıştır. Meclis, seçilmişliğini 

ve parlamenter gücünü açık olduğu dönemlerde hiçbir zaman 

kullanamamıştır.  

Asırlardır kökleşmiş Osmanlı bürokrasisinin içine ilk defa 

böyle bir kontrol mekanizmasının girmesi, Osmanlı idarecilerinde 

başlayan endişe sultana kadar yansımıştır. Meclisin bu kontrol etme 

içgüdüsü ve refleksleri, devletin yönetimine karşı eleştirel bir tavır 

almasına sebep olmuştur. İmparatorluğu oldukça rahatsız eden ve 

Balkanlar’da bir türlü bastırılamayan isyanlar ve gittikçe yaklaşan 

Osmanlı –Rus Harbi’nin ağırlığının hissedildiği bir dönemde Meclis, 

devletin sorunlarını sık ve sert bir üslupla “devletin kötü yönetiliyor” 

şeklinde özetlenebilecek bir tavır içine girmesi asıl sorumluluğu 

üzerinde bulunduran idareci kurumları iyice rahatsız etmiştir. 

                                           
1
 Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkılâp, C. II Kısm-ı Sanî, İstanbul, 1295, s.243.  

2
 BOA., Y.EE., 71/28. 
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Mebusların özellikle son oturumlarda Rus savaşını ve ekonomiyi daha 

fazla irdelemeleri, padişahı çok rahatsız etmişti. Meclis 

müzakerelerindeki suçlamalar, padişaha kadar uzanınca, üstelik 

Osmanlı-Rus Harbi’nin yenilgiyle ve tahmin edilemeyecek boyutlarda 

kayıplarla sonuçlanınca Sultan Abdülhamid (1876–1909) endişeye 

kapılmış ve Meclis-i Mebusan’ı tatil etmiş yani kapatmıştır. II. 

Abdülhamid’in meclisten çekindiğini gösteren örnek bir olay bu 

harbin sonunda toplanan bir Meşveret Meclisi
3
nde ortaya çıkmıştır. 

Meclis-i Mebusan’ın açık olduğu bir zamanda, Yunanlılara toprak 

verilmesi gerektiği, sadarete verilen bir tezkerede yazılmıştı. Sultan 

Abdülhamid, Rusya’nın baskısıyla yapılması zorunlu hâle gelen bu 

sınır düzenlemesi için Heyet-i Vükela'da görüşülerek karar verilmesini 

istemişti. Eğer bu sınır düzenlemesine Meclis-i Mebusan tarafından 

yapılacak her hangi bir itiraz gelirse, Abdülhamid, Heyet-i Vükela’yı 

da işin içine katarak sorumluluğunu kurumlara yaymak istemiştir.
4
  

Abdülhamid, toprak verilmesiyle ilgili kararı Heyet-i Vükela ve 

Meclis-i Mebusan’ın birlikte almalarını sağlamaya çalışmıştır. 

Böylece bu ağır sorumluluk paylaştırılmıştır. 

II. Abdülhamid'e meclisin kapatılması konusunda destek 

verenler de vardı. Bunlar, sultanın en yakınında olan saray halkı ve 

onun gözüne girmek isteyen kimi devlet adamları idi. Örneğin, 

Ahmed Cevdet Paşa gibi.
5
  Meşrutiyet isteyenlere ve onların 

                                           
3
 Meşveret Meclisi, XVII. yüzyıl ortalarından itibaren oldukça sık başvurulmaya 

başlanmıştır. Önemli konular görüşüleceği zaman toplanırdı. XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda Meşveret Meclisi’nin toplantı sayısı oldukça artmıştır. Bütün bunlara 

rağmen kurumsallaşamamıştır(Mumcu 1986:162). 

4
 BOA., Y.EE., 5/97. 

5
 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (Yayına Hazırlayan; Ahmet Kuyaş), 

İstanbul, 2002, s.227. 
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çevresindekilere şahsi düşmanlıkları olanlar, Meşrutiye’tin şeriata 

aykırı olduğunu iddia eden din adamları, bunların etkilediği geniş bir 

halk yığını ve devletin hantal yapısından faydalanmaya çalışan Galata 

bankerleri özellikle şehzadeliğinden beri Abdülhamid’e yaklaşan 

Banker Zarifi
6
 şeklinde sıralanabilir. Bunları genel olarak Meşrutiyet 

karşıtı gruplar olarak sıralayabiliriz. Meclis zabıtları incelendiğinde 

görülecektir ki devletin o günkü sorunları örneğin memurlardan ya da 

devlet adamlarından şikâyet veya yolsuzluklar meclisin gündemine 

gelmiş, mebuslar meclis gündemlerinde bu konuları tartışılmıştır. 

Devletin gelir ve gideri sorgulanmaya başlanmış, meclise gelen bütün 

şikâyetler değerlendirilerek müdahale edilmiş, devlet kademesindeki 

her türlü işler şikâyete konu olunca, meclis konu ile ilgilenmiştir. 

Bütün bunlar da meclise karşı bir tepki doğurmuştur. Örnek olarak 

Sultan’ın yakın adamı olan banker Zarifi'nin devlete verdiği borçlar ve 

palamut ticaretinin sorgulanması verilebilir.
7
 Zira Osmanlı devletinin 

bu kritik döneminde mali konular, özellikle de Mahmut Nedim 

Paşa’nın 1875 tarihinde Osmanlı tahvillerinin gelirlerinin 

ödemelerinin yarı yarıya düşürülmesi mali konuların ve bilhassa 

Galata tüccarlarının devlet üzerindeki ağırlığını artırmıştı.
8
 Görülüyor 

ki, yaptırım gücü olmadan açılan bu meclis devlet içindeki sorunları 

görmüş ancak, çözüm bulma noktasında yaptırım gücünü bünyesinde 

toplayamamıştır. Bu haliyle de zaten uzun süre yaşaması 

beklenemezdi.  

                                           
6
 Murat Hulkiender, Bir Galata Bankerinin Portresi George Zarifi, İstanbul, 2003, 

s.67. 

7
 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi I , (Yay. Haz. Hakkı Tarık Us), İstanbul, 1939, 

s.84.  
8
 Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, I. Cilt, Orion Yayınları, Ankara 2005, s.115. 
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I- Osmanlı’da İlk Demokratik Muhalefet:  

Meclis–i  Mebusan 

Bu ilk meclis her ne kadar başarılı bir çalışma yapmış ve etkin 

bir muhalefet
9
 gerçekleştirmiş olsa da modern anlamda meclis içinde 

partileşme mümkün olmamıştır. Bu yüzden de meclisin gücünü 

azaltmıştır. Meclisin birinci döneminde
10

 hükümete karşı kuvvetli 

muhalefet olmasına rağmen bu muhalefetin partileştiği ya da ortak 

hareket ettiği konusunda bir bilgi yoktur. Meclis-i Mebusan’ın ikinci 

döneminde
11

 ise savaş psikolojisinin de etkisiyle hükümeti daha çok 

hedef alan birinci döneme göre güçlü bir muhalefet ortaya çıkmıştır.  

Mecliste muhalefet yapan etkili mebusların çoğunun ikinci 

dönemde de seçilmeleri sonucu, bu mebusların artık İstanbul'u ve 

devlet organlarını yakından tanımaları, ikinci dönemdeki muhalefetin 

sürekli ve etkili bir hâl almasında rol oynayan önemli faktörlerden biri 

olmuştur. Bu muhalefet din ya da milliyete dayalı bloklaşmayı ifade 

etmese de hükümete karşı etkili bir muhalefet yürüttüğü ve mecliste 

önemli tartışmalara girdiği görülmektedir.
12

  

Bu ilk meclis denemesinin Osmanlı devletinin en zor 

dönemlerinden birinde yapılması, 93 Harbi olarak bilinen Rus 

savaşının kaybedilmesi, ülkede yaşanan ağır bunalım ve meclisteki 

                                           
9
 Burada muhalefet olarak kastedilen, devleti yöneten bir takım kimselere özellikle 

de sadrazam ve nazırlara karşı Meclis-i Mebusan’da ortak fikirler etrafında 

gruplaşan bazı mebusları ifade etmektedir.  

10
  19 Mart – 28 Haziran 1877. 

11
  13 Aralık 1877 – 14 Şubat 1878. 

12
 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, İstanbul, 1957, s.28. 
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muhalefetin dozunun şiddetlenmesinden dolayı meclisin 

kapanmasının yakınlaştığı hissedilmeye başlanmıştı. Bu sıralarda 

yönetimi eleştiren ve zaman zamanda mecliste guruplaşan kimi 

muhalif bazı mebuslar, meclisin toplantı hâlinde olmadığı sıralarda da 

bir araya gelerek görüşmüşlerdir. Rusya ile yapılan savaş bir felakete 

dönüşmüştü. Şıpka’da Osmanlı ordularının kesin yenilgisi üzerine 

Ruslar’a İstanbul yolu açılmıştı. Babıâli başka çarenin olmadığını 

görerek, Rus komutan Grandük Nikola’ya telgrafla müracaat ederek 

ateşkes istemişti. Hariciye Nazırı Server Paşa başkanlığında bir heyet 

31 Ocak 1878’de Edirne mütarekesini imzalamıştı.
13

 Osmanlı –Rus 

Harbi’nde gelinen bu son gelişmeler üzerine Meclis-i Mebusan’ın 

eleştirileriyle ön plana çıkan bazı mebuslar, bir Pazar günü meclisin 

açık olmadığı zamanda toplanarak iki önemli karar almışlardı. 

Pazartesi günü meclise gelerek verecekleri önergede aralarında 

nazırların da bulunduğu beş kişiyi “istenmeyen adam” ilan 

edeceklerini açıklayacaklardı. Bunlar, Sadrazam Ethem Paşa, Tophane 

Müşiri Damat Mahmut Paşa, Dâhiliye Nazırı Said Paşa, Bahriye 

Nazırı ve Mabeyn Müşiri Said Paşa ve Serasker Redif Paşa’ydı. Bu 

kararlar daha meclise gelmeden Sultan II. Abdülhamid tarafından 

haber alınınca, kabine hemen değiştirildi. Sultan II. Abdülhamid, 

meclisle padişah arasında daha iyi diyalog kuracağı gerekçesiyle 

Sadrazam unvanını Başvekâlet’e çevirdiğini bildiriyordu. Bu göreve 

de meclisi daha iyi tanıyan Ahmet Vefik Paşa atanmıştı. Muhalefet, bu 

sefer de bir oldubitti ile yapılanın değişikliğin Kanun-i Esâsî 'ye aykırı 

olduğunu öne sürerek sert muhalefetine devam etti.
14

  

                                           
13

 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi IV, İstanbul, 1972, 

s.309. 

14
 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, İstanbul, 1327, s.340.  
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Artık Meclis-i Mebusan yalnız Heyet-i Vükela'ya karşı değil 

padişaha karşı da şiddetli bir muhalefet başlamıştı. Muhalif mebuslar, 

ya meclisin Kanun-i Esâsî gereğince çalışması ya da kapatılması 

gerektiğini söylemişlerdi. Selanik mebusu Mustafa Bey, Kanun-i 

Esâsî 'yi hatırlatarak, Heyet-i Vükela ile Meclis-i Mebusan çatışmaya 

girerse birisi kanun gereğince kapatılır demiştir.  Kudüs mebusu 

Yusuf Ziya Efendi, “Meclis-i Mebusan açıkken Kanun-i Esâsî 'ye 

dokunulamaz, eğer isterse padişah bizi memleketimize gönderir.” 

ifadesiyle adeta geleceği haber vermişti.
15

 Görülüyor ki, mebuslar 

tarafından, Meclisin kapatılacağı açıkça ifade edilir olmuştu.  

Özellikle son zamanlarda Meclis-i Mebusan ile Heyet-i Vükela yetki 

savaşına girmişti. Mesela meclis, Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 

Babıâli'de görüşülmesini, yapılan kanunların Anadolu ve Rumeli'ye 

uygunluklarını sorgulamıştı.
16

 Uyumlu bir hükümet ve meclis 

arasında halledilebilecek bu gibi konuların, (mecliste) sert tartışmalara 

konu olması uyum sorununu açıkça belli ediyordu. 

Basın da meydana gelen bu gibi değişiklikleri takip ediyor, 

sadece haber vermekle yetiniyor ancak yorum yapmaktan kaçınıyordu. 

Basiret gazetesi, Ahmet Hamdi Paşa’nın azledilerek kanun gereğince 

Ahmet Vefik Paşa'nın Başvekâlet’e atandığını haber vermişti. 

Başvekâlet’le Dâhiliye Nazırlığı'nın birleştirildiği, Meşâyih 

makamına, Seraskerlik, Hariciye, Bahriye ve Adliye Nazırlıkları’na ve 

Tophane Müşirliği’ne yeni atamaların yapıldığı haberlerini yazmıştır. 

‘Sadrazam’ kelimesinin hiç kullanılmadığı gazetede, o gün 

Başvekil’in Yunan elçisini kabul ettiğini yazmıştı.
17

  Basın, 

                                           
15

 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi II , (Yay. Haz.; Us), İstanbul, 1954, s.346. 
16

 BOA., Y.EE., 4/25. 

17
 05 Şubat 1878, Salı. 
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‘Sadrazam’ unvanının ‘Başvekâlet’e çevrilmesini sessiz sedasız kabul 

etmişti. Görülüyor ki, muhalif mebusların değiştirmek istediği 

bakanları hemen görevden alınmıştı.  

Osmanlı devleti bu iç problemleriyle uğraşırken, Rus baskısı 

da olabildiğince sürüyordu. Bu arada Ruslar’la yapılacak bir 

anlaşmaya İngilizler’in desteği alınmak isteniyordu. İngilizler’in 

Kıbrıs adasını istemeleri üzerine yapılan Meşveret Meclisi’ndeki iki 

mebustan biri olan Astarcılar kethüdası Ahmet Efendi, toplantıda 

ayağa kalkarak padişahın yüzüne karşı alışık olunmayan bir üslupla: 

“Siz bizim fikrimizi pek geç soruyorsunuz, felaketin önünü almak 

mümkün olduğu zaman bize suret-i ciddiyede müracaat etmeliydiniz.” 

diyebilmişti. Aynı mebus konuşmasının devamında “Meclis-i 

Mebusan kendi malumatı haricinde olarak husule sebebiyet verilen bir 

halden dolayı mesuliyeti asla kabul edemez.” diyerek meclisin savaşın 

ağır yenilgisini üzerine almayacağını açıkça ifade etmişti.
18

 Bu şekilde 

padişahın yüzüne karşı sert bir konuşma o günün diplomasisinde 

olmayan bir üsluptu.  

Savaşın sorumluluğunun padişahın bizzat kendi huzurunda 

bu şekilde ifade edilmesi, meclisin kapanması kararının verilmesinde 

etkili olmuş olmalıdır. Meclisi kapatmaktan çekinen padişah, bu 

konudaki tereddütlerini de gidermiş olmalıdır. Çünkü Abdülhamid, bu 

mebusun cezalandırılmasını istemişti. Ayrıca, meclisi kapatacağını 

ima ederek: “Ben artık Sultan Mahmut'un yolundan gitmeye mecbur 

olacağım” diyordu.
19

 Nitekim öyle de oldu ve 14 Şubat 1878 tarihinde 

Meclis-i Mebusan toplantı hâlinde iken Sultan II. Abdülhamid'in 

                                           
18

 Said Paşa, Said Paşa’nın Hatıraları, İstanbul, 1328, s.207. 

19
 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Çev. İsmet Miroğlu, İstanbul, 1336, 

s.71.  
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meclisi kapattığını bildiren iradesi okundu.  Okunan iradede “işlerin 

daha seri yapılabilmesi için” meclisin tatil edildiği belirtiliyordu.
20

 

Özgürlük, özgürlüğü verene karşı kullanılmaya başlayınca sonuç 

kaçınılmaz olmuştu. Hatt-ı hümayun ile verilen özgürlük irâde-i 

seniyye ile geri alınmıştı. Burada vurgunun bürokrasiye yapılmış 

olması da ayrıca dikkat çekicidir. 

Zaten beklenen karar çıkmış, hiç kimse itiraz etmemişti. 

Dönemin gazetelerinde meclisin tatil edildiği bildirilmiş, her hangi bir 

yorum da yapılmamıştır.
21

  Çünkü Kanun-i Esâsî, padişaha Meclis-i 

Mebusan'ı kapatma hakkı tanımıştı.
22

 Hatta Ahmed Mithat Efendi'nin 

iddiasına göre Kanun-i Esâsî, hükmünce meclis tatil olunurken 

söylenen nutukta “hürriyetperver padişahımız” cümlesi geçince 

meclisin tamamı alkışlamıştı.
23

 Mebusların bu hareketini meclisi 

kapatan padişaha nasıl baktıklarını yansıtması bakımından dikkate 

değer bir yorum olarak ele almak gerekir. Fakat meclisin işleyişi 

sırasında gruplaşan ve sadrazam ve hatta padişaha kadar eleştirilerde 

bulunan mebuslar da dâhil olmak üzere meclisin kapanmasına ciddi 

bir itiraz görülmemiştir. 

Mebuslar, her ne kadar kendilerini milletin temsilcisi olarak 

görseler de Padişah, ülkeyi asıl temsil edenin Meşveret Meclisi 

olduğunu, Meclis-i Mebusan açıkken Meşveret Meclisi’ni toplayarak 

göstermiştir.
24

 09 Muharrem 1295/13 Ocak 1878 tarihli bir belgede 

                                           
20

 MMZC II, s.406 

21
15 Şubat 1878, Cuma. 

22
 Madde: 35 (Düstur 1295:12). 

23
 Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkılâp, s. 247. 

24
 Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, Ankara, 2004, s.43. 
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padişah, Bosna ve Kıbrıs konularında derhal bir meclis-i mahsus yani 

Meşveret Meclisi toplanarak konunun görüşülmesini, çıkacak kararın 

Babıâli'de onanarak gereğinin yapılmasını istemiştir. Padişah, Meclis-i 

Mebusan’ın fikrine doğrudan başvurmamıştı. Anlaşılıyor ki Meclis-i 

Mebusan'a bu tür acil ve hayati konular götürülmüyordu. Bu, belki de 

bir bakıma meclis ile padişah arasındaki fikri uçurumu ifade ediyordu. 

Bu bakış meclisin açılışında da kendini göstermiş, Meclis-ı Mebusan’a 

seçilen mebuslar, protokol sırasının en sonunda yer almıştı. Meclis 

varken Meşveret Meclisi’nin toplanması zaten yönetimin görüşünü 

yansıtması bakımından önemlidir. 

Her ne kadar Meclis-i Mebusan kapatılmış olsa da onun açılma 

prensibi olan Osmanlıcılık yürürlüğe konulan Doğu Rumeli Vilâyet 

Nizamnamesi’nde hâlen etkisini devam ettirdiği görülmektedir. 

Osmanlıcılığın böyle daha fazla devam etmeyeceğini zaten anlamış 

olan Abdülhamid, meclisin kapanmasından sonra İslamcılık fikrinin 

İmparatorluğu kurtarmak için daha uygun bir yol olduğunu 

düşünmeye başlamıştır
25

. Çünkü devlet, Hristiyanlarla meskûn 

topraklarının tamamını ya kaybetmiş ya da o bölgelere otonomi 

vermişti. Hükümet, Balkanların Dobruca’dan Sırbistan sınırına kadar 

uzanan kuzey sınırını tamamen kaybetmişti. Bulgaristan vergi verir 

durumda olmasına rağmen, bağımsızlığa doğru gidişin sürecini 

başlatmıştı. Osmanlı-Rus savaşının sebebi olan Bosna-Hersek hemen 

hemen Avusturya’nın eline geçmiş gibiydi.
26

 Dolayısıyla Osmanlının 

toprak kayıpları ve parçalanma süreci devam etmişti. Dolayısıyla 

Osmanlıcılık devlette dağılmayı önleyemiyordu. Başka bir değişimin 

gereği düşünülmeye başlanmıştı.  

                                           
25

 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, 1992, s.180–186.  

26
 Edouart Engelhart, Tanzimat ve Türkiye, Çev. Ali Reşad, İstanbul, 1999, s.381. 
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Osmanlı devletini kurtarmak için ortaya atılan ve Meclis-i 

Mebusan ile taçlandırılan Osmanlıcılık fikrinin artık yetmeyeceğine 

kanaat getirilmiştir. Bu yüzden Sultan II. Abdülhamid ile beraber 

Osmanlı devletinin İslam birliğine doğru bir kayma gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu politika özellikle kendini Osmanlı dışındaki İslam 

dünyasında belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.  Rusya ve 

İngiltere’nin Uzak Doğu’da İslam toplumları üzerine baskıyı 

artırdıkça artık imparatorlukta İslamcılık fikri ön plana çıkmaya 

başlamıştır.
27

 Özellikle Meclis kapandıktan sonra, Abdülhamid'e 

verilen belgelerde İslamcılığa doğru bir gidişin olduğu görülmektedir. 

Daha Ruslar Edirne'ye geldiğinde Meclis'e gönderilen bir İrade-i 

Seniyye'de, Rusları İstanbul'a sokmamak için bütün Millet-i 

İslamiyenin gücünü arkasına almak istediğini bildiriyordu.
28

 Hâlbuki 

hemen bundan önce 5 Ocak 1878 tarihli, Meclis açıkken Padişah'a 

verilen başka bir belgede Osmanlıcılık fikri ön plana çıkarılmıştı.
29

 Bu 

kademeli fikrî geçişi doğrulayan, daha geç tarihli bir belgede hilâfet 

kavramı işlenmişti.
30

Osmanlıcılıktan İslamcılığa geçiş açıkça ifade 

edilmeye başlanmıştı. 

 

 

                                           
27

 Mim Kemal Öke, Hilafet Hareketleri; Güney Asya Müslümanlarının İstiklâl 

Davası ve Türk Milli Mücadelesi, Ankara, s,189. 

28
 BOA., Y.EE., 4/23. 

29
 BOA., Y.EE., 71/2. 

30
 BOA., Y.EE., 84/131. 
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II- Meclis-i Mebusan Kapatıldıktan Sonra Yapılan 

Tartışmalar 

Meclis-i Mebusan kapatıldıktan sonra,
31

 meclisin tekrar 

açılması yönünde her hangi bir istek gelmemiş olmasına rağmen 

sultan II. Abdülhamid, bir takım önlemler almayı da ihmal etmemiştir. 

Örneğin, mecliste sert muhalefette bulunan mebuslar, İstanbul'dan 

uzaklaştırılmıştır. Mebuslara memleketlerine gitmeleri için yolluk ve 

bu senenin maaşı olarak on bin kuruş ödenmesi padişah iradesi olarak 

çıkmıştı.
32

  Bunlar, muhtemelen grup oluşturarak Sadrazam ile dört 

bakanın istifasını isteyen mebuslardı.
33

 Bu uzaklaştırılanların içinde 

mebus olmayan kimseler de vardı.
34

Hatta Abdülhamid, bununla da 

yetinmeyerek Adülaziz’in ölümünü bahane ederek Meşrutiyetin 

ilanına ön ayak olan bazı kimseleri de sindirme yoluna gitmiştir.
35

  

                                           
31

 Meclis-i Mebusan'a karşı en sert tepkiyi, Milliyet gazetesinde yazdığı bir dizi seri 

makale ile 1952 tarihinde İsmail Hami Danişmend yapmıştır. 

32
 MMZC II, s.412. 

33
 Bunlar: Yusuf Ziya Efendi, Nafi Efendi, Manok Efendi, Abdurrahman Bedran 

Efendi, Halil Gaanem Efendi, Yenişehirli zade Ahmet Efendi, Menekşeli zade 

Emin Efendi, Selanik mebusu Mustafa Efendi, Yanya mebusu Mustafa Efendi 

memleketlerine gönderilmişlerdi. Edirne mebusu Rasim Bey Bursa'ya sürülmüştü. 

(MMZC II:410)  

34
 Bunlar Süleyman Hüsnü Paşa’nın yaveri Necip Bey ile Halil Efendi’dir. 

Abdülaziz'in halli sırasında İstinye karakolunda yüzbaşı. Nazillide eceliyle 

ölmüştür. (Bkz. Süleyman Paşa, Hiss-i İnkılâp, Tanin Matbaası, İstanbul, 1326, 

s.29). 

35
 Mabeynci Fahri Bey, İbretnüma Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı 

Belgeler, (Yayına hazırlayan, Bekir Sıtkı Baykal), Ankara, 1989, s.78.  
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Muhalefet yapan mebuslardan ikisi gayri Müslim, diğerleri 

Müslüman, ayrıca dördü de Arap kökenliydi. Bunların bir araya gelme 

sebebi hükümeti eleştirme noktasındaydı. Osmanlı kimliği kabul 

görmüş müydü? Bu durum bilinmese de mebuslar, hükümet aleyhinde 

birleşebilmişlerdi. Gayri Müslim ve farklı mezheplerde olan mebuslar, 

alt kimliklerinin korunmasını yani farklı dil, din ve mezheplerinin 

geçmişte olduğu gibi yaşatılmasını istiyorlardı. Gayri Müslimlere 

verilen haklar Osmanlı İmparatorluğu’nda öteden beri var olan bir 

şeydi. Bu haklar Meclis-i Mebusan açıldığı için konuşulmamıştı. Hatta 

gayri Müslim mebusların mecliste olması, meclis oturumlarında 

görüldüğü üzere, alt kimliğini korumaya çalışan Osmanlı vatandaşı 

şeklindeydi. Yalnız haklar bakımından ele alacak olursak gayri 

Müslim mebuslar da temsil ettikleri seçmen adına elde ettikleri 

hakların hayata geçirilmesine çalışıyorlardı. Müslüman mebuslar da 

benzer davranış içindeydi.  

Mecliste asıl dikkat çekici olan ise, belki de imparatorlukta ilk 

defa Türk kimliği bu kadar ön plana çıkabilmişti. Türk mebusların, 

Türkçe bilmeyenlerin devlet hizmetinde kullanılmaması gerektiği 

düşüncesi gayri Müslim mebuslarla aralarında tartışma yaratmıştı. 

Ancak bu tartışmalar günümüzdeki düşünülen anlamda milletleri ve 

bu milletlerin dillerini tam olarak ifade etmekten uzaktır. Daha sonra 

bazı mebuslar muhalefetlerini millî kimlikleri etrafında devam 

ettirmiştir. Örneğin Halil Gaanem Efendi’nin, Arapçılık etrafında 

Sultan II. Abdülhamid'e muhalefet ettiği görülmüştür.
36

 Ancak şurası 

bir gerçektir ki, meclisin kapatılmasıyla Türk uyanışı hemen hemen 

çeyrek asır yavaşlamıştır. Meclisteki bazı mebusların Türkçe’ye karşı 

gösterdikleri hassasiyet hemen hemen Genç Kalemler akımına kadar 
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 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar,  İstanbul, 1988, s.27. 
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tam olarak uyanmamıştır. İttihat ve Terakki milli refleksler üzerinden 

değil Abdülhamid’i tahttan uzaklaştırmayı mücadelelerinin merkezine 

oturtmuşlardı. Oysa gayri Müslimler, örneğin Ermeniler arzuladıkları 

bağımsızlığın önünde Kızıl Sultan Abdülhamid’i engel olarak 

gördükleri için İttihat ve Terakki ile ortak hareket etmişlerdi. Bu 

durum sonradan zaten açığa çıkmıştır. Yine Araplar’da da benzer bir 

durum söz konusudur. İlk Arap milliyetçilerinden olan Selim Faris, 

çekingende olsa İttihatçılarla ilişki içindeydi.
37

 Araplar, Halil Gaanem 

Efendi önderliğinde Suriyeliler ile Türk-Suriye ortak komitesini 

kurmuşlardır.
38

 

Meclis-i Mebusan kapanmış olsa da Kanun-i Esâsî’nin 

yürürlükte olması dolayısıyla bazı mebuslar mebus haklarından 

yararlanmak istemiştir. Örneğin Halil Gaanem Efendi, meclis 

kapatıldıktan hemen sonra kendisini iki kez dairesine çağıran zaptiye 

müdürüne, hâlen mebus olduğunu söylemişti.
39

 1880'lere kadar meclis 

açılacak gibi hareket edilmiş olduğundan Abdülhamid’in baskı 

yönetimi tam olarak kendini henüz göstermemiştir. Sina Akşin’e göre 

Sultan II. Abdülhamid'in, gerçekten mutlak otori Kanun-i Esâsî te 

kurmaya başlaması Mithat Paşa'nın ortadan kaldırılmasından 

sonradır.
40

 Bu arada Sultan II. Abdülhamid'in düşüncesine yakın olan 

kimi devlet adamlarıyla saray görevlileri, Meclis-i Mebusan'ın yeniden 
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 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, 1996, s.41–43. 
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 MMZC II, s.411. 
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Sina, “I. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Parlamentosunun İlk Yüz 

Yılı 1876-1976, Ankara 1976, s.32,  (Uzunçarşılı, 1992:55). 
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açılmaması yönünde telkinlerde bulunuyordu. Bu yönde 31 Mayıs 

1880’de Sultan II. Abdülhamid'e verilen isimsiz bir belgede, bazı 

çevrelerce Kanun-i Esâsî 'nin bütün maddelerinin yürürlüğe 

konulmasının istendiği hatırlatılarak, bunun daha önce Frenkler 

tarafından istenildiği ve Osmanlı halkının bunu güçlükle kabul ettiğini 

ileri sürmüştür. Avrupalıların asıl maksatlarının, din ve mezhep 

kardeşlerinin haklarını savunmak olduğuna dikkat çekilmiştir.
41

 

Meclis-i Mebusan'ın açılması yönünde görüşler de yok değildi. 

Kanun-i Esâsî 'nin yüz on altıncı maddesi
42

 gereğince tekrar açılması 

da istenmiştir.
43

  

Yapılan tartışmalar Kanun-i Esâsî’nin yürürlükte olup 

olmaması değil Meclis-i Mebusan’ın tekrar açılıp açılmaması 

noktasındaydı. Mithat Paşa'nın Yıldız Mahkemesi
44

nde yargılandıktan 

sonra sürgüne gönderilmesine tepki gösteren üç genç, sürgüne 

gönderilmişti. İstanbul Askerî Lisesi öğrencileri olan Nedim, Sait ve 

Cemal adlı bu üç genç, “Sadakat Gazetesi”ne ortak imza ile yazdıkları 

makalede Mithat Paşa'nın mahkeme kararı olmadan Taif'e 

sürülmesinin Kanun-i Esâsi 'ye aykırı olduğunu yazmışlardı.
45
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45
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Tartışmaların Yeni Osmanlılar cephesine gelince, bilindiği 

üzere meclisin açılması konusunda etkin rol oynamışlar, Sultan 

Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan saltanat 

değişikliklerinden Kanun-i Esâsî 'nin hazırlanmasına, mebus 

seçimlerinden meclisin gündemini oluşturmaya kadar pek çok konuya 

aktif olarak da müdahale etmişlerdi. Meclis-i Mebusan açıkken Namık 

Kemal, Ziya Paşa ve Süleyman Paşa, mebuslarla zaman zaman 

görüşmüş,
46

 hatta meclis oturumlarından da haberdar olmuşlardır.  

Örneğin Namık Kemal, Midilli'de iken damadı Menemenlizade 

Rıfat Bey vasıtasıyla İstanbul'dan bilgi alabilmiş, muhtemelen 

meclisin etkin mebuslarından Yenişehirlizade Ahmet Efendi ile 

haberleşmiştir.
47

 Balkanlar’da bulunan Süleyman Paşa ile de 

mebuslardan bazılarının görüştüğü tahmin edilmektedir. Süleyman 

Paşa'nın cephenin durumu ile ilgili yazdığı bir telgraf, Selanik mebusu 

Mustafa Efendi'nin
48

 eline geçmişti. Belki de doğrudan ona gönderilen 

bu telgrafın verdiği bilgiler mecliste gündeme getirilmişti. Aynı yolla 

bir telgraf da Halep mebusu Sadi Efendi'ye gelmişti. Sadi Efendi de bu 

bilgileri meclise aktarmıştır. Süleyman Paşa, Balkanlar’daki olaylarla 

ilgili mebuslara telgraf göndermiş olmalıdır. Çünkü 1877 – 1878 

Osmanlı–Rus Harbi’ile ilgili Rauf Paşa, Maraş mebusu Sadi Efendi'ye 
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de savaşın seyri hakkında bir telgraf göndermişti.
49

 Bu vesileyle 

Namık Kemal’in hazırladığı bir metin de Meclis-i Mebusan’da 

okunmuştu.   

Sultan II. Abdülhamid’in bunları değerlendirdiği tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla Yeni Osmanlılar’dan hoşlanmayan Sultan II. 

Abdülhamid, meclisi kapatarak siyasette bu denli etkili olan bu grubun 

İstanbul’daki gücünü de önlemek istemiş olabilir. Sultan II. 

Abdülhamid, Mithat Paşa’yı Namık Kemal ve Ziya Paşa ile görüştüğü 

için ikaz etmişti. Ziya Paşa, Suriye’ye vali, Namık Kemal de Mithat 

Paşa’dan sonra Midilli’ye ikamete memur olarak gönderilmişti.
50

 

Böylece Sultan Abdülhamid, uzun sürecek olan ve “istibdat” olarak 

bilinecek yönetimini oluşturmanın hazırlığı içinde olduğu 

görülmektedir. Öte yandan Hamid’in bu çabaları Osmanlı aydınları 

arasındaki Meşrutiyet ve demokratikleşme ateşi meclisin 

kapatılmasıyla söndürülememiştir. 

III- Abdülhamid ve Yeniden “Özgürlük” Arayışı 

Osmanlı –Rus Harbi’nin olumsuzlukları arasında meclisin 

kapatılması, her ne kadar meclisin ve aydınların muhalefetini bir süre 

susturmuş olsa da bu küllenen alevlerin daha gür bir şekilde 

yükselişinin önüne geçememiştir. Meclis hakkında verilen bu kararı 

içine sindiremeyen genç Osmanlı aydını Yeni Osmanlılar’dan daha 

güçlü bir örgüt olarak İttihat ve Terakki adıyla padişahın karşısına 

çıkmıştır.
51

 Her ne kadar bu örgütte kendi içinde bir birlik olmasa da 
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II. Abdülhamid’e karşı her hareketi azınlıklar da dâhil olmak üzere 

bünyesine alan İttihat ve Terakki uzun bir mücadele sürecine girmiştir. 

19. Yüzyılın mikro milliyetçi eğilimlerini anlayamayan ya da 

İmparatorluk hevesinde halen vazgeçmeyen bu yeni muhalefet, güya 

meclisi açmak için devletin içindeki azınlıkların en güçlüsü olan ve de 

kendi içinde örgütlenen Ermeniler’le de sıkı bir işbirliğine gitmiştir. 

İttihat ve Terakki, muhtemelen İttihad-ı Anasır’ı yani Osmanlıcılık 

fikrini halen yaşatmaya çalışmış, bütün gayri Müslimleri bu arada 

Ermenileri de devlet içinde tutacaklarını tahmin etmişlerdir.  

Ermeniler, ayrı bir devlet kurabilmek için Osmanlı devletiyle 

çarpışırken, İttihatçılar ise Kızıl Sultan adı verdikleri Abdülhamid’i 

yıpranıyor diye adeta sevinmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 

birlik sağlamak için yaptığı kongrelerde davetli Ermeniler milli marş
52

 

söylerken, cemiyetin önde gelen isimleri Osmanlı birliğinden ve “kızıl 

Sultan”ın kötülüğünden bahsetmişlerdir.  

Nitekim II. Abdülhamid tahtan indirilince ne yapacağını 

bilemeyen İttihatçıların akılları başlarına ancak, Balkan felaketinden 

sonra gelmiştir. Bırakın Ermenileri ya da diğer azınlıkları, Müslüman 

Osmanlıları da bir çatı altında tutamayacaklarını anlamışlar, ama iş 

işten geçmiştir. Bu sefer Ermeniler, hedeflerine ulaşmada yeni 

iktidarı, yani İttihatçıları engel olarak görmüşler ve amansız bir 

muhalefete başlamışlardır. Ermeniler baştan beri yaptıkları 

mücadelenin planlı ve bir hedefi olduğu malum olmasına rağmen, 

bilinçlenme ve bir hedef belirleme konusunda en geç davranan 

İttihatçılar’dan dolayı Türkler olmuştur. Türkler, imparatorluğu 

kurtarma sevdası içinde Osmanlı devletinin diğer azınlıkları gibi kendi 

millî devletlerini oluşturma fikrini çok geç geliştirebilmişlerdir. Peki, 
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neden Türkler çağın bu gidişatını görememişlerdir? Acaba açılan bu 

ilk meclis Türk uyanışında bir başlangıç olamaz mıydı? 

Meclis-i Mebusan’ın kayıtları dikkatli bir şekilde incelendiği 

takdirde sanki bu sorunun cevabı var gibi gelmektedir. Her ne kadar 

tarihte olayların geleceğe hükümlerini yorumlamak, pek de alışık 

olunan bir durum değilse de meclisin iyi bir tahlili yapıldığı takdirde 

Abdülhamid saltanatı bıraktıktan sonra devlet yönetiminde yapılan 

büyük hataların derin köklerini meclisin kapatılmasında bulabiliriz. 

Her ne kadar günün şartları içinde Sultan II. Abdülhamid, günün 

gereklerini yapmak zorunda olsa da tarihi süreç içinde demokratik bir 

kurumun kapatılmasının mahsurları sonradan ortaya çıkmıştır. Zira 

meclise seçilerek gelen Müslüman-Türk mebuslar, Osmanlı devletinin 

çatısı altında gayri Müslim azınlığa karşı Müslüman-Türk haklarını 

demokratik bir zemin içinde fikren savunmuşlar, bunda da gerçekten 

önemli başarılar göstermişlerdir. Örneğin vilayet meclislerine 

müftünün girmesi sağlanırken, gayri Müslim din adamlarının bu 

meclislere üye seçilmeleri önlenmiştir. Daha çarpıcı bir örnek de 

Türkçe ile ilgili yapılan tartışmalarda ortaya çıkmıştır. Mebusların ya 

da mebus olacakların iyi Türkçe konuşabilmelerini şart koşulmuştur. 

Bütün bunlar gösteriyor ki içinde Türklerin de bulunduğu çok sesli bir 

meclis, imparatorluğun sonunu hazırlamayacak, aksine 

İmparatorluğun çekirdek unsuru olan Anadolu’nun  Müslüman-Türk 

halkının uyanışını başlatabilecekti. Belki de 1912’de Genç Kalemler 

ile başlatılan Türkçülük akımına bile ihtiyaç olmadan ya da adı ne 

olursa olsun, Ermeniler, Araplar ya da Osmanlıdan ayrılan diğer 

milletler gibi hatta onlardan da erken başlayacak bir Müslüman-Türk 

kimliği uyanışına zemin hazırlaya bilirdi. 
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Eğer meclis kapatılmayarak demokratik bir muhalefetin 

oluşması sağlanabilseydi, padişahın bulunduğu bir ortamda 

teamüllerin aksine acemice muhalefet yapan bir politikacıdan, 

padişahla yaşamasını öğrenecek deneyimli mebuslar çıkabilirdi. 

Böylece Osmanlı belki de bir İttihat ve Terakki girdabına 

yakalanmayacaktı.  1877 tarihinden 1908 tarihine kadar (belki 1908 

diye de belirgin bir tarih olmayacaktı) olgunlaşan muhalefet, 

demokrasiyi özümseyecek ve partileşme çekişmeleri Balkan 

savaşlarının önüne geçemeyecekti. Dolayısıyla II.Abdülhamid de 

1909 ihtilâliyle değil, belki bir başka yolla tahtı bir başka hanedan 

üyesine bırakacaktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Birinci Meşrutiyet Meclisi'nin Kapatılmasının Sonuçları Üzerine 63 

SONUÇ 

Bu ilk açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın hızlı ve sert bir 

şekilde son bulması ve uzun bir  süre böyle bir parlamenter meclisin 

oluşturulamaması, buna karşı gelişen muhalefetin devlet yönetme 

kabiliyetine sahip olamaması, Osmanlı devletinin belki de sonunu 

hazırlayan en büyük etkenlerden birini meydana getirmiştir. İttihat ve 

Terakki hedef olarak kendisine sadece II.Abdülhamid’i tahttan 

uzaklaştırmayı seçmiş, iktidara gelince ne yapacağını düşünmemiştir. 

Devletin, İttihat ve Terakki gibi çağı kavrayamayan Sultanı 

devirmekten başka hedef gütmeyen bir gurubun eline geçmesi adeta 

sonraki felaketlerin başlangıcı olmuştur. Eğer meclis, İslam’ın 

meşveret anlayışı olarak görülse ve o şekilde çalışa bilseydi ne 

imparatorlukta en sona kalan Müslüman-Türk uyanışı gecikir ne de 

Abdülhamid sonrası iktidar sarhoşu bir yönetim iş başına geçerdi. 

Eğer meclis padişahın danışma meclisi hüviyetiyle bile iş görebilmiş 

olsaydı, yılların olgunluğu içinde devlet için en doğruyu bulabilecek 

kapasiteye ulaşabilirdi.  

Bir diğer dikkate alınması gereken ve çok önemli olan başka 

bir unsur da demokrasinin ancak zaman içinde olgunlaşarak güçlene 

bileceğidir. Oğlun, yapıcı ve güçlü bir muhalefetin gelişmesi de ancak 

böyle sağlanacaktır. Eğer istenildiği zaman kapatılabilen bir meclis 

değil de kurumsallaşan bir meclis tarih içinde gerçekleşebilseydi, 

Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle boşalan yönetim boşluğu 

İttihat ve Terakki ile  doldurulmayacak, padişaha ve saraya da olumlu 

yön verebilen deneyimli  ve kurumsal kimliğe sahip bir meclisin yol 

göstericiliğinde devlet yönetilecekti. 
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MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARIN  
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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. 

  

  Anahtar Kelimeler 

  Milletlerarası Antlaşmalar, Milletlerarası Antlaşmaların İç 

Hukuktaki Yeri, Milletlerarası Antlaşmaların Uygulanması, 5170 Sayılı 
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TURKISH DOMESTIC LAW OF  

THE PLACE OF INTERNATIONAL TREATIES*
 

 

 

Erhan KARAKAŞ 
*
  

 

  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. 

 

  Key Words 

  International Treaties, Domestic Law, İnternational Treaties Place, 

The İmplementation Of İnternational Treaties, The Law No. 5170, The 

Conflict With İnternational Treaties. 
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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
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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


82 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

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. 



Milletlerarası Antlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yeri 89 

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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VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN  

İŞLERDE TEBLİGAT
*
 

      

    

   Av. Gizem YÖNDER

 

 

Özet 

 

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan birine 

yapılması yeterlidir. Birden fazla vekile tebligat yapılması halinde ise ilk 

yapılan tebliğ esas alınır. Avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi 

çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Vekil adına çıkarılan bir tebligat 

varsa ve bu Tebligat Kanunu’na aykırı olarak tebliğ edilmişse, burada 

usulsüz tebliğ söz konusudur. Eğer vekil adına yapılmış bir tebligat 

mevcut değilse burada geçersiz tebliğ söz konusu olmaktadır. Tebligatın 

vekile tebliği asıl olmakla birlikte, İİK, HMK ve CMK’da tebligatın 

bizzat asıla yapılması gerekli durumlar belirtilmiş olup, Tebligat 

Kanunu’nda da vurgulanmıştır. Belirtilen durumlar çalışmada ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Vekil, Tebligat, Usulsüz Tebligat, Geçersiz 

Tebligat. 
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THE WRITTEN NOTİCE IN AFFAIRS 

PROSECUTED BY PROXY
*
 

 

Gizem YÖNDER
*
 

 

Abstract 

 
It is essential that the written notice be given to the attorney in 

affairs prosecuted by proxy. If the person has one more than the attorney, 

it is sufficient to notify one of them. In the event of giving notification to 

more than one attorney, the first written notification is taken into account. 

The written notifications to be made in lawyer’s office are made within 

the official working hours and days. If there is a written notification on 

behalf of the attorney and this has been made in defiance of the 

Notification Law, hereby it is in question that there is an inadequacy of 

notice. If there does not exist any notification made on behalf of the 

attorney, it is in question that there is a null and void notification. As well 

as it is essential that the notification be made to the attorney; it is also 

indicated that in some circumstances, the notification has to be made 

personally to the royal in İİK, HMK and CMK, it is also underlined in the 

Notification Law. The stated stuations are to be analyzed in detail in the 

study. 

Key Words: The Attorney, Notification, İnadequacy of Notice, 

Null And Void Notification. 
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GİRİŞ 

 

Tebligat Hukuku’nun en önemli konularından biri vekile 

tebligattır. Bu husus Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinde ve Tebligat 

Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 18. maddesinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde kural, vekil 

vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılmasıdır. Bu 

kuralın istisnası, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, kararların bizzat 

sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleridir. 

Çalışmamızda vekil varken vekile tebligat yapılmasının asıl 

oluşu, tebligatın vekile değil de bizzat asıla yapılması gereken 

durumlar ve vekile tebligat yapılması gerekirken yapılmamasının 

hukuki sonuçları üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 

 

I. GENEL OLARAK 

             

Hukukumuzda fiil ehliyetine sahip olan bir kimse, davasını 

bizzat takip edebileceği gibi, kendisini davada bir vekil ile de temsil 

ettirebilir. Vekil dava ile ilgili işlemleri müvekkili nam ve hesabına 

yapar. Ayrıca, bu vekilin baroya kayıtlı
1
 bir Avukat olması gerekir

2
. 

                                           
1
 1136 S. Avukatlık Kanunu, RG. 07.04.1969, S. 13168, m. 35. 

2
 Timuçin Muşul, Gerekçeli Notlu İçtihatlı Açıklamalı Tebligat Kanunu ve İlgili 

Mevzuat, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.55; Ejder Yılmaz / Tacar Çağlar, 

Tebligat Hukuku, Ankara, 2007, s.303; Ahmet Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku, 

Ankara, 2011, s.129; Kemal Reisoğlu, Notlu ve İzahlı Tebligat Kanunu, Ankara, 

1954, s.35; Yazarlara göre Av. K.’nın geçici 13 ve 17. maddelerinde sayılan 

kişiler de belirli unsurların varlığı halinde bu gruptadır.  



98 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

Vekile vekâletname ile kanunda özel yetki verilmesini gerektiren 

hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar davanın 

takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine 

getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz 

vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da 

yapılabilmesine ilişkin yetki verilir
3
. 

 

Vekil
4
 vasıtası ile takip edilen işlerde tebliğin asile değil vekile 

yapılması gerekir. Bu bağlamda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun
5
 

11. maddesi, “vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlığını 

taşımakta olup, maddeye göre:  

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. 

Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan 

tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri 

Usulû Kanunu'nun
6
, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin 

hükümleri saklıdır.  

Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda 

yapılacak tebligatlar, resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır
7
. 

                                           
3
 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), RG. 04.02.2011, S. 27836, m. 73. 

4
 “Vekil” kavramının “müdafii”yi de kapsadığı yönünde bkz. Yılmaz / Çağlar, dn. 

4, s.271. 

5
 RG. 19.02.1959, S. 10139. 

6
 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 5320/18 sayılı Kanunla mülga edilmiş, yerine 

01.06.2005 yürürlük tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), RG. 

17.12.2004, S. 25673 getirilmiştir. 

7
 Eklenmiş fıkra: 6099 S. Kanun, RG. 19.01.2011, S. 27820. 
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Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere 

yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icap 

etmedikçe bu mümessillere yapılır. 

 

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in
8
 18. 

maddesi de “vekile tebligat” başlığını taşımakta olup, maddeye göre; 

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Vekile bürosunda yapılacak tebligat, resmi çalışma gün ve saatleri 

içinde yapılır.   

Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması 

yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan 

ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 04.12.2004 

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, kararların 

sanıklara tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri saklıdır.    

 

İlgili maddelerden de anlaşıldığı üzere, vekil vasıtasıyla takip 

edilen işlerde tebligatın vekile yapılması asıldır. Bunun aksi hali ağır 

sonuçlar doğurabilir. 

“İİK’ya göre yapılacak satış ilanının borçlunun icra takibine 

yetkili vekiline tebliğ edilmemesi ihalenin bozulmasına neden 

olur…
9
.”  

Asil duruşmada bizzat hazır bulunsa dahi, tebligat ona değil, 

vekile yapılır
10

. Ayrıca, vekilin tebligatların kendisine yapılması 

konusunda bir bildirimde bulunması gerekmez
11

. 

                                           
8
 RG. 25.01.2012, S. 28184. 

9
 Y12HD. 21.06.1977, E. 6268, K. 6275, Yılmaz / Çağlar, dn. 6, s. 272. 

10
 Ruhi, s. 129. 

11
 Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara, 2012, s. 55. 
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Kişinin birden fazla vekili varsa, tebliğin bunlardan birine 

yapılması yeterli olup; tebliğin birden fazla vekile yapılması halinde, 

ilk yapılan tebliğ esas alınır. Yani, kanunun tebliğe bağladığı hukuki 

sonuçlar ilk tebliğin yapıldığı tarihten itibaren doğar
12

. Aksinin kabulü 

sürenin uzamasına sebebiyet verir ve bu da diğer tarafın yararına 

doğmuş olan hakların zedelenmesine yol açar
13

.  

“…vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması 

yeterli olup birden fazla vekile yapılan tebligat varsa ilkine yapılan 

tebliğ tarihinin asıl tebliğ tarihi sayılacağı cihetle…
14

.” 

 

Eğer, birden fazla vekilin değişik tarihlerde görev yapması söz 

konusu ise, bu durumda tebligatın en son tarihte, yani tebligat 

zamanındaki görevli vekile yapılması gerekir
15

. 

 

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 54. 

ve Postada Tebligat İşlemleri Rehberi’nin 42. maddesine göre de, 

tebligat mesai saatleri içerisinde (gündüz vakti) yapılabileceği gibi, 

mesai saatleri dışında (gece vakti) da yapılabilir. Ancak Tebligat 

Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkrasında bu hususa ilişkin bir istisna 

öngörülmüş olup, maddeye göre, avukat tarafından takip edilen 

işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi çalışma gün 

ve saatleri içinde yapılır. Avukatlık, serbest meslek olup, gün ve saati 

                                           
12

 Y2HD. 06.06.1978, E. 4236, K. 4546, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

13
 Deliduman, s.56. 

14
 Y7CD. 27.01.1999, E. 1998/7128, K. 1999/125, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

15
 Yılmaz / Çağlar, s.309 ve YCGK. 04.10.1976, E.9–411, K.407, dn.114, s.309 –

311.  
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olmadığı için resmi gün ve saatten kastedilen şey tebliğ memurunun 

mesai gün ve saatidir, yani Cumartesi ve Pazar günleri avukatlık 

bürosuna tebligat yapılmayacaktır. PTT Genel Müdürlüğü, 

Türkiye’deki bütün PTT Başmüdürlüklerine, 25 Ocak 2011 tarih ve 

671 sayılı Tebligat Kanunu konulu bir emir yazısı göndermiştir. Bu 

yazıda, avukatlık bürolarına tebligatların çalışma gün ve saatlerinde 

yapılmasının kanunun emredici hükmü olduğu, bu konuda gerekli 

özenin gösterilmesi gerektiği şeklinde bir uyarı yer almaktadır
16

.  

 

Tebligat Kanunu’nun 33. maddesine göre, resmi ve adli tatil 

günlerinde de tebligat yapılabilir. Kanunda resmi günlerde avukatlara 

tebligat yapılmayacağı istisnası öngörülmüş olmakla, adli tatilde 

tebligat yapılmasıyla ilgili herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 

Zira HMK’nın 104. maddesine göre, adli tatile tabi olan dava ve 

işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına 

rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin 

bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacağından, avukatlar 

adli tatilde bürolarında bulunmasalar bile sekreter veya katipleri 

tarafından alınan tebligatlarla ilgili süre yönünden herhangi bir hak 

kaybına uğramayacaklardır. Elbette, avukatlar bürolarında 

bulunmadıklarında kendilerine gelen tebligatlarla ilgili derhal bilgi 

vermeleri konusunda katip ve sekreterlerini uyarmalıdırlar.   

     

Avukat, bürosunda değilse veya tebligatı alamayacak durumda 

ise, tebligat sekreterine, kâtibine veya stajyerine
17

 yapılabilir
18

.  

                                           
16

 Canan Ruhi / Ahmet Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara, 2012, s.113. 

17
 Tebligat Kanunu’nun 37. maddesine göre, celse esnasında kazai merci tarafından 

sıfatları tespit edilen avukat kâtiplerine ve stajyerlerine müteakip celse gün ve 

saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir. 
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“Vekâletname sunulduktan sonra tebligatların vekile yapılması 

gerekir. Vekil ile takip edilen davada, asıl duruşmada bizzat bulunsa 

dahi tebliğin vekiline yapılması zorunludur. Vekile çıkarılan tebligat, 

kendisine veya kendisi yerine sekreteri veya kâtibine tebliğ 

edilmelidir
19

.” 

 

 Avukat adına çıkarılan tebligatın, onun yerine komşusu olan 

diğer avukata yapılması halinde tebligat usulsüz olur
20

. Zira Yargıtay 

bir kararında, komşu avukata yapılan tebligatın Tebligat Kanunu 

hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, vekilin kararı öğrendiğini 

beyan ettiği tarihi esas alarak işlemin süresinde olduğuna karar 

vermiştir; 

“… Mahkemece, her ne kadar temyiz süresi geçirildiğinden 

bahisle 1.6.1994 tarihli kararla temyiz isteğinin reddine karar 

verilmiş ise de, davalı vekiline usulüne uygun karar tebliğ edilmediği 

ve komşusu avukata yapılan tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, 1.6.1994 tarihli temyiz 

isteğinin reddine dair kararın kaldırılarak temyiz incelemesi 

yapılmasına karar verildikten sonra, temyiz isteminin süresi içinde 

                                                                                                   
18

 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s. 117; Tebligat Kanunu’nun 20. maddesine göre, 13, 14, 

16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin 

muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı 

ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve 

tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule 

mecburdurlar.  

19
 Y19HD, 04.07.2012, E. 2011/50571, K. 2012/26227, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

20
 Yılmaz / Çağlar, s. 292; Komşu avukata yapılan tebligatın geçersiz olduğu 

yönünde bkz. C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.117.  
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olduğu kabul edildikten sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, 

gereği düşünüldü…
21

” 

 

Vekil eğer umumi bir vekilse, her davada asilini temsil etmek 

zorunda olmadığından, dava dilekçesinin, henüz vekâletnamesini ibraz 

etmeyen vekile değil de, bizzat asile tebliği gerekir
22

. Aksi halde, 

umumi vekil tebligatı almaya zorlanamaz
23

.  

 

Devletin ve ilgili tüzel kişiliklerinin kendilerini Hazine 

Avukatı ile temsil ettirmeleri durumunda tebligat, davayı takip eden 

Hazine Avukatına yapılır
24

. 

“Takip dayanağı ilamda Kocaeli Valiliği ve Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığının hazine vekili tarafından temsil edildiği 

anlaşıldığından ödeme emrinin hazine vekiline tebliği gerekir
25

.” 

 “Hukuk Genel Kurulunun 17.3.1999 tarih ve 1999/14–165–

149 sayılı kararında da belirtildiği gibi Tapu Sicilindeki 

yanlışlıklardan kaynaklanan davalarda yasal hasım, bunları tutmakla 

görevli ve sorumlu Tapu Sicil Müdürlükleridir. Bu nedenle Tapu Sicil 

Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir ve varsa o 

yerdeki Hazine vekili 4353 sayılı Kanunun 18. maddesine göre kanuni 

temsilci sıfatıyla yönetimi temsil eder. Ancak, Tapu Sicil Müdürlüğüne 

                                           
21

 Y3HD, 19.09.1994, E.10735, K.11486, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

22
 Timuçin Muşul, s. 131; Akcan, “İcra İşlerinde Tebligat”, SÜHFD, C. 7, S. 1-2, 

Konya, 1999, s.79;Baki Kuru / Ramazan Arslan / Ejder Yılmaz, İcra ve İflas 

Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2012, s.89.  

23
 Akcan, s. 79; Yılmaz / Çağlar, s.292; Ahmet Uğur Turan, Tebligat Hukuku 

(Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat), Ankara, 2006, s. 111. 

24
 Yılmaz / Çağlar, s.294; Turan, s. 111. 

25
 Y12HD. 02.07.2004, E. 13387, K. 17525, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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izafeten hazine hasım gösterilerek dava açıldığında da davanın 

husumet yokluğundan reddi yerine dava dilekçesinin doğru hasım 

olan Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tebliğinin sağlanması ve bundan sonra 

davaya devamla bir hüküm kurulması gerekir. Somut olayda, dava 

Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten Hazine vekiline yöneltildiği halde 

mahkemece Tapu Sicil Müdürlüğüne dava dilekçesi tebliğ 

edilmemiştir. Bu yön doğru görülmediğinden yukarıda değinildiği 

şekilde dava dilekçesinin yönetime tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan 

sonra yargılamaya devamla bir karar verilmek üzere hükmün 

bozulması gerekmiştir
26

.”  

 

Tebligat Kanunu’nun 47. maddesine göre, birden fazla kimseyi 

temsil eden vekile, tebliğ edilecek evrakın sadece bir nüshası verilir; 

ancak sadece evrakı tebellüğ için vekile yetki verilmişse, temsil ettiği 

kişi sayısı kadar tebliğ konusu evrak nüshası verilir. 

 

Talimat dosyalarıyla ilgili olarak, mahkemenin yargı çevresi 

dışında bulunan vekile kazaî tebliğler istinabe yoluyla yapılır. 

“Açıklamalı duruşma davetiyesinin yargı çevresi dışında 

bürosu bulunan katılan vekiline istinabe mahkemesince tebliği 

sağlandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri 

gerekir
27

.” 

 

Adresini değiştirdiği için vekile tebliğ yapılamaması halinde, 

mahkemece vekilin yeni adresinin araştırılıp, ilgili barodan sorularak 

                                           
26

 Y14HD. 19.02.2002, E. 974, K. 1277, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

27
 Y10CD. 24.09.2007, E. 2005/18414, K. 2007/10423, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 
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vekile tebligat yapılması gerekir
28

. Günümüzde Ulusal Yargı Ağı 

Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla da vekilin tebligat adresine 

ulaşılabilmektedir. Eğer vekil UYAP’a da yeni adresini 

bildirmemişse, vekilin adres kayıt sistemindeki (MERNİS) yerleşim 

yeri adresine tebligat yapılır
29

. Bu da mümkün olmazsa Tebligat 

Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre işlem yapılır
30

.  

“Vekil vasıtası ile takip edilen işlerde, tebligat vekile yapılır. 

Yerel mahkeme kararının davalı vekilinin adres değişikliği nedeniyle 

kendisine tebliğ edilmemiş olması, anılan yasa hükmüyle konulan 

kuralı değiştirmez. Mahkemece davalı vekilinin yeni adresi araştırılıp, 

ilgili barodan sorularak vekile tebligat yapılması gerekirken, hükmün 

asıla tebliğ edilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır
31

.” 

 

Eğer tebligat hem vekile hem de asile yapılmışsa, tebliğe 

bağlanan hukuki sonuçlar vekile tebliğden itibaren doğar
32

.  

“…vekile 6.4.1982 tarihinde usulen tebliğ edilmiş ve ayrıca 

asile de tebligat yapılmıştır. Yasal süreler de vekile yapılan tarihten 

                                           
28

 Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, İstanbul, 2010, s.57; Tebligat evrakının, davacı 

vekilinin eski adresine gönderilmiş ve muhatabın adresten ayrıldığı gerekçesi ile 

mahkemeye iade edilmiş olması durumunda, geçersiz bir tebliğ söz konusu 

olduğu ve yeniden tebligat çıkarılması gerektiği hakkında bkz. Y19HD. 

11.03.2010, E. 2009/12802, K. 2010/2570, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı.  

29
 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.115. 

30
 Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre, adresini değiştiren kimse 

yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit 

edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın 

kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.   

31
 Y19HD. 18.02.2008, E. 2007/10648, K. 2008/1394, , Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

32
 Muşul, Tebligat Hukuku, s. 68; Yılmaz / Çağlar, s.366. 
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itibaren işlemeye başlar. Bu itibarla, süresi içerisinde dava açıldığına 

göre, işin esasına girilip tüm deliller toplandıktan sonra esastan karar 

verilmesi gerekirken, asile yapılan tebliğ tarihi esas alınarak, süre 

geçirildiğinden ve tutanağın kesinleştiğinden söz edilerek yazılı 

şekilde görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları bu 

nedenle yerinde görüldüğünden…
33

.” 

“…kararının da davacıya 18.3.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 

davacının 18.4.2006 tarihli temyiz talebinin 27.4.2006 gün ve 

E.2005/1106, K.2006/155 sayılı karar ile süre aşımı nedeniyle 

reddedildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanununa göre, vekil vasıtası ile takip edilen işlerde 

tebligatların vekile yapılması gerektiği hükmü çerçevesinde Mahkeme 

kararının doğrudan davacıya değil davacı vekili Avukat'a yapılması 

gerekmekte olup, temyize ilişkin sürenin de vekile tebliğ tarihinden 

başlaması gerekmektedir
34

.” 

Ancak, tebliğ konusu işlem asil bakımından ağır hukuki 

sonuçlar doğuracaksa, örneğin cezai sonuç doğuracaksa, tebliğin -

vekile yapılsa da- asile de yapılması gerekir.  

“İlamlı takipte hukuki sonuç doğurması bakımından ilamda 

yazılı borçlu vekiline tebligat yapılması yasal ise de cezai sonuç 

doğurması yönünden şikâyet olunan asıl borçluya icra emri tebliğ 

edilmeden ve vekilin ihmalinden sanığın sorumlu tutulamayacağı da 

gözetilmeden…
35

.” 

                                           
33

 Y16HD. 22.06.1992, E. 1991/15468, K.1992/8645, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

34
 D8D. 06.10.2006, E. 4397, K. 3398, , Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

35
 Y8CD. 26.01.1993, E. 297, K.1133, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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II. TEBLİĞİN BİZZAT ASİLE YAPILMASI 

GEREKEN DURUMLAR 

 

Vekil varken vekile tebligat yapılması asıldır. Ancak bazı 

istisnai hallerde tebligatın bizzat asile yapılması gerekir. Bu hallere 

aşağıda kısaca değinilecektir.  

1- İcraya konulan ilamın verildiği davada borçlu (asil) 

kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş ise, icra emrinin vekile mi yoksa 

borçluya (asile) mı tebliğ edileceği noktasında uygulamada farklı 

görüşler bulunmaktadır.  

Birinci görüş; tebligatın borçluya (asile) yapılması gerektiğini 

savunmaktadır. Bu görüşe göre vekalet ilişkisi hükmün kesinleşmesi 

ile son bulduğu için tebligatın borçluya yapılması gerekir
36

.  

İİK’nın 32. maddesine göre, para borcuna veya teminat 

verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 

borçluya bir icra emri tebliğ eder. Madde içerisinde “veya varsa 

vekiline tebliğ edilir” şeklinde bir ibare bulunmamaktadır. Oysa 

HMK’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında, davaya vekâletin, kanunda 

özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm 

kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün 

işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama 

giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin 

tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsadığı 

şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Buradan iki maddenin çeliştiği 

görülmektedir.  

                                           
36

 Recep Akcan, “İcra Emrinin Vekile Tebliği”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş 

Günü Armağanı, C. 2, İstanbul, 2002, s.864, dn. 36’daki yazar (Belgesay M.R.); 

Bu görüşe katılmayanlar: Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.865. 
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Hükmün icra edilebilmesi için kesinleşmesi şart olmadığı 

dikkate alındığında, icra emrinin vekile tebliğ edilmesinin HMK’nın 

73. maddesi ve Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında geçerli 

kabul edilmesi gerekir
37

.      

İkinci görüş; icra emrinin borçluya (asile) değil, vekile tebliğ 

edilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır
38

.   

Yargıtay, ikinci görüşü kabul ederek icra emrinin, borçlunun 

(asilin) davayı takip etmiş olan vekiline tebliğ edilmesinin zorunlu 

olduğu, icra emrinin yalnız borçlunun (asilin) kendisine tebliğ 

edilmesi ile ilamlı icra takibinin kesinleşmiş sayılamayacağı görüşünü 

benimsemiştir
39

. 

“Takip dayanağı ilamda borçlunun kendisini vekille temsil 

ettirdiği ilam kapsamından açıkça belli olmasına karşın icra emri 

vekil yerine asile gönderilmiştir. Takip dayanağı ilam kapsamında 

davacı borçlunun kendisini vekille temsil ettirdiği belirginken, vekil 

yerine asile yapılan tebligat usulsüzdür
40

.” 

                                           
37

 Yılmaz / Çağlar, s.382. 

38
 İlhan E. Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuk Dersleri, İstanbul, 1975, s.344. Bu 

görüşe katılmayanlar: Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.870; Yılmaz / 

Çağlar, s.383. 

39
 Kuru / Arslan / Yılmaz, s.89. 

40
 YHGK, 02.07.2003, E. 2003/12–442, K. 2003/445, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. Kararda her ne kadar “tebligat usulsüzdür” denilmiş olsa da, “vekile 

çıkarılmış ve usule aykırı bir tebligatta bulunmadığına, eş söyleyişle vekile hiç 

tebligat yapılmadığına göre ‘usulsüz tebliğ’ ile ilgili 7201 sayılı Tebligat 

Yasası'nın 32. maddesinin de somut olayda uygulama yeri yoktur” şeklinde bir 

ibare de mevcuttur. Zira ortada vekil adına çıkarılmış bir tebligat yoksa geçersiz 

tebligat söz konusudur. 



Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 109 

 Yani, kişi kendisini vekille temsil ediyorsa, dava devam 

ederken veya sonunda yapılan icra takibinin de sadece vekile 

yapılması gerekir.  

 “Vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

zorunludur. İcra emri, borçlunun kendisini vekille temsil ettirdiği ilam 

kapsamından açıkça belli olmasına karşın, vekil yerine asile 

gönderilmiş olup, bu durum, anılan yasa hükümlerine aykırıdır. O 

halde, her davanın, açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre 

hükme bağlanacağı kuralı da dikkate alınarak, icra emri tebliğ 

işleminin iptaline karar verilmesi gerekir”
41

. 

Ayrıca, 10.07.1940 tarihli içtihadı birleştirme kararı, ilamın 

davayı takip eden vekile tebliği mümkün oldukça, asile yapılacak 

tebligatla kanun yollarına başvurma süresinin geçmeyeceğini kabul 

etmiştir
42

. 

Yargıtay’a göre bu hükümlerin amacı, hukuki yardıma ihtiyaç 

duyan ve bu nedenle vekil tutan kişilerin şahıslarına tebligat yapılarak 

onların vekillerinin yardımından uzak kalmamalarını sağlamaktır.  

İcra emrinin mutlaka vekile tebliğ edilmesi gereği bazı 

sakıncalar doğurabilir. Mahkeme ilamı lehine olan taraf, bu ilamı on 

yıllık zamanaşımı
43

 süresi içerisinde bir zaman icraya koyabilir ve bu 

sırada vekil halen borçlunun (asilin) vekili olmayabilir
44

.  Ayrıca, bu 

zorunluluk nedeniyle, icra emrini tebellüğ eden vekilin, bunu borçluya 

ulaştırması noktasında süre kaybı yaşanabileceği gibi, esasen icra 

                                           
41

 Y12HD. 28.09.2010, E. 8661, K. 21536, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

42
 RG. 30.09.1940, No. 4625, Postacıoğlu, dn. 6a, s.344. 

43
 TBK’nın 156. maddesine ve İİK’nın 39. maddesinin 1. fıkrasına göre borç 

mahkeme ilamına dayalı ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.  

44
Yılmaz / Çağlar, s.384.  
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takibinde belirtilen ilamın sonuçlarını gerçekleştirecek olan vekil 

değil, borçlu (asil) olduğundan sadece vekile icra emri gönderilmesi 

zorunluluğu burada borçlunun (asilin) menfaatlerini 

zedeleyebilmektedir.  

 

Üçüncü görüşe göre ise, icra emri borçluya veya vekiline 

tebliğ edilebilir
45

. Zira İİK’nın 24. ve devamındaki maddelere göre, 

icra emri kural olarak borçlunun kendisine, HMK’nın 73. maddesi 

uyarınca da vekile de tebliğ edilebilmelidir. Bu halde, özellikle icra 

emri hemen gönderilecekse ve örneğin ilam henüz kesinleşmemişse ve 

vekalet ilişkisinin devam ettiği biliniyorsa tebligat vekile yapılmalı; 

vekalet ilişkisinin sürdüğü şüpheli ise (örneğin, ilamın 

kesinleşmesinin üzerinden uzun bir süre geçmişse) icra emri vekile 

değil borçluya (asile) gönderilmelidir
46

.  

  

2- İİK’nın 68/A. maddesinin 2. ve 5.
47

 fıkralarında yazılı 

işlemlerin muhatabı bizzat borçludur. Bu hükümlerle ilgili 

tebligatların vekile değil, asile (borçluya) tebliğ edilmesi gerekir
48

.   

                                           
45

 Yılmaz / Çağlar, s.384; Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.874. 

46
 Yılmaz / Çağlar, s.384. 

47
 İİK’nın 68/A. maddesinin 2. fıkrasına göre, senet altındaki imzayı reddeden 

borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması 

için merci önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik 

etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur; 68/A. maddesinin 5. fıkrasına 

göre ise, yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, 

borçlunun hazır bulunmaması halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin 

itirazın muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan 

takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûmiyetine karar 

verilir; duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve 

hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması 

şarttır. 
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3- İİK’ya göre yapılacak satış ilanının tebliğinin, borçlunun 

icra takibine yetkili vekiline yapılmaması, ihalenin bozulmasına neden 

olur
49

. 

4- Borçlu, vekili aracılığıyla ödeme emrine itiraz etmişse, icra 

mahkemesi borçlunun vekilini duruşmaya çağırır; fakat itirazın geçici 

kaldırılmasında borçlunun (asilin) kendisinin de duruşmaya çağrılması 

İİK’nın 68/A. maddesinin 2.
50

 fıkrası uyarınca zorunludur
51

.  

5- Yapılan icra takibinde borçlu, vekili aracılığıyla itiraz 

ederse, alacaklının itirazın iptali davası açması halinde tebligatın 

borçluya (asile) yapılması gerekir
52

. 

“Dava, takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin olup, dava 

dilekçesi davalının takipteki vekiline tebliğ edilerek taraf teşkili 

yapılmıştır. Oysa davalının takipteki vekili bu davada vekil olduğunu 

belirtmediği sürece, dava dilekçesinin vekile değil, asıla tebliği 

gerekmektedir
53

.”  

6- Borçlu açısından cezai sorumluluk doğuracak olan icra 

emirlerine dayalı dava dilekçelerinin, şikâyetlerinin de bizzat borçluya 

(asile) yapılması gerekir; 

“İcra ve İflas Kanunu'nun cezaya ilişkin hükümlerinin 

uygulanabilmesi için, Ceza Hukuku açısından ve cezaların şahsiliği 

prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa 

                                                                                                   
48

 YİİD. 28.12.1979, E. 13001, K. 13269, ABD., S.1, Ankara, 1971, s.113. 

49
 Y12HD. 21.06.1977, E. 6268, K. 6275, Akcan, dn. 72, s.77. 

50
 Bkz. dn. 37. 

51
 Akcan, s.78. 

52
 Y3HD. 03.03.2008, E. 960, K. 3381, Ruhi, s.130; Yılmaz / Çağlar, s.293.  

53
 Y11HD. 27.09.2010, E. 2009/2855, K. 20120/9270, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 
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tebliğinin gerekmesi karşısında, Adıyaman/Gölbaşı İcra 

Müdürlüğü'nün 2010/1365 sayılı dosyasında yalnızca borçlu sanık 

vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmeden, sanığın 

nafaka hükümlerine uymamak suçundan 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu'nun 344/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar 

verilmesinin yasaya aykırı olması nedeniyle itirazın kabulü yerine 

reddine karar verilmesi isabetsizdir
54

.” 

7- HMK’nın 172. maddesine göre, isticvap olunacak kimsenin 

mahkemeye bizzat gitmesi gerektiğinden, tebligatın yine asile 

yapılması gerekmektedir. 

8- HMK’nın 228. maddesine göre, yemin teklif edilen 

kimsenin duruşmada bizzat hazır bulunması gerektiğinden, tebligatın 

da yine asile yapılması gerekir. Zira bu haller asilin şahsına sıkı sıkıya 

bağlıdır. 

“Somut olayda davacı vekili yemin metnini düzenleyerek 

davalı asıla tebliğe çıkartmış, mahkemenin de kabulünde olduğu 

üzere, usulüne uygun bir tebligat yapılmamış, ayrıca tebligat üzerine 

verilen meşruhatın da yasada açıklanan şekilde olmadığı anlaşılmış, 

davalı vekilinin yemin teklifini kabul etmiyoruz şeklindeki beyanı 

üzerine yemin davetiyesi çıkartılmasından vazgeçilerek davanın 

kabulü yönüne gidilmiştir. Yeminin kabul veya reddini beyan için 

ancak yemin edecek kimse tarafından yemin teklif olunan meseleye 

ıttıla kesbettikten sonra verilebilir. Davacı vekilinin vekâletnamesinde 

teklif edilen yemini kabul veya redde özel yetkisi varsa da; davalı 

asılin davadan önce düzenlenen böyle bir vekâletnameyle yemin 

konusunu bilerek özel yetki verildiğinin kabulü mümkün olmadığı gibi, 

onay verdiğine dair bir bilgi veya belgede mevcut değildir. Yetkisiz 

                                           
54

 Y16HD. 13.12.2011, E. 6583, K. 8833, Sinerji mevzuat ve İçtihat Programı. 
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vekilin duruşmadaki bu beyanı bağlayıcı olmayıp, bu beyana dayalı 

hüküm tesisi de mümkün değildir. Dairemizin ve Yargıtay’ın yerleşik 

uygulamaları bu yöndedir”
55

. 

9- “Hâkimin reddi” gibi vekilin yetkisi bulunmayan konularla 

ilgili kararlar, asilin talebi üzerine alınmışsa, tebligat vekile değil, 

asile yapılmalıdır
56

. 

10- Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrasında yer 

aldığı üzere, CMK’nın, kararların sanıklara da tebliğine ilişkin 

hükümleri saklı tutulmuştur. Yani, bu durumda müdafiye yapılan 

tebliğle yetinilmemelidir
57

.  

                                           
55

 Y13HD. 09.02.2007, E. 2006/13319, K. 2007/1624, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

56
 Yılmaz / Çağlar, s.302; HMK’nın 74. maddesine göre, açıkça yetki verilmemiş 

ise vekil; sulh olamaz, hakimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, 

yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil 

edemez, haczi kaldıramaz, asılinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem 

sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara 

muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan 

veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul 

edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet 

aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği 

açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip 

edemez. 

57
 Yılmaz / Çağlar, s.159; Ruhi, s.339. CMK’nın 35. maddesine göre ilgili tarafın 

yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de 

verilir; koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna 

başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, hazır bulunamayan ilgilisine 

tebliğ olunur; ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen 

karar, kendisine okunup anlatılır. CMK’nın 291. maddesinin 2. fıkrasına göre de 

hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre 

tebliğ tarihinden başlar. 
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YCGK’nın oy çokluğuyla verdiği aşağıdaki kararı, sanığa 

yapılan tebligatın geçersiz olduğu yönündedir. 

“…hükmün de, Yargıtay'ca incelenmesi sanık Şeref ile 

müdahiller vekili tarafından istenildiğinden dosya, Yargıtay C. 

Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesi ile 1. Başkanlığa 

gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu gereği konuşulup 

düşünüldü: 

7201 sayılı Tebligat Yasasının 11. maddesinde, "vekil ile takip 

edilen işlerde tebligat vekile yapılır" hükmüne yer verilmiştir. Hükmü 

temyiz edebilme yetkisi kamu davasının bütün aşamalarında sanığın 

savunmasını üstlenen vekilin yasal görevi içerisinde bulunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının açıklanan maddeleri ile 

Tebligat Yasanın 11. maddesi birlikte incelenip değerlendirildiğinde; 

yoklukta tefhim olunan kararın vekile tebliğ edilmesi gerektiği ve 

sanığa ayrıca yapılan tebligatın hukuken geçersiz olduğu sonucuna 

varılmıştır. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 10.7.1940 

gün 7/75 sayılı Ceza Genel Kurulunun 16.9.1985 gün 178/461 ve 

26.5.1986 gün 561/298 sayılı kararları da bu doğrultudadır.  

Olayımızda 3.4.1989 günlü mahkûmiyet hükmü sanık Şeref ve 

vekillerinin yokluğunda tefhim edilmiş, gerekçeli karar 21.4.1989 

gününde sanık vekili Av. Osman'a tebliğ edildiği halde vekili 

tarafından temyiz yoluna başvurulmamıştır. 

Karar ayrıca, sanığa 1.5.1989 günü tebliğ olunmuş ve sanık 

tarafından temyiz edilmiştir. Vekil marifetiyle kendisini savunan 

sanığa ancak, vekili tebligat olanağı bulunmadığı takdirde tebligat 

yapılabilir ve hükmü temyiz olanağı doğar. Aksi düşünce tarzı 
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Tebligat Yasasının 11. maddesi ile İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 

Kararına aykırıdır. Bu nedenle sanığın temyiz isteminin reddine karar 

verilmelidir. 

Müdahiller ile vekillerin yokluğunda verilen karar müdahiller 

vekili Av. Namık'a 24.4.1989 tarihinde tebliğ edilmiş ve hüküm temyiz 

edilmemiştir. 

Müdahillerin diğer vekili Av. Polat'ın talebi üzerine 26.5.1989 

günü tebliğ olunan karar 1.6.1989 tarihinde geçen 2. vekil tarafından 

temyiz olunmuştur. 

Sanığın temyiz isteminin reddine ilişkin çoğunluk görüşüne 

katılmayan Kurul Başkanı ve Üyeler: 

Konuya daha sağlıklı yaklaşabilmek bakımından "vekil" ile 

"müdafii" kavramları arasındaki farka değinmekte yarar vardır. Zira 

kanımızca; uyuşmazlığın temelindeki neden budur. 

Konuya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu açısından 

bakıldığında, aşağıda belirtilecek istisnalar dışında "vekil"den çok 

farklı hukuki durumda ve farklı fonksiyonu olan, kanunumuzun tanımı 

ile "Müdafii" ile karşılamaktadır. Nitekim CMUY.nun "müdafaa" 

başlığını taşıyan onbirinci faslının ilk maddesi olan 136. maddesinde 

"maznun tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla 

müdafiin yardımına müracaat edebilir. Maznunun kanuni 

mümessilleri varsa onlar da maznuna bir müdafi intihap edebilirler" 

denilmektedir. Kuşkusuz istisnalar dışında diğer maddelerinde kanun 

"vekil'den değil, "Müdafii"den söz etmektedir. Gerçekten CMUK.nun 

kural olarak benimsediği kurum "vekil" ya da "vekalet" değil 

"müdafii" ya da "müdafiiliktir" 

CMUK.nun "kararın tefhim ve tebliği" başlığını taşıyan 33. 

maddesinde, ilgililerin yüzüne, karşı verilen kararların tefhim 

olunacağı ve diğer kararların tebliğ edileceği esası kabul edilmiştir. 
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Bu maddenin gerekçesinde de; "İttihaz olunan kararlar, maznun 

vicahında ise, tefhim, talebi halinde bir sureti verilmek ve gıyabında 

ise, kendisine tebliğ olunmak dahi mükarraratın muhtevasına ittila 

noktasından lüzumlu görülerek madde o yolda tertip olunmuştur" 

denilmiştir. "Hüküm ne suretle tefhim olunacağı" başlığını taşıyan 

261. maddesinde tefhimin yapılan şekli belirtildikten sonra, hükmün 

tefhimi sırasında sanığın hazır bulundurulacağı ve hükmün aleyhine 

kanun yolları varsa kendisine haber verileceği ilkesine yer verilmiştir. 

Temyiz talebi ve süresi başlığını taşıyan 310. maddesinde ise, hükmün 

tefhimi sanığın yokluğunda olmuşsa bu sürenin tebliğ tarihinden 

itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. 

Öte yandan, 3220 sayılı Kanunla değişik 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, "Ancak 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ 

edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır." 

Bu maddenin gerekçesinin konumuzla ilgili bölümü de aynen 

şöyledir: 

Her hükmün ilgiliye bildirilmesi, CMUK.nun ana ilkelerinden 

birini oluşturmaktadır. Yasa koyucu bu konuda çok hassas davranmış 

ilgililerin yasal haklarını kullanabilmeleri için sanıkların karar ve 

hükümlerden haberdar edilmelerini öngörmüştür... Bilindiği gibi, 

hukuk yargılamasındaki "vekil" ile ceza yargılamasındaki "müdafi" 

kavramları birbirinden farklıdır. Vekil, asıldan ayrı ve bağımsız bir 

statüye bağlı değildir, bağımlıdır. Temsil ettiği kişinin talimatıyla 

hareket eder ve onun yokluğunda onun yerine geçer. Müdafi ise, 

sadece ceza davasında söz konusudur. Bu itibarla, ceza davalarında 

kararların sanıklara tebliğ edilmesine gerek görmemek, müdafiine 

yapılan tebliği geçerli saymak adalet ilkeleriyle bağdaştırılamayacak 

bir durumdur. 
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CMUK.nun ana ilkeleri (Madde: 33,261, 310.) ve yukarıda 

belirtilen gerekçesi birlikte ele alınıp incelendiğinde, tebligat 

Yasasının 11. maddesi hükmünün aksine bir yoruma elvermeyecek 

biçimde gayet açık olduğu görülmektedir. Gerek CMUK.da ve gerekse 

Tebligat Kanununda kanun koyucu iradesini, amacını gayet açık ve 

net bir şekilde ortaya koymuştur. Kanunun bu sistemi, yukarıda 

değinildiği gibi, doktrin tarafından da ittifakla benimsenmiş ve 

savunulmuştur. Kanımızca bu sistemin başta gelen özelliği, savunma 

hakkının teminatını oluşturmasıdır" gerekçe ve açıklamaları ile 

sanığın temyizinin geçerli olduğu ve işin esasının incelenmesi 

gerektiği yolunda oy kullanmışlardır. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle müdahiller vekilinin temyiz 

inceleme isteğinin reddine oybirliği ile sanıklardan Şeref'in temyiz 

inceleme isteminin reddine oyçokluğuyla ile 06.11.1989 gününde 

karar verildi”
58

. 

Uygulamada, ceza mahkemelerinde verilen kararlar sadece 

müdafiye tebliğ edilmektedir. Müdafi kendisine tebliğ edilen kararın 

gereklerini yerine getirmediği takdirde cezai ve hukuki müeyyidelerle 

karşılaşabilir ancak bu durum sanığın almış olduğu cezanın 

kesinleşmesine ve verilen cezayı çekmesine engel olmayacağından, 

kararın sadece müdafiye değil, sanığa da tebliğ edilmesi, savunma 

hakkına, dolayısıyla adalete daha uygun olacaktır
59

.  

Sanık için mahkeme zorunlu müdafi görevlendirmişse ve 

bundan sanığın haberi yoksa zorunlu müdafiye yapılan tebligat sanık 

açısından hukuki sonuç doğurmayacağından, sanığın öğrenme üzerine 

verdiği dilekçesine istinaden temyiz davasının açılması gerekir.  

                                           
58

 YCGK. 06.11.1989, E. 8-268, K. 338, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

59
 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.128.  
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“Zorunlu müdafie yapılan tebliğ, kendisine zorunlu müdafii 

atandığından haberdar edilmeyen sanıklar açısından hukuki sonuç 

doğurmayacağından, Av. Ö. B.'a 13.02.2008 günü yapılan tebliğle 

sanıklar açısından temyiz süresi de başlamayacaktır
60

.” 

“Atamanın yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan usul 

hükümlerine göre tayin edilmiş zorunlu müdafie yapılan tefhim ve 

tebliğ, aynen vekâletnameli müdafie yapıldığında olduğu gibi 

hukuksal sonuç doğurur. Ancak bunun ön koşulu, kendisine zorunlu 

müdafi atandığından sanığın haberdar edilmiş olmasıdır
61

.” 

“Sanığa mahkemenin istemi üzerine baro tarafından 

görevlendirilen zorunlu müdafiinin yüzüne karşı yapılmış olan tefhim, 

kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanık 

açısından hukuksal sonuç ifade etmediği gibi temyiz süresini de 

başlatmayacağından; sanığın öğrenme üzerine verdiği dilekçesine 

istinaden temyiz davasının açılması gerekir
62

.” 

Önemle belirtmek gerekirse, bu durumda eğer sanığın 

müdafiisi değil de vekili varsa, Tebligat Kanunu’nun 11. maddesine 

göre tebligat vekile yapılacaktır
63

. Zira sanık, vekilini iradi olarak 

seçtiğinden vekile yapılan tebligat sanık açısından hukuki sonuç 

doğuracaktır. 

                                           
60

 YCGK. 12.07.2011, E. 6-155, K. 172, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

61
 YCGK. E. 2011/6-254, K. 2012/32, 14.02.2012, Kazancı Hukuk Mevzuat ve 

İçtihat Programı. 

62
 YCGK. 16.06.2009, E. 6-57, K. 168, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

63
 Yılmaz / Çağlar, s.343; Ruhi, s.132; Y8CD’nin 15.03.2007, E. 2006/6961, K. 

2007/2076 sayılı yayımlanmamış kararında; vekâletnamesi olmayan müdafiin 

hükmü temyiz etmemesi sanığın temyiz hakkını ortadan kaldırmayacağından 

mahkemece verilen temyiz dilekçesinin reddine ilişkin karar isabetsiz 

bulunmuştur.    
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11- Vekâlet, istifa, azil, vekilin ölümü, ehliyetini kaybetmesi 

ve iflası gibi hallerde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
64

 512 ve 

513
65

. maddeleri, Av. K.’nın 41. maddesi
66

, HMK’nın 81, 82 ve 83
67

. 

maddeleri uyarınca son bulur. Vekil, örneğin, ölüm olayını bilmeden 

tebligatı kabul etmişse veya tebligatı kabul ettikten sonra asıl ölmüşse 

bu tebligat geçerlidir
68

.  

“Davalı (A) vekili Avukatı (Ç)ye ilam 8.4.1976 günü tebliğ 

edilmiş ve davalı bundan sonra 25.4.1976 günü vefat etmiştir. Bu 

                                           
64

 RG. 04.02.2011, S. 27836. 

65
 TBK.’nın 512. maddesine göre, vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek 

taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona 

erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. TBK’nın 

513. maddesine göre de, sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça 

sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası 

ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması 

durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır; vekâletin sona ermesi 

vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı 

ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil 

veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür. 

66
 Av. K.’nın 41. maddesine göre, belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile 

çekilen avukatın o işe ait vekâlet görevi, durumu asıline tebliğinden itibaren 

onbeş gün süre ile devam eder. 

67
 HMK’nın 81. maddesine göre, vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı 

taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle 

bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat 

giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur; 82. maddesine göre, istifa eden 

vekilin vekâlet görevi, istifanın asıline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle 

devam eder; 83. maddesine göre de, vekil ile takip edilen davada, vekilin azli 

halinde vekâlet veren, davayı takip etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de 

görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem 

yapılır. 

68
 Yılmaz / Çağlar, s.300; Turan, s.111. 
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durumda temyiz süresi vekile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 

işlemeye başlayıp asilin sonradan ölmesi onun mirasçılarına ikinci bir 

tebligat yapılmasını gerektirmez
69

.” 

HMK’nın 81. maddesine göre vekilin azlolunduğu veya istifa 

ettiği tutanağa kaydettirildiğinde, mahkeme bu vekile artık tebligat 

çıkartamaz: 

“… vekilini azleden asıl, icra dosyasına azli bildirilinceye 

kadar tebligat azledilmiş olan vekile yapılır ve bu tebligat ile süreler 

işlemeye başlar. Buna karşılık vekilin istifasının veya azlinin icra 

dairesine ulaşıp karşı tarafa bildirilmesinden sonraki dönemde 

azledilmiş olan vekile tebligat yapılamaz. Tebligat var ise geçersiz 

olur
70

.” 

“Asıl namına bir işlem yapmış olan vekil istifa ettiğini veya 

asili tarafından azlolunduğunu dava zaptına kayıt veya tebliğ 

ettirilmek sureti ile diğer tarafa bildirmedikçe istifa veya azlin o taraf 

hakkında hükmü yoktur
71

.” 

“Vekil, vekâletten azledildiği takdirde asile tebligat 

lazımdır
72

.” 

Vekilin istifa (vekillikten çekilme) durumunun müvekkiline 

(asile) bildirilmesi için gerekli tebligat giderini mahkeme kalemine 

vermesi gerekir, aksi halde vekile bu gideri karşılaması için süre 

verilir; bu süreye de uymazsa Tebligat Kanunu’nun 34. maddesinin 2. 

fıkrasına göre, vekilin talebinden vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir 

ve tebligatlar avukata yapılmaya devam eder.  
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 “Duruşmanın muallâk bulunduğu bir zamanda borçlu vekili, 

nefsini azlettiğini bir dilekçe ile bildirmiş ve bu dilekçenin duruşma 

zaptına dercedilmiş olması sebebiyle bu istifa ve azil keyfiyeti diğer 

taraf hakkında HUMK’nın 68. maddesinin tatbikini icap ettirse de 

istifa keyfiyetinden müvekkili borçlunun haberi olmaması dolayısıyla 

tebligat icrası suretiyle duruşmanın devamı lazım gelir
73

.” 

HMK’nın 82. maddesindeki, vekilin istifası halinde 

vekilliğinin iki hafta süreyle devam etmesi, bu süre zarfında gelen 

tebligatları kabul edeceği anlamına gelmez, zira bu süre vekil ve asil 

arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. Dolayısıyla vekilin istifasını 

bildirmesiyle vekâlet son bulur ve tebligatlar bundan sonra asile 

yapılır.  

“…temyiz süresi 31.5.1991 Cuma günü mesai saati sonunda 

dolmuştur. Davacı vekili ise temyiz süresinin geçmesinden sonra 

5.6.1991 tarihinde vekâletten çekildiğini bildirmiştir. Vekille takip 

edilen davalarda bütün tebligatların asıl adına vekile yapılması temel 

bir usul kuralı olduğu gibi vekâletten çekilen vekilin çekilmeden 

itibaren 15 gün daha vekâlet görevini sürdürmesi de Avukatlık Yasası 

hükmü gereğidir. 

Davacı asılın, eski hale getirme isteğini de kapsadığı kabul 

edilen temyiz dilekçesine eklediği 29.5.1991 tarihli üç günlük doktor 

raporunun verildiği tarihte davacı vekilinin vekâleti fiilen devam 

etmektedir. Bu durumda davacı asılın eski hale getiren isteği yerinde 

kabul edilemez. O halde yasal süre geçtikten sonra yapılan temyiz 

isteme süre yönünden reddedilmelidir
74

.” 
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Vekilin ehliyetinin ortadan kalkması halinde, örneğin vekilin 

mahkûm olması halinde, vekil mahkemeye gelemeyeceğinden, 

tebligatın asile yapılmasında yarar vardır
75

. Av. K.’nın 42. maddesinin 

1. fıkrasına göre, bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten 

çıkarılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz 

duruma gelmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi 

üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri 

geçici olarak takip etmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve 

dosyaları kendisine devir ve teslim eder. Bu durumda tebligatın bu 

avukata yapılması gerekir, aksi halde tebligat asile yapılır.  

 

III.  VEKİLE TEBLİĞ YAPILMAMASININ 

HUKUKİ SONUÇLARI 

  

Vekile tebliğ edilmesi gereken ilam, icra emri vb. tebligatlar 

vekil adına çıkarılmış ancak, Tebligat Kanunu’na aykırı olacak şekilde 

yapılmışsa, bu durumda usulsüz tebligat söz konusudur.  

“Avukata dava dilekçesinde gösterilenden başka adrese 

tebligat çıkarılması, tebligatı öğrenim konusunda herhangi bir belge 

ve delil bulunmaksızın duruşma yapılarak davanın reddine karar 

verilmesi yasaya aykırıdır
76

.” 

“… günlü oturumda, davacı vekilinin mazereti kabul edilmiş, 

ara karar gereğince duruşma gününün ekli pul ile bildirilmesine, 

tebligatın yetişmeme ihtimaline binaen ayrıca telefonla duruşma 

gününün bildirilmesine biçiminde karar verilmiştir. Bir sonraki 

celsede “telefonla bilgi verildi” şerhi düşülerek davacı vekilinin 
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yokluğunda hüküm kurulmuştur. Davacı vekiline usulüne uygun 

tebligat yapılmadığı, telefonla bilgi verilmesi şeklinde bir yöntemin 

usulde yer almadığı gözetilmeden savunma hakkının kısıtlanmış 

bulunması bozmayı gerektirmiştir
77

.” 

Tebligat Kanunu’nun 32. maddesine göre, tebliğ usulüne aykırı 

yapılmış olsa bile, vekil tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır ve 

vekilin beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.  

“Tebliğ zarfı üzerindeki adresin vekile ait olmaması, tebligat 

yapılan şahsın vekil adına tebligatı almaya yetkili bulunmaması 

karşısında tebligatın usule aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından 

muhatabın tebligata muttali olduğunu belirttiği 15.5.1995 tarihine 

göre 9.6.1995 tarihinde kayda giren dilekçeyle yapılan temyiz 

başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekirken…
78

.” 

“Tebligatın usulsüzlüğünün şikâyet edilmesi, itiraz süresinin 

işlemesini durdurmaz. Borçlu vekili, tebligata ıttıla üzerine, tebliğ 

işlemini usulsüzlüğünü şikâyet etmekle kalmamış, icra müdürlüğüne 

başvurarak seçilen takip şekline göre yasal süre içinde ve doğru 

mercie borca itirazlarını da bildirmiştir. Bu durumda ödeme emri 

tebliğinin usulsüzlüğünü, dolayısıyla borçlu vekilinin ıttıla tarihi 

olarak beyan ettiği tarihi, ödeme emrinin tebliğ tarihi olduğu 

vurgulanmalı ve böylece borca itirazın süresinde olduğu sonucuna 

varılmalıdır
79

.” 

Vekile tebliğ edilmesi gereken tebligatlar vekile tebliğ 

edilmemişse, ortada vekil adına yapılmış bir tebliğ olmadığından 
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usulsüz tebligata ilişkin hükümler uygulanmaz, zira bu durumdaki 

tebligat geçersiz tebligattır
80

.  

“… Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile 

yapılması gerekir. Eğer tebliğ vekil edene yapılmışsa bu tebliğ yasaya 

aykırı ve hükümsüzdür. Tebliğin yasaya aykırı ve hükümsüz 

olmasından dolayı kanun yoluna müracaat için belli olan müddet 

işlemeyeceği için direnme kararı bozulmalıdır
81

.” 

Yargıtay eski tarihli kararlarında, vekille takip edilen işlerde 

vekil yerine asil adına tebligat çıkarılması durumunda tebliğin usulsüz 

olacağı görüşündeydi
82

.  

“H.A. mahkemede vekili A.Ş. tarafından temsil edildiği ve 

vekâletname ibraz olunduğu halde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 

11.maddesine muhalif olarak ilam H.A.’nın şahsına çıkarılmış, 

bahçecisi S’ye tebliğ edilmiştir. Aynı kanunun 32. Maddesi uyarınca 

tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş 

ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih muteberdir. Temyiz 

müddeti o tarihten itibaren başlar
83

.” 
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“Vekille takip edilen davalarda her türlü tebligat vekile 

yapılır. Ancak asıla yapılan tebligattan vekilin haberi olur ve bu 

tebligat işlemine ıttıladan sonra itiraz etmez ve hatta kabule delalet 

eden beyanda bulunursa tebligat muteberdir ve sonuç doğurur
84

.” 

Yukarıdaki Yargıtay kararında, aslında vekil adına yapılması 

gereken tebligatın usulsüz olmasından değil, mevcut bulunmadığı için 

geçersiz olmasından bahsedilmesi gerekirdi. 

Yargıtay yukarıda bahsedilen hatalı kararlarından bir süre 

sonra vazgeçmiştir: 

“…davacının vekili bulunduğu ve davanın da vekil marifetiyle 

takip edildiği anlaşılmaktadır. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde 

tebligat vekile yapılır. Mahkemece, bu gerekliliğe uyulmadan kararın 

asile tebliği nedeniyle geçersiz olan bu tebligat işlemine dayalı olarak 

temyiz isteminin reddi doğru değildir
85

.” 

“Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Karar, vekili bulunduğu halde davalı kocaya tebliğ olunmuştur. Bu 

haliyle yapılan tebligat geçersizdir
86

.” 

Tebliğin geçersizliği (yokluğu) halinde, vekil İİK’nın 16. 

maddesinin 2
87

. fıkrası uyarınca süresiz şikâyet yoluna başvurarak, 

icra mahkemesinden tebligatın vekil adına çıkarılmasını isteyebilir
88

. 
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“Alacaklı tarafından borçlular hakkında ilama dayalı olarak 

icra takibi başlatılmış, borçlular vekili, icra emrinin vekil yerine 

borçlu asıllara tebliğ edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri 

sürerek icra emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, 

mahkemece, borçluların icra emrinin geri bırakılması gibi taleplerinin 

olması halinde, bu taleplerini de aynı şikâyet dilekçesinde yapma 

imkânları olduğu halde, bunun yapılmadığı, şikâyet dilekçesinde ileri 

sürülen bu sebebe bağlı olarak icra emrinin iptal edilemeyeceği 

gerekçesiyle şikâyetin reddine karar verilmiştir. 

Takip dosyasında icra emrinin vekil yerine asıllara tebliğ 

olunması anılan yasa hükümlerine aykırıdır. Vekile çıkarılmış bir 

tebligat bulunmadığına göre usulsüz tebliğ ile ilgili 7201 sayılı 

Tebligat Yasası’nın 32. maddesinin somut olayda uygulama yeri de 

bulunmamaktadır. O halde mahkemece borçlu asillere çıkartılan icra 

emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken…
89

.” 

“İcra emrinin asile çıkarılması suretiyle, icra müdürünün 

anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin mevcut bulunduğu 

açıktır. Yasaya aykırı işlem iptal edildikten ve yeniden icra emri tebliğ 

edilmesinden sonra borçlu vekili esasla ilgili itirazlarını 

bildirebilir
90

.” 

“Somut olayda borçlu vekili ilamdaki vekâleti nedeniyle 

tebligatın kendisine yapılması gerektiğinden bahisle icra emrinin 

iptalini istemiş bu başvurusunda diğer şikâyet nedenlerini 

bildirmemiştir. Bu durumda talep doğrultusunda icra emrinin iptaline 
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karar verilerek borçlu vekiline çıkarılacak yeni icra emri ile şikâyet 

nedenlerini bildirme hakkı sağlanmalıdır
91

.” 

Vekil adına çıkarılan tebligatın vekil açısından usulsüz olup 

olmadığının söylenebilmesi için, ortada vekil adına çıkartılmış bir 

tebligatın mevcut olması gerekir
92

. Esasen tebligat, yetkili makam 

veya onun aracılığı ile bir takım hukuki işlemlerin, bu işlemlerin 

hukuki sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna 

uygun şekilde bildirimi ve bildirimin de usulüne uygun olarak 

yapıldığının belgelendirilmesi işlemidir
93

. O halde vekil adına 

çıkarılmış ancak bu tanıma uymayan bir usulle başkasına tebliğ 

edilmiş bir tebligat usulsüzdür. Buradan tebliğin geçersizliği 

(yokluğu) ile usulsüzlüğünün farklı kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, vekil açısından yok hükmünde olan bir tebligatı vekilin 

sonradan öğrenmesi bu tebliği geçerli hale getirmez
94

. Zira tebligatın 

doğuracağı hukuki sonuçlar, tebliğle başlar, dolayısıyla vekil tebliğ 

konusu işlemi öğrenmiş olsa da, ortada geçerli bir tebliğ işlemi 

olmadığından, hukuki bir sonuç da doğmaz. Buna karşılık, tebligat 

vekile adına çıkarılmış ancak vekile usulüne uygun tebliğ 

yapılamamışsa, ortada bir tebliğ vardır ancak usulsüzdür. Bu durumda 

Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre, vekilin 

tebligatı öğrendiğini beyan ettiği tarih itibariyle tebligatın doğuracağı 

hukuki sonuçlar işlemeye başlar.  Yani, vekilin öğrendiğini beyan 

ettiği tarihte tebliğin yapılmış sayılıp, kanunun tebliğe bağladığı 
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hukuki sonuçların doğması, vekil adına mevcut olmayan tebliğe değil, 

vekil adına mevcut fakat usulsüz yapılmış tebliğ hallerine ilişkindir.  

Kanunen, vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile 

yapılması gerektiği asıl iken; Yargıtay, tebliğ ile amaca ulaşılmış ise, 

sırf vekile çıkarılmadı diye tebligatın iptal edilemeyeceği yönünde 

kararlar da vermiştir. Bu durumu örnek olarak aşağıdaki kararı 

gösterebiliriz; 

“Takip dosyasında vekil yerine borçlulara ödeme emri 

gönderilip tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak, borçlular yasal süresi 

içinde vekilleri aracılığı ile icra dairesine başvurarak borcun esası ile 

ilgili itirazlarını da bildirmişlerdir. Borçlu vekili tarafından süresinde 

borca itirazda bulunulduğu için, ayrıca mercie başvurularak ödeme 

emrinin borçlu asıllara tebliğ edildiğinden bahisle iptalinin 

istenmesinde adı geçenlerin hukuki yararları bulunmamaktadır
95

.” 

“Vekille takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

gerekir ise de; asıla yapılan tebligat itiraz süresi içinde vekile 

ulaşmış, vekilde yazılı yedi günlük itiraz süresi içinde mercie 

müracaat ederek itiraz nedenlerini de bildirmiş olmasına rağmen 

vekile tebligat yapılmadığından bahisle icra emrinin iptaline karar 

verilmesi doğru değildir
96

.” 

Yargıtay’a göre, ödeme veya icra emri vekil adına tebliğe 

çıkarılıp vekile tebliğ edilmesi gerekirse de, asıl adına çıkarılıp asıl 

adına tebliğ edilmiş olsa bile, eğer asıla tebliğden itibaren 7 günlük 

itiraz süresi içerisinde vekil bu tebliği öğrenip, süresi içinde itirazda 

bulunmuş ise, amaç gerçekleşmiştir. Bu durumda, tebliğin asile 

yapıldığından söz edilerek ödeme veya icra emrinin iptali ile tebliğin 

                                           
95

 Y12HD. 25.03.2003, E. 3780, K. 6314, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

96
 Y12HD. 30.09.2003, E. 14925, K. 18837, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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bu defa vekil adına çıkarılıp vekile yapılmasının istenmesinde hukuki 

yarar bulunmaz
97

. 

 

 SONUÇ 

 

 Fiil ehliyetine sahip bir kimsenin, davasını bizzat takip 

etmeyip, vekil ile temsil ettirebilir. Bu durumda, istisnai haller dışında 

dava ile ilgili tebligatlar vekile yapılacağından, birçok işlemin 

tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, söz konusu işlemlerin vekile 

usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.  

Tebligat Kanunu’nun emredici 11. maddesi karşısında, vekil 

varken asıla yapılan tebligat geçersiz, yani yok hükmündedir. Tebligat 

vekil adına çıkarılmış ancak usulüne uygun olarak tebliğ edilmemişse 

bu sefer usulsüz tebligat söz konusu olmaktadır. Yargıtay hatalı olan 

eski görüşünden vazgeçerek artık bütün kararlarında usulsüzlük ve 

geçersizlik ayrımına net ve doğru olarak yer vermektedir. 

Ceza kararlarının sanığa mı, müdafiye mi ve vekile mi tebliğ 

edileceği noktasında doktrinde farklı görüşler mevcut olup, 

Yargıtay’ın vekil (müdafi) varsa sanığa değil, vekile (müdafiye) 

tebligat yapılması gerektiği görüşü uygulamada da benimsenmiştir.  

Mevcut kanunlarımızın çoğunda tebliğin asile mi, vekile mi 

yapılması gerektiği hususu açık ve net olarak yer almadığından, 

uygulamada, doktrinde ve Yargıtay kararlarında farklı görüşler 

varlığını sürdürecektir. Esasen, yeni düzenlemelerle, tartışmalı olan 

hususlarda hem vekile hem de asıla tebliğ zorunluluğunun getirilmesi 

isabetli olacaktır. 

 

                                           
97

 Muşul, Vekil Yerine Asıla Tebligatın Sonuçları, s.3102. 
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MEMLÛK DEVLETİ’NDE ASKERÎ KÖLELİK 
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Özet 
 

Bu makalede kölelikten yetişen memlûk askerlerinin hukuku 

üzerinde durulacaktır. Bu askerî sistem, en mükemmel şekilde 

Mısır’da uygulanmıştır. Memlûklar, köle olarak geldikleri Mısır’da, 

1250 yılında Memlûk Devleti’ni kurmuşlardır. Memlûk Devleti 1517 

yılında Osmanlılar tarafından yıkılmış, ancak Memlûk askerî sistemi 

XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. 
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Abstarct 

 

This article will focus on the law of slavery grows Mamluk 

soldiers. This military system was applied in Egypt, the most perfect 

way. The Mamluks, they came as slaves in Egypt established 1250 the 

Mamluk Empire. Mamluk Empire was destroyed by the Ottomans in 

1517, but continued until the 19th century Mamluk military system. 
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  GİRİŞ 

  Bu makalede Memlûk Devleti’nde kölelikten yetişen askerlerin 

hukuki durumu açıklanmaya çalışılacaktır.  Ayrıca Memlûk askerî 

sistemi, ortaya çıkışı ve kuralları üzerinde durulacaktır. Şimdiye kadar 

Memlûk Devleti tarihi ile Memlûk askerî sistemi üzerine pek çok 

araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok Memlûk Devleti’nin 

siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu üzerinde durulmuştur. 

Bunun yanında Memlûk askerî sistemi ayrıntılı şekilde ortaya 

konulmuştur. Ancak bu çalışmalar incelendiğinde memlûk 

askerlerinin hakları ve sorumluluklarını içeren ayrıntılı bilgilerin 

verilmediği görülmektedir. Kaynaklarda da bu konuya pek yer 

verilmemiştir. Bu bilgi eksikliğinden dolayı araştırmacılarda “askerî 

kölelik” dediğimiz Memlûk sisteminin hukuku üzerinde 

durmamışlardır. Yapılan araştırmalardan yola çıkarak ve bazı 

kaynaklardan istifade ederek bu konuyu aydınlatmaya çalıştık. 

  MEMLÛK SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

  Memlûk Devleti, 1250 yılında Mısır’da Eyyubî Devleti’ni 

yıkan Türk Memlûkları tarafından kurulmuştur. Mısır ve Suriye’ye 

sahip olan Selahaddin Eyyubî’nin varisleri, İslam ülkelerini Haçlılara 

karşı başarı ile savundular. 1250’lere geldiğinde Eyyubî Devleti’nin 

Mısır kolu Haçlı saldırısına maruz kalmıştı. Son Eyyubi Sultanı 

Necmeddin es-Salih, 1240’larda kurduğu Bahrî Memlûk askerî 

teşkilatına mensup askerlerinin Haçlı ordusunu geri püskürttüğü sırada 

ölmüş, yerini oğlu Turanşah almıştı. Ancak babasının cariyesi olan 

Türk asıllı Şecerü’d–Dürr, onu memlûklara öldürtmüş ve onların 
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yardımıyla kendisini sultan ilan etmişti
1
. Eyyubî ordusunun en 

muharip sınıfını, Türk Memlûkları oluşturmaktaydı
2
. Turanşah’ın 

ölümüyle Eyyubî Devleti’nin Mısır kolu sona ermiş ve yerine Memlûk 

Devleti kurulmuştur. Memlûklar tarafından tahta çıkarılan Şecerü’d–

Dürr ise Abbasi halifesinin karşı çıkması üzerine tahtı Aybek adlı 

memlûk komutanı ile evlenerek ona terk etti. Başını Bahrî Memlûk 

askerî ocağından yetişen Aktay’ın çektiği grubun karşı çıkmasına 

rağmen Aybek Memlûk Devleti’nin başına geçmiş oldu
3
. Sultan 

Aybek, köle asıllı tek Sultan değildi. Şüphesiz ki köle asıllı en ünlü 

Memlûk Sultanı Baybars’tı. Sultan Baybars, 1260–1277 yılları 

arasında tahtta bulunmuştur. Kıpçak Türklerinden olan Baybars, esir 

olarak Sivas’a getirilmiş ve burada bir köle tüccarı onu satın alarak 

Mısır’a götürmüştür. Burada ilk önce onu emir Aytekin el–Bundukdar 

satın almış, daha sonra Necmeddin es–Salih’in Bahrî Memlûkları 

arasına girmiştir
4
. Baybars’ın ilk üstadından (efendisi) dolayı 

kendisine Küçük Bundukdar denmiştir
5
. Baybars’ın kölelik serüvenini 

hemen hemen her memlûk yaşamıştır. Memlûklar ile muasır 

                                           
1
 Ebû Şâme, Zeylü Ale’r- Ravzateyn, C.V, Darü’l-Kütübi’l- İlmiye, Beyrut, 2002, 

s.284–286; Bedreddin Mahmud El-Aynî, Ikdü’l-Cuman Tarihi Ehl’iz- Zaman, 

Asr Selatinü’l- Memâlik, C. I, Kahire, 1989, s.23–25; El- Makrîzî, Kitabü’s- 

Sulûk, C.I, K.II, Kahire, 1957, s.361–362; İbn Tagribirdî, Nücumüz- Zahire, 

C.VI, Beyrut, 1992, s.332–335. 

2
 Ramazan Şeşen, Eyyubîler, DGBİT, C.VI, İstanbul, 1987, s.404. 

3
 Ebû Şâme, s.289–290; Baybars El- Mansurî, Zubtetü’l-Fikre Fi Tarihü’l-Hicre, 

Beyrut, 1998, s.12; Celâleddin Suyutî, Hüsnü’l-Muhadara, C.II, Kahire, 

H.1321, s.39. 

4
 İbn Şeddat, Baybars Tarihi, C.II, İstanbul, 1941, s.XII; El- Makrîzî, Kitabü’s- 

Sulûk, C. I,K. II, s.349–350; Suyutî, C. II, s.41. 

5
  Abu’l-Faraç, Abu’l-Faraç Tarihi, C.II, Ankara, 1999, s.578. 
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devletlerin hükümdarları, Memlûk Devleti sultanlarını köle olarak 

görerek bir ölçüde onları kendilerine denk saymamışlardır. 

  Memlûk kelimesi Arapçada meleke fiil kökünden türemiş bir 

isim olup efendisinin temellükü altında bulunan esir anlamına 

gelmektedir. Bu kelimenin çoğulu ise memlûkun ve memâlîktir. 

Memlûk kelimesi hem kadın hem de erkek köleler için 

kullanılmaktadır. Bu kelime “abd” (köle) kelimesi ile birlikte bütün 

köleler için kullanılmakla birlikte zamanla siyah köleler için 

kullanılan “abd ve rakik” kelimelerinden farklı bir anlam kazanmıştır. 

Bu köleler ev işlerine bağlı bir takım hizmetçi durumunda iken 

memlûk hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerinde görev yapan 

askerlerdir. Netice olarak memlûk, savaşta esir edilmiş veya esir 

pazarlarından satın alınmış başta halife olmak üzere büyük devlet 

adamlarının özel muhafız birliklerinde görev yapan belli hukukî, 

sosyal ve ekonomik hakları olan ücretli askerlere denmiştir
6
. Memlûk 

yerine “gulâm” da kullanılır. Endülüs’te ise Slav kökenli memlûk 

                                           
6
  M. C. Şehabeddin Tekindağ, Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul, 

1961, s.21; Said Abdulfettah Aşur, el-Asru’l- Memalikî fi Asr Selâtin el- 

Memalik, Kahire, 1976, s.1; Muhammed Hamidullah, Abd, DİA, C.I, İstanbul, 

1988, s.57;  Muhammed Hamidullah / M. Akif Aydın, Köle, DİA, C.26, Ankara, 

2002, s.237; Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlûkleri (1250–1517), Doğuştan 

Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, İstanbul, 1987, s.433; İsmail Yiğit, 

Memlûklar, İstanbul, 2008, s.9; Altan Çetin, Memlûk Devletinde Askeri 

Teşkilat, Ankara, 2007, s.42. 
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askerlerine “Sakâlibe” adı verilmiştir
7
. Mısır Memlûkları’nda bu 

kölelere “culbân” veya “aclab” ismi de verilirdi
8
.  

  İslamiyet’in yayılmaya başladığı zamanlarda İslam orduları 

Araplardan teşekkül etmekteydi. Suriye, Irak, İran, Mısır ve Kuzey 

Afrika’nın fethiyle Arapların yanında diğer unsurlar da orduya 

alınmaya başlanmıştı. Bilhassa Emeviler zamanında İslam ordularının 

ekseriyeti Araplardan oluşmaktaydı. Çünkü Emeviler diğer 

Müslümanları “mevali” (köle) olarak gördükleri için idari ve askerî 

kadrolarda onlara fazla yer vermemişlerdi. İslam ordularının çok az 

bir kısmını Türk, İranlı, Kıbtî ve Berberi gibi unsurlar oluşturmuştur
9
. 

  İslam devletinde askerî kölelik, Emevilerin ilk zamanlarında 

başlasa da esas uygulamalar Abbasiler zamanında yaygınlaşmıştır. 

750 yılında Emevi iktidarına son veren Abbasiler ilk defa İslam 

ordularında Memlûk askerî sistemini uygulamaya başlamışlardı. Bu 

dönemde memlûk köle anlamına gelmekle birlikte daha çok beyaz 

köleyi ifade etmeye başlamıştı. Bundan dolayı Memlûk askerî 

sisteminde beyaz insanlara yer verilmiştir
10

. Abbasiler hilafeti ele 

geçirirken, İranlılardan büyük yardım görmüşlerdi. Başta vezirlik 

olmak üzere devletin idari ve askerî kadroları İranlılara tahsis 

edilmişti. Abbasi halifeleri kendileri için bir tehdit olarak gördükleri 

bu gelişmeye karşılık, Türkleri de idari ve askerî kadrolara getirerek, 

                                           
7
  Şeşen, s.406; Süleyman Kızıltoprak, Memlûk, DİA, C.29, Ankara, 2004, s.87;  

Mustafa Zeki Terzi, Gulâm, DİA, C.14, İstanbul, 1996, s.178. 

8
   Tekindağ, Berkuk, s.151.  

9
  Yiğit, s.10. 

10
  Kopraman, s.434. 
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İranlılara karşı bir denge unsuru meydana getirmeyi amaçladılar. Bu 

sebeple ilk defa ikinci Abbasî Halifesi Ebu Cafer Mansur (753–775) 

orduya Türkleri istihdam etti
11

. Bundan sonra gelen Harun-ı Reşid 

(786–809), Me’mun (813–833) ve Mutasım (833–842) gibi halifeler 

zamanında İslam ordularındaki Türklerin sayısı hızla artmış ve Abbasi 

orduları hemen hemen Türklerden teşekkül etmeye başlamıştır. Hatta 

Halife Mutasım ordusunu tamamen Türklerden oluşturup, Arapları da 

ordudan uzaklaştırdı
12

. Türkler memlûk olarak geldikleri İslam 

ülkesinde Tolunoğulları ve Ihşidiler gibi bağımsız devletler kurdular. 

IX. ve X. Yüzyıllarda Abbasi ordusu ve Halife tamamen Türklerin 

kontrolüne girdi. Emirü’l–Ümeralık ve Valilik gibi üst düzey 

görevlere Türkler getirildi. 

  1055 yılında Selçuklularla birlikte Abbasi Hilafeti Türklerin 

kontrolüne girmiştir. Selçuklu Sultanları ordularında kölelikten 

yetişmiş hassa birliklerini oluşturmuşlardır. Zengîler ve Eyyubiler 

zamanında Türk Memlûklarının gücü devam etmiştir. Mısır Fatımi 

Devleti (908–1171) zamanında Türkler Mısır ordusunda da görev 

yapmışlardır.  

  1171’de Fatımi Devleti’ni ortadan kaldıran Selahaddin Eyyubî, 

ilk başlarda Mısır’ı Zengîlere bağladıysa da, Nureddin Mahmud 

Zengî’nin ölümüyle bağımsızlığını ilan etti. Selahaddin Eyyubi, 1174–

1193 yılları arasında Mısır ve Suriye’yi başarılı şekilde idare ederek 

Haçlılara büyük darbeler indirdi. Onun ordusunun temelini Türk 

Memlûkları oluşturmaktaydı. Hatta Sultan Selahaddin zamanında, 

                                           
11

 Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 2011, s.92–93;       

Hamidullah / Aydın, s.244. 

12
 Ebulfeyz Elçibey, Tolunoğulları Devleti, Ankara, 1997, s.153; Yıldız, s.99–100. 
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Eyyubî ordusunda Türklerden başkasının sözü geçmezdi. Sultan 

Selahaddin’in ölümünden sonra yerini alan ardılları da Türk 

memlûklarından faydalanma yolunu devam ettirdiler. 1220’lerde 

Cengiz Ordularının Türkistan’a girmesi, Deşt-i Kıpçak’ı işgalleri ve 

Harizmşahlar İmparatorluğunu yıkmaları ile bölgede siyasi dengeler 

alt üst oldu. Moğolların eline esir düşen Türk ülkelerindeki Türk 

çocukları esir tacirlerine satılarak Irak, Biladü’ş-Şam (Suriye)  ve 

Mısır’a sevk edildiler. Bu sırada Mısır’daki Eyyubilerin başında 

bulunan Sultan Necmeddin es–Salih esir pazarlarından birçok memlûk 

satın alarak onlardan oluşan yeni bir askerî ocak kurdu. Bu köleleri 

Nil
13

 nehrinde Ravza adasında yaptırdığı askerî kışlalara yerleştirdi ve 

burada iyi bir asker olarak yetişmelerini sağladı. Memâlikü’l–

Bahriyye denilen bu memlûk grubu için Sultan Necmeddin es–Salih, 

bu adaya bir de kale inşa ettirdi. Kaynaklar Sultan Necmeddin es-

Salih’in hiçbir hükümdarın toplamadığı kadar memlûk satın alarak bu 

askerî teşkilatı oluşturduğunu belirtmektedirler. O, bunu yaparken 

hanedanın Eyyubî saltanatında hak iddia eden diğer mensupları ile 

mücadele etmeyi, Haçlılarla savaşmayı ve yaklaşan Moğol tehlikesine 

karşı tedbir almayı amaçlamıştı
14

.  

  Necmeddin es–Salih’in Ravza adasına yerleştirdiği Türk 

Memlûklarının sayısının 700 ile 1000 civarında olduğu rivayet 

edilmektedir
15

. Necmeddin es–Salih, Bahrî Memlûkların içine başka 

                                           
13

 Araplar Nil nehrine Bahr-i Nil (Nil denizi) derler. Bu yüzden de Nil nehri 

ortasındaki Ravza adasındaki yetiştirdikleri için bu askerlere Bahr-i Memlûklar 

(Deniz Memlûkları) denmiştir. 

14
  Baybars el- Mansurî, s.12–13; İbnü’l- Verdî, Tarihu İbnü’l-Verdî,  C.2, 

Beyrut, 1996, s.176–177; Aşur, s.5–6. 

15
  El-Makrizî, Kitabü’l-Hıtat, c. I, Dar-ı Sadır, Beyrut, s.236. 
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milletlerden memlûk karıştırmamıştır
16

. Buraya getirilen memlûklar 

küçük yaşlarda dinî eğitim alırlardı. Daha sonra askerî talime alınarak 

ata binmeyi, yüzmeyi, ok atmayı, kılıç, kalkan, mızrak ve topuz gibi 

savaş aletleri kullanmayı öğrenirlerdi. Ayrıca onlara savaş usulleri ve 

teknikleri konusunda da dersler verilirdi. Onlar burada eğitimlerini 

tamamladıktan sonra azâd edilirlerdi
17

. Bu askerî ocaktan azâd 

edilenlere iktâ
18

 dağıtılır ve sultanın ordusuna katılırlardı. Memlûklar 

köle olarak geldikleri Mısır’da, ordu ve devlet kademelerinde hızla 

yükselerek Sultanlık makamına kadar ulaşırlardı. Bu bakımdan onları, 

siyahî bir köle gibi değerlendirmemek gerekir. Bunlar olsa olsa 

özgürlükleri belli süre kısıtlanmış insanlardı. 

  Memlûk askerî ocağına köle olarak giren bir kişinin belli 

hukukî hakları vardı. Eğer bu haklar olmasaydı bir süre sonra azâd 

edilip ordu kademelerinde üst düzey görev alamazdı. Hatta Sultan 

olamazdı. Demek ki bu kölelik farklı bir statüdeydi. Bu askerî sistem 

İslam devletlerinin dışında pek uygulaması olmayan bir yöntemdi. 

Bundan dolayı Memlûk Devleti Tarihi ve askeri sistemi üzerine 

araştırmaları olan David Ayalon, Memlûk sisteminin pek 

araştırılmadığını belirtmektedir
19

. 

                                           
16

  Aşur, s.5. 

17
  P. M. Holt, Haçlılar Çağı, İstanbul, 1999, s.6; Yiğit, s.15. 

18
 İktâ: Devlete ait olan topraklara verilen isimdir. Kendisine iktâ verilen memlûk 

kendisine verilen İktâ’nın vergilerini toplayarak geçimini temin ederdi. 

19
 David Ayalon, Memlûk Devleti’nde Kölelik Sistemi, Tarih İncelemeler Dergisi 

IV, İzmir, 1988, s.1. 



142 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

  Memlûklar, Mısır’a saldıran Fransız Kralı IX. Louis’i 1249 

yılında mağlup ederek esir aldılar. Arkasından da ölen Sultanın yerine 

geçmek için Mısır’a gelen oğlu Turanşah’ı öldürdüler.  Memlûklar, 

Necmeddin Salih’in kendileri gibi Türk asıllı bir cariye olan dul karısı 

Şecerü’d–Dürr’ü tahtta geçirdiler
20

. Şecerü’d–Dürr, Abbasi halifesinin 

muhalefeti yüzünden tahttı, 80 gün sonra Türk memlûku olan yeni eşi 

Aybek’e devretmek zorunda kaldı
21

. Böylece Memlûk Devleti’nin 

başına kölelikten yetişme bir Memlûk, sultan oldu. Bahrî Memlûk 

askerî teşkilatının yanında Sultan Seyfeddin Kalavun (1279–1290) 

Kafkasya kökenli ekseriyeti Çerkez asıllı memlûklardan oluşan yeni 

bir askerî ocak kurarak, bunları Kahire Kalesi burçlarına yerleştirdi. 

Bu yüzden bunlara Burcî Memlûklar dendi. Memlûk Devleti’ni 

1250’den 1382’ye kadar Türk, 1382’den 1517’ye kadar da Çerkez 

asıllı sultanlar yönetmiştir. Devletin esas ismi ise Devleti’t–

Türkiye’dir. Memlûk Devleti 1250’den 1517’ye kadar doğuda Fırat 

kıyılarından batıda Barka’ya (Batı Libya), kuzeyde Sivas’tan güneyde 

Nube (Sudan) ve Yemen’e kadar hâkimiyet sürmüştür. Bu kadar geniş 

topraklarda ve uzun süre hâkimiyet süren bu devlet bunu kölelikten 

yetişen memlûk askerlerine borçludur. Memlûk Devleti diğer devletler 

gibi gerileyerek veya zayıflayarak yıkılmamıştır. O devrin süper gücü 

Osmanlılar 1517 yılında bu devletin merkezi Kahire’yi alarak Memlûk 

Devleti’ni ortadan kaldırmışlardır. Memlûk askerî sistemi 

Osmanlı’nın Mısır’ı fethinden sonra da devam etmiştir. Mısır’da 

varlıklarını sürdüren Memlûk Emirleri, XIX. Yüzyılın ilk yarısında 

                                           
20

 Bahriye Üçok, İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar, 

Ankara, 1981, s.81; Samira Kortantamer, Şecer ud-Durr’un İntikamı, Acta 

Turcia, Çevrimci Tematik Türkoloji dergisi Online Thematic Journal of 

Turkic Studies, Yıl III, Sayı 1–2, Ocak 2011, s.213. 

21
  El–Makrîzî, C.II, s.237; El-Aynî, C.I, s.34. 
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isyancı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından ortadan 

kaldırılıncaya kadar Memlûk sistemini devam ettirmişlerdir
22

. 

  KÖLELİK 

  Köleliğin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır’da ve 

Yakındoğu’da kölelik yaygındı. Köleler ya savaşlarda esir 

edilenlerden ya da komşu kabile ve devletlere akınlar yapılarak 

sağlanırdı. Bazı zamanda aileler geçim sıkıntısı ve borçları yüzünden 

çocuklarını satmaktaydılar. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da kölelik söz 

konusuydu. Eski Yunan ve Roma’da da kölelik vardı. Eski Yunan 

filozofları köleliğin olması gerektiğini savunmaktaydılar. İslam öncesi 

Araplarda da kölelik olup, hürler ile köleler kesin çizgilerle 

birbirinden ayrılmıştı. Araplarda köle efendisinin mülkü gibi 

değerlendirilirdi. Köleler adeta insan sayılmazdı. Köle bir anneden 

doğanlar köle olarak kabul edilirdi. Kölelerin ekseriyeti siyah insanlar 

olmakla birlikte beyazlar da yok değildi
23

. İslamiyet, köleliği eski 

medeniyetlerde ve çağdaşı devletlerde var olduğu için tek taraflı 

kaldırma yoluna gitmeyip zaman içinde tasfiyesini hedeflemiştir. 

Bunda savaş sonrası esir edilenlere uygulanacak yöntemler içinde, 

serbest bırakılmak veya öldürülmek yerine köle olarak hayatlarının 

devam etmesini sağlamanın daha iyi bir yol olduğu görülmesidir. Ele 

geçirilen savaş esirlerinin öldürülmesi yerine onlardan faydalanmayı 

düşünmek ve bu sırada Müslüman olmayan devletlerin esir ettikleri 

Müslümanları köle olarak kullanmalarından dolayı, esir edilen 

                                           
22

 M. C. Şehabeddin Tekindağ, Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu Bir Bakış, 

C.XXV, İstanbul 1971, s.2. 

23
 Hamidullah / Aydın, s.237–238. 
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gayrimüslimlere de aynı muamelenin uygulanmak istenmesi köleliğin 

devam etmesine neden olmuştur. İslamiyet köle edinme şeklini sadece 

savaşta esir edilenlerle sınırlamış diğer yöntemlerle köle edinmeyi 

yasaklamıştır. Ayrıca İslamiyet köle azâd etmeyi büyük sevap saymış 

ve bunu teşvik etmiştir. Hatta devlet gelirlerinin bazıları köle azâd 

edilmeye ayrılmıştır. İslamiyet kölelere hukuki anlamda hürlere yakın 

bazı haklar tanımıştır. Onlara insanca yaşama imkânları sağlamıştır. 

Kölelere eziyet ve işkence yapılması yasaklanmıştır
24

. 

  İslam’da, Kur’an ve Sünnet’te yer alan hükümler çerçevesinde 

bir köle hukuku oluşmuştur. Sosyal bir olgu olan köleliği kaldırmak 

için adımlar atılmıştır. Kölelerin kaynağı, tabi oldukları hukuk, hak ve 

görevleri, kaçmaları ve köleliğin sona erdirilmesi gibi durumlarda 

hukuki hükümler oluşmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi İslam’da 

kölelerin kaynağı savaşta elde edilen esirlerdir. Müslüman esir köle 

yapılamaz. Bir kişinin köle olması için diğer şart ise köle bir anneden 

doğmasıdır. Anne hür baba köle ise doğan çocuk hür olmaktadır. Yine 

cariye bir anne ile efendisinin çocuğu ise hürdür. İslam dinine göre 

köle genelde özel bir mülkiyet gibi değerlendirilerek bir eşya gibi 

görülse de aslında bir şahıstır. Bu bakımdan kölenin ibadet hürriyeti 

vardı ancak mülk edinemezdi
25

. İslam devletlerinde kadın köleler 

genellikle ev ve dokuma gibi işlerde çalışırken, erkek köleler ise 

efendisinin işine yardım eder, saray ve konaklarda görev alır, çobanlık 

yapar ve askerlik hizmeti görürdü
26

. Bizim burada konu edindiğimiz 

Memlûk sistemi içinde yer alan köleler ise askerî hizmetlerde görev 

                                           
24

 Hamidullah / Aydın, s.238. 

25
 Hamidullah / Aydın, s.239. 

26
 Hamidullah / Aydın, s.244. 
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alırlardı. Ortaçağ’da askerlik önemli bir meslek sayıldığından 

memlûkların fiyatları çok yüksek olurdu. 

  Köle ya da gulâm hukuken efendisine ait olup onun ölümü ile 

bir menkul gibi mirasçıya intikal ederdi. Köle askerin mal mülk 

edinme hakkı olmadığı için o bir yerden başka yere giderken onu 

bağlayan bir şey olmadığından geriye dönüp bakmazdı. Kölenin sahibi 

öldüğünde oğluna miras kalırdı. Yeni efendi isterse onları serbest 

bırakırdı. Efendileri köle askerlerine iyi davranmak zorundaydı. 

Gulâmlarına kötü davrandığı için onlar tarafından öldürülen pek çok 

kişi bulunmaktadır
27

. 

  MEMLÛK ASKERÎ SİSTEMİ 

  İslam dünyasındaki askerî kölelik sistemi en mükemmel 

şekilde Mısır Memlûkları ve Hindistan Delhi Türk Sultanlığı’nda 

uygulanmıştır. Bu devletlerin en üst kademelerindeki askerî ve sivil 

idareciler ile ordu, köle ve azâd edilmiş insanlardan oluşmaktaydı
28

. 

Köle taciri tarafından Suriye veya Mısır şehirlerine getirilen genç 

erkek kölelerden bir kısmı Sultan tarafından satın alınırdı. Memlûku 

ilk satın alan tacir; onu ailesinden, uzak diyardaki bir köle pazarından 

veya onu esir alan kişilerden alırdı. Memlûku ilk satın alan bu tacir ile 

memlûk arasında bir bağ oluşurdu. Memlûk kendisini Mısır’a 

getirerek satan bu tacire her zaman büyük saygı gösterirdi. Bu 

tüccarlara “hoca” adı verilirdi. Yine memlûk kendisini azâd eden 

kişiye de büyük bir saygı gösterirdi. Belki bunun yazılı bir hukuku 

                                           
27

 Erdoğan Merçil, Gulam, DİA, C.14, İstanbul, 1996, s.181.  

28
 Hamidullah / Aydın, s.244. 
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yoktu ama gelenekselleşmiş kurallar oluşmuştu. Memlûk Sultanı satın 

alacağı köleler için gerekli parayı Beytülmal’dan alırdı. Satın alınarak 

askerî ocağa getirilen bir memlûk, 10 ile 14 yaşlarında olurdu
29

. Esir 

tacirinin yazılı olmayan hukukî hakları vardı. Onun Mısır’a gelmesine 

kimse mani olmazdı. Yine komşu devletlerden de Mısır’a esir getiren 

tacirlere engel olan varsa Sultan derhal girişimde bulunurdu. Sultan 

Seyfeddin Kalavun (1279–1290), Bizans İmparatoru Mihail Paleoglos 

Mısır’a köle götüren tacirlere engel olmaya kalkışınca harekete 

geçerek, İmparatora Hıristiyan köleler haricindekilerin geçişine izin 

vermeyi kabul ettirmişti. Yine Sultan Kalavun, İlhanlılar ile yaptığı bir 

anlaşmaya bir tacirinin köle satın alması için bu devletin topraklarında 

dolaşma izni verilmesi maddesini koydurmuştu. Sultan Kayıtbay 

(1468–1496) ise Osmanlı Sultanı II. Bayezid ile anlaşma yaparak 

onun elinde esir olan köle tacirlerini serbest bıraktırmıştı
30

. Memlûk 

Sultanının nezdinde köle taciri önemli bir kişi olup diğer tacirlerden 

ayrı görülerek bir takım vergilerden muaf tutulmuştur
31

. Kahire’de 

memlûkların satıldığı iki köle çarşısı bulunmaktaydı
32

. Venedik, 

Ceneviz, Anadolu beylikleri gibi devletlerden Mısır’a köle akışına 

mani olmaya çalışanlara Memlûk Devleti yetkilileri tedbirler 

almışlardır
33

. 

 

                                           
29

 André Clot, Kölelerin İmparatorluğu, İstanbul, 2005, s.36.  

30
 Ayalon, s.215; Clot, s.33. 

31
 Ayalon, s.216. 

32
 Ayalon, s.216. 

33
 Çetin, s.73–74. 
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  ASKERÎ OCAĞA ALINMA ŞARTI 

  Bir Memlûkun askerî ocağa alınması için esir taciri tarafından 

getirilerek satılması gerekmekteydi. Bu şekilde getirilerek Sultana 

satılan memlûklar ilk başlarda Ravza adasında daha sonra ise Kahire 

Kalesi altında tıbâk veya etbâk denilen askerî okula gönderilirdi. 

Burada eğitimini tamamladıktan sonra azâd edilirdi
34

. Askerî ocağa 

alınan acemi memlûka “küttâbiyye” adı veriliyordu
35

. Hür bir kişi 

veya çocuğu memlûk olamadığı gibi memlûk olarak yetiştirilmiş ve 

üst makamlara çıkmış bir askerin çocuğu da memlûk olamazdı. Bir 

memlûkun çocuğu askerlik mesleğini seçtiğinde ona askerî “Evlad-ı 

Nâs” (halk çocuğu) denirdi. Ayrı bir askerî sınıfı oluşturan bu grup, 

Mısır Memlûk Devleti’nde ordunun diğer bir kısmını oluştururdu. 

Yine bir memlûk askerî ocağa alındığında Müslüman olmaması 

gerekiyordu. Çünkü memlûklar daha Müslümanlığı kabul etmemiş 

Kıbçak Türklerinden veya daha İslamiyet’in pek girmediği Kafkasya 

bölgesinde yaşayan kavimlerinden getirilen kölelerden seçilirlerdi. 

Bunun yanında Rum (Anadolu kökenli), Moğol, Rus, Gürcü gibi 

unsurlardan da olanlar vardı. Memlûk tarihi boyunca genellikle birinci 

dereceden memlûk olanlar yani köle olarak Mısır’a getirilip Sultan 

tarafından satın alınarak askerî ocakta yetişenler ancak Sultanlık 

makamına çıkabilirlerdi. Memlûkların çocuklarının yani Evlad-ı Nas 

veya Memalikü’l–ümeranın memlûklarının üst makamlara veya tahtta 

çıkmalarına görünüşte bir engel olmamamsına rağmen bu durum pek 

                                           
34

 Ayalon, s.221. 

35
 Memlûk askerî ocağındaki terimler konusunda Bkz: Ahmed b. Ali El-

Kalkaşandî, Subhu’l-Aşa fî Sına’atü’l, İnşa, C.III, Beyrut, s.288 –352; El-

Kalkaşandî, C.V, Beyrut, 1988, s.134,143; ayrıca bkz. Çetin, s.74–76.  
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gerçekleşmezdi
36

. Memlûkların ileri gelen komutanları devamlı 

Sultanın yanında bulunarak onu her türlü tehlikeye karşı korurlardı. 

Kutuz, Sultan Aybek’in oğlu Nureddin’in yanından köle 

komutanlarının ayrıldığını görünce onu Sultanlık makamından 

indirmiş ve yerine kendisi geçmişti. Baybars da Kutuz’un yanından 

memlûklarının ayrıldığını fark edince arkadaşları ile onu öldürmüştü
 

37
. 

  Askerî ocakta yani tıbâklarda memlûklar aynı ırktan olanlarla 

birlikte kalarak yalnızlık çekmezlerdi. Memlûkların askerî ocaktaki 

eğitimleri uzun süre alır, kısa zamanda mezun olmalarına izin 

verilmezdi. Askerî ocakta eğitim çok disiplinli olup eğitim sırasında 

genç memlûklara bir askerin veya diğer emirlerin askerlerinin 

yaklaşmasına izin verilmezdi. Acemi memlûklara sert bir disiplin 

uygulanırdı. Hadımlar ve ru’us’ün-nüvvablar
38

 genç memlûkların 

bütün davranış ve hareketlerini gözlerlerdi
39

. Askerî ocakta düzeni 

sağlamak için gerekirse memlûklar sürgüne gönderilir ve dayak 

atılırdı
40

. Askerî ocağa alınıp burada gerekli eğitimini alan ve yaşı 

reşit olan memlûk azâd edilirdi. Berkuk döneminde (1382–1399) 

bunlara çok dikkat edilir bu okullardan yılda ikiden fazla mezun 

verilmezdi. Daha sonraki dönemde bu kadar itina gösterilmemiştir. 

                                           
36

 Holt, s.141. 

37
 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n- Nihaye, C.13, İstanbul, 1995, s.382. 

38
 Rü’us’un-Nüvvab: Memlûk Devleti’nde askerî geçit merasimlerini düzenleyen, 

memlûkları gözetleyen, sultanın veya emirlerin memlûklarla ilgili isteklerini 

yerine getiren kişiye denirdi. 

39
 Ayalon, s.226. 

40
 Ayalon, s.228. 
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  MEMLÛKUN AZÂD EDİLMESİ 

  Emeviler ve Abbasiler zamanında düşmana karşı savaşmaları 

için gulâm sınıfından askerleri cesaretlendirmek için onların 

hürriyetlerinin verileceğine dair vaat örnekleri bulunmaktadır
41

. Mısır 

Memlûklarında da askerî ocağa memlûk olarak giren bir kölenin bir 

müddet sonra azâd edileceği belliydi. Bundan dolayı bir köle askerî 

ocağa alınmışsa bu onun için bir lütuf ve ayrıcalıktı. Çünkü o bir gün 

azâd edilip üst düzey makamlara geleceğini bildiği için sabırla 

beklerdi. Memlûklar adeta sultanın özel kölesi gibiydi. Bir sultan 

sağlığında memlûklarını azâd etmişse bir sorun yoktu. Ancak 

memlûklar efendileri olan sultan öldüğünde azâd edilmemişlerse 

beytülmal gönderilir ve yeni Sultan onları satın alırdı. Bu satıştan elde 

edilen paranın tamamı beytülmala kalmazdı. Bunun bir kısmı ölen 

Sultanın mirasçılarına verilirdi
42

. Bu konuda böyle bir hukuk anlayışı 

ortaya çıkmıştı. Bir sultan satın aldığı memlûkların parasını 

beytülmaldan alırdı. Eğer sultanlıktan düşerse o memlûkları yeni 

sultana vermek zorundaydı. Memlûk Sultanı en–Nasır Muhammed b. 

Kalavun, 1309’da saltanatı terk edip Kerek şehrine çekilince, yerine 

geçen Sultan Baybars el–Çeşnigir, ondan yanında bulunan 

memlûkların parasını beytülmaldan ödediği için onları Kahire’ye 

göndermesini istemiştir. Baybars el–Çeşnigir 1310’da öldürülünce 

onun memlûklarının ve emlakının satılarak elde edilen paranın bir 

kısmının beytülmala gönderilmesi ve diğer bir kısmının ise tek 

mirasçısı kızına verilmesi kararlaştırılmıştı
43

. Görüldüğü gibi bir 
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43
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Sultan beytülmalın parasını kullanarak köle satın aldığı için öldüğünde 

ya da sultanlıktan azledildiğinde hukuki olarak bu köleleri iade etmek 

zorundaydı. Ölen sultanın veya emirin memlûkları yeniden satılarak 

mirasçı ve akrabalarına bir miktar para verilmesi de yasal bir durum 

haline gelmişti. 

  Bir memlûk devamlı efendisinin hizmetinde olup ona sadakatle 

hizmet ederdi. Eğer efendisi ölüp de memlûk yeni bir efendinin 

hizmetine girdiyse onunla ilişkileri nezaket kuralları içinde kalırdı. Bu 

yeni efendiye karşı sadakat ve sıcaklık hiçbir zaman eskisi kadar 

olmazdı
44

. Bir memlûku ilk satın alan efendinin bilinmesi 

gerekiyordu. Buna büyük ehemmiyet verilirdi. Bilhassa Memlûk 

tarihçileri bir memlûkun ilk efendisini bilmeyen müellifleri mazur 

görmezlerdi. Bir memlûkun efendisine saygılı olmaması veya onu 

tanımaması aşağılık bir davranış olarak görülürdü. Memlûk, 

efendisinin üstadına da büyük saygı gösterirdi.
 

Ancak efendisi 

tarafından azâd edileceği sırada, onun ölümü ile başkasına geçen 

memlûk yeni efendiye bağlılıkta tereddüt gösterebilirdi. Hukuki 

olmasa da kendilerinin önceki efendileri tarafından azâd edilme 

noktasına geldiklerinden yeni azâd edilmeyi reddedebilirlerdi. Ancak 

hukukî olarak bu mümkün olmadığından bu tür davranışlar içine giren 

memlûklar şiddetli şekilde cezalandırılırlar ve hapse atılırlardı
45

.  İbn 

Haldun, bir efendinin kölesi ve azâdlısı üzerinde hukukî haklara sahip 

olduğunu, aynı şekilde köle ve azâdlının da onun üzerinde hakları 

olduğunu belirterek bunun bir nevi akrabalık bağı gibi bir şey 

                                           
44

  Clot, s.34. 

45
  Ayalon, s.239–240. 
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olduğunu yazmaktadır
46

. Müellif bir köle ve azâdlının emrinde 

bulunduğu sahibine yaptığı hizmetlerden dolayı şeref ve asalet 

kazandığını belirtmektedir
47

. 

  Memlûklar tek tek değil de büyük gruplar halinde azâd 

edilirlerdi. Bir memlûk, askerî ocağa genç yaşta girdiyse uzun yıllar 

beklemek zorundaydı. Önemli olan onun reşit yaşa gelmesi ve iyi bir 

asker olarak yetişmesiydi. Memlûklar azâd edilirken İslam dininin 

kurallarına göre azâd edilirdi. Bir Memlûk azâd edilmemişse veya 

azâd ediliş yasal değilse veya kurallara uyulmamışsa o zaman yeniden 

satış ve azâd ediliş muamelesi yapılırdı. Azâd edilen Memlûka bir at 

ve üniforma verilmesi bir gelenekti. 

  MEMLÛKLARIN İSİMLERİ 

  Köle olarak Mısır’a getirilen Memlûklar Türkçe isim alırlardı. 

Bir Memlûk ister Türk kökenli olsun isterse başka toplumlardan olsun 

muhakkak Türkçe bir isim almak zorundaydı. Onlar başka 

toplumlardan olsa dahi askerî ocakta Türkçe öğrenirler ve 

konuşurlardı.  Onların çok azı Arapça bilirdi. Bir memlûkun Türkçe 

isim alması köle tüccarı tarafından ilk efendisine satılması sırasında 

gerçekleşirdi. Genellikle memlûk kendisini satın alan efendisinin adını 

alırdı. Memlûkların çocukları ise Arapça isim alırlardı. Memlûklar 

Türk veya Etrak diye çağırılırdı. Memlûklar Mısır’da aristokrat bir 

sınıfı oluştururdu. Bir memlûk öldükten sonra soyluluğu sona erer ve 
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  İbn Haldun, Mukaddime, C. I, Ankara, 1986, s.324. 

47
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çocukları kölelikten gelmediği için memlûk olamazdı
48

. Memlûklar 

kendi aralarında Türkçe konuştukları gibi sarayda üst düzey görev 

aldıklarında da bu dili konuşmaya devam ederlerdi. Devletin resmi 

dilinin Arapça olmasına rağmen sarayda Türkçe konuşulurdu. Hatta 

Çerkez memlûklarının dahi Türkçe konuştuğunu kaynaklar bize 

vermektedirler. Ancak sultan Arapça bildiği halde onunla Türkçe 

konuşmak pek uygun karşılanmazdı
49

. İbn Tagribirdî, Nücum’üz–

Zahire adlı eserinde dönemin kullanılan Türkçe isimlerini yazar. 

Bunlar arasında Sungur, Aybek, Aktay, Tomanbay, Karaca, 

Esendemir, Işıktemur, Yelboğa, Yeşbeg, Kutluk, İnal, Demirtaş ve 

Berke gibi Türkçe isimler bulunmaktadır. 

MEMLÛKUN ASKERÎ OCAKTA ÜSTLERİNE 

KARŞI TUTUMU VE UYMASI GEREKEN 

KURALLAR 

  Tıbâk denilen askerî ocağa alınan bir memlûku hadım ağası 

yetiştirirdi. Buna mukaddam et tabaka adı da verilirdi
50

. Ayrıca ağa da 

denirdi. Genellikle ağa hadımsa, hadım ağası yoksa sadece ağa 

denirdi. Memlûka ise “ini” adı verilirdi. Hadım ağası ile ini arasında 

yakın bir ilişki vardı. Hadım ağası memlûku her türlü dıştan ve içten 

gelebilecek tehlikeye karşı korurdu. Bir memlûk ağasından daha 

                                           
48

 Samira Kortantamer, Memlûklarda Türk Kültürü, Prof. Dr. İsmail Aka 

Armağan, İzmir, 1999, s.173; Samira Kortantamer, Memlûklarda Devlet 

Yönetimi ve Bürokrasi, Tarih İncelemeler Dergisi, S.II, İzmir, 1983, s.35; 
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yüksek bir mertebeye ulaşsa da ona daima saygı gösterirdi. Eğer bir 

törende memlûk ağasının üst tarafına oturursa bu hakaret sayılırdı. 

Memlûklar arasında yaşça büyük olmaya ve kıdeme büyük önem 

verilirdi. Bir memlûkun ağasına kötü davranışlar göstermesi günah 

sayılırdı. Genellikle siyahî insanlardan oluşan hadım ağası, yetiştirdiği 

memlûk devletin üst kademelerine yükselirse kendisine de yol açılırdı. 

Böyle bir durumda hadım ağası da yükselerek sultanın yanında sırdaş 

yani mabeyinci, kaftancıbaşı, saki, hazineci ve imrahor gibi bir 

görevler üstlenebilirdi
51

. Memlûk devamlı hadım ağasının 

tavsiyelerine uyar ve bu sayede yükselirdi. Hadım ağasının unvan ve 

lakapları memlûka intikal edebilirdi. Bir memlûk ya da ağa yaptığı 

bazı kötü iş ve davranışlardan dolayı alacağı cezadan üst makamlarda 

bulunan yetiştirdiği ini ya da emrinde bulunduğu ağası sayesinde 

kurtulabilirdi
52

. 

  MEMLÛKUN MAAŞI 

  Bir memlûk askerî ocakta bulunduğu sırada hukukî anlamda 

maddi bir hakka sahip olmayıp maaşı veya ödeneği yoktu. Onun bütün 

masraflarını sultan veya ümera karşılardı. Aynı zamanda bir atı veya 

silahı da yoktu. Bunlara askerî ocaktan mezun olup da diploma 

aldığında kavuşurdu. Bu askerî ocaktan mezun olduğunda kendisine 

bir tımar tahsis edilirdi. O zaman ona silah, arma, bir zırh ve özel 

olarak yetiştirilmiş bir at verilirdi. Mısır Memlûk Devleti’nde subay 

yetiştiren bir okul olmadığından ordunun bu ihtiyacı genellikle askerî 

ocakta yetiştirilmiş memlûklar arasından sağlanırdı. Bunun için bir 
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52
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memlûk yükselmek istiyorsa iyi olmak, sultana yakın olmak ve onun 

gözüne girmek zorundaydı
53

. Sultan değişikliği, kıtlık ve salgın 

hastalık gibi bazı istisnai durumlar haricinde memlûklara para 

verildiğine şahit olunmamıştır. Bu şekilde aldıkları maaşa veya 

nafakaya “Câmâkiye” adı verilirdi. Bu istisnai durumlarda azâd edilen 

Küttâbiyye ve emekli olan memlûklara da para verilirdi. Askerî 

okuldan mezun olan memlûka bir diploma verilirdi. Bu onun eğitim 

aldığını gösterirdi. Bir memlûk azâd edilir edilmez bir askerin hakkı 

olan her şeye sahip olurdu
54

. 

  MEMLÛKLAR ARASINDA DAYANIŞMA 

   Köle olarak geldiği Mısır’da annesi, babası, kardeşi ve yakın 

akrabası olmayan bir Memlûkun hayatını sürdürebilmesi için bazı 

dayanaklara sahip olması gerekmekteydi. Bu dayanaklar arasında aynı 

tacir tarafından satılmak, aynı sultan tarafından satın alınmak veya 

azâd edilmek, aynı askerî ocakta ve aynı anda eğitime başlamak ve 

aynı soydan gelmek gibi hususlar bulunurdu. Memlûklar birbirlerine 

destek verecekleri bu ortak değerlere sahip olmaya büyük önem 

verirlerdi. Bu şekilde dayanışma içinde olmaya “âsabiye” 

denmekteydi. Bu bakımdan Memlûklar devri tam bir âsabiyye devri 

olarak adlandırılır. Her sultan veya emir için ayrı bir memlûk gurubu 

olduğu için bu gruplar arasında dayanışma olurdu. Bir memlûk grubu 
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efendilerinin adı ile anılırdı
55

. Söz konusu değerlere sahip olmayan 

veya yalnız olan memlûka garip ve ecnebi denirdi. 

  Memlûkun satın alan sahibine “üstat” adı verilirdi. Memlûk 

üstada sadakatle bağlı olmak zorundaydı. Üstadına saygısızlık yapan 

memlûklar hoş görülmezdi. Ancak memlûk, üstadı öldükten sonra 

onun oğullarına aynı sadakati göstermek zorunda değilse de bu 

yadırganırdı. Onlar efendilerinin çocuklarına da sahip çıkarlardı. Bir 

memlûku satın alan üstat baba, onu yetiştiren ağa ağabey, ini yani 

memlûk ise kardeş olarak değerlendirilirdi. Aynı anda satın alınan ve 

aynı ocakta yetiştirilen memlûklar arasında bir dayanışma olurdu. 

Aynı efendi tarafından satın alınan, aynı ocakta eğitim gören ve 

yetişen memlûklara “hoşdaşiye” adı verilirdi. Bunlar doğuştan 

birbirleriyle kardeş sayılırdı. Bu şekilde ortak değerlere sahip 

memlûkların birbirleri arasındaki rekabet sırasında kaybedenin canı 

bağışlanırdı, kaybeden diğerinin üstünlüğüne razı olurdu. Bunun 

sebebi hoşdaşlıktı (kardeşlik)
56

.  Memlûklar arasında kıyasiye bir 

rekabet olmasına rağmen birbirlerine bağlılık bir kuraldı. Bunlar 

birbirleriyle tertip ve arkadaştılar. Bu bağlılık siyasi bağa da 

dönüşürdü. Memlûk grupları üstatlarının daha yüksek makamlara 

çıkmaları için birbirlerine körü körüne destek veren birer fırkaya 

dönüşürdü. Bilhassa bir memlûk grubu kendi arkadaşları veya 

üstadının sultan olması için ona kayıtsız şartsız destek verirdi. 

Memlûk grupları genellikle Bahrîye ve Burcîye diye ikiye ayrılmıştı. 

İlk kurulan Bahrî Memlûklar ile daha sonra kurulan Burcî Memlûklar 
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arasında bir siyasi çekişme sürüp gitmiştir. Daha öncede ifade edildiği 

gibi Bahrîlerin kahir ekseriyeti Türklerden, Burcîlerinki ise 

Çerkezlerden oluşmaktaydı
57

. Bir Memlûkun arkadaşına yardım 

etmemesi, ona zarar vermesi hatta onu öldürmesi alçaklık ve hainlik 

olarak kabul edilirdi
58

. Daha önce tanımını yaptığımız gibi sadece 

sultanın değil büyük emirlerin de memlûkları bulunmaktaydı. Memlûk 

ümeraları rütbelerine ve iktâlarının durumuna göre memlûk satın alıp 

asker olarak yetiştirirlerdi. Bir memlûk ümerasının 700 kadar memlûk 

askerinin olduğu görülmüştür. Bu memlûklara Memâlikü’l- Ümerâ adı 

verilirdi. Onlar da köle satın alıp memlûk olarak yetiştirip özel 

muhafız birliklerinde bunları görevlendirirlerdi. Büyük emirlerin 

memlûkları da sultanın memlûkları gibi yetiştirilirdi. Ancak onların 

kışlaları sultanınkinden farklıydı.
 

Eğer bir emir ölürse onun 

memlûkları sultanın veya diğer bir emirin hizmetine girerdi
59

. 

Görüldüğü gibi köle olarak Mısır’a getirilen bir memlûk azâd edilip 

büyük bir emir olduktan sonra kendisi de köle satın alıp askerî ocakta 

yetiştirip memlûk sahibi olma hukukuna sahipti. 

  BİR MEMLÛKUN EVLENMESİ 

  Memlûklarda yeniçerilerde olduğu gibi evlenmek yasak 

değildi. Ancak bir memlûk askerî ocakta evlenmesi mümkün olmayıp 

azâd edildikten sonra evlenebilirdi. Memlûklar kendileri gibi Türk 
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asıllı olan kızlar ile evlenebilirlerdi. Buna büyük önem verilirdi. 

Ancak bir memlûkun oğlu kendisi gibi haklara sahip olmadığından 

yerli Araplarla evlenerek asimile olurdu. Yerli bir Mısırlı Arap ile 

evlenen memlûkta birkaç kuşak sonra eski ırkından bir şey kalmazdı. 

Bir memlûkun evlenebilmek için usulen efendisinden veya ağasından 

izin alması gerekmekteydi. Onlardan izin almadan veya onların razı 

olmadıkları kızla evlenemezlerdi. Böyle bir örnek Sultan Kayıtbay 

zamanında görülmüştür. Sultan, ağasından izin almadan bir memlûkun 

evlenmesini yasaklamıştır
60

.  

  SONUÇ 

 VIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla kadar İslam âleminde görülen 

Memlûk askerî sistemi en mükemmel şekilde Mısır Memlûk 

Devleti’nde uygulanmıştır. Köle olarak getirildiği Mısır’da bir 

memlûk önce askerî ocağa alınarak iyi bir dinî ve askerî eğitimden 

geçirilir ve daha sonra azâd (hür) edilirdi. Bu kölelik sürecinde 

memlûk, İslam hukukunda uygulanan köle hukukuna tabiydi. Azâd 

edildikten sonra hür bir insan gibi her türlü hakka sahip olurdu. Önce 

kendisine bir iktâ (toprak) verilirdi. Bu iktâdan elde ettiği gelir ile 

geçimini sağlayan memlûk bir süre sonra askerî makamlarda yükselir 

ve kendisi de memlûk satın alma hakkına sahip olurdu. Sultanlık 

makamına çıkmadan bir memlûk komutanı birçok aşamadan geçtikten 

sonra Atabekü’l-asakir ve Naibüs’saltana gibi üst görevlere atanırdı. 

Bir memlûkun buradan sonra ulaşabileceği makam ise devletin en üst 

görevi olan sultanlıktı. Bu sebepten Memlûk Devleti’ne Kölemenliler 

Devleti veya Kölelerin İmparatorluğu gibi isimlerde verilmiştir. 
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 Özet 

 

  Tarih biliminde yazılı belgeler, bize doğru bilgiler sunarak yol 

gösterirler. Kendi zamanının şartları içerisinde hazırlanıp günümüze 

kadar ulaşabilen belgeler, tarih bilimi için aslî öneme sahiptir. 

Çalışmamızda inceleme konumuzu, koloni çağı ticareti hukuk metinleri 

oluşturmaktadır. Koloni çağı toplumları, birbirleri ile yaptıkları sözlü 

anlaşmaları daha sonra belirli bir şekle bağlayarak yazılı hale getirmişler 

ve bu anlaşmalar çerçevesinde birbirleri ile ticari ilişkilerde 

bulunmuşlardır. Bu çağın toplumlarından, Asurlular’ın Anadolu’ya gelip 

yerli halk ile çeşitli ilişkilerde bulunmaları ise bu hukukî metinlerinin 

önemini ayrıca artırmıştır. 

   

  Anahtar Kelimeler : Koloni Çağı, Ticari Kanunlar, Asur, 

Ticaret, Antlaşma. 
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  Abstract 

 

  Written documents in history science show us the way by 

presenting true information. The documents which were prepared under 

the conditions in those days and reached today, are essentials for history 

science. Our study consists of the texts about commercial law in the 

colony era. The societies made turn oral agreements into written 

agreements and then traded in accordance with these agrements. The 

importance of these texts about commercial law increased with 

Assyrians, one of the societies of this era, coming to Anatolia and their 

relations with Anatolians. 

   

  Key Words : Colony Era, Commercial Law,  Assyrian, Trade, 

Agreement. 

  

 

 

                                           
*
 This article has been peer review. 

*
 Nevşehir University, Faculty of Arts and Sciences, Departmant of History.           

e–mail : kocakkursat@yahoo.com 



Koloni Çağında Hukuk 165 

 

 GİRİŞ 

 Mezopotamya’da M.Ö. 2. Bin yılın başlarında Sümerlilerin 

kurduğu son devlet olan III. Ur’un yıkılmasıyla bağımsızlığa kavuşan 

Asur’da bir refah ve kalkınma dönemi başlamıştır. Asur krallarının 

imar faaliyetleri, tekelleri kaldırmaları gibi ekonomik kalkınma 

sonucu Asur zenginleşmiş ve ülke içinde üretilen mallar ve ihtiyaç 

duyulan malların temini için Mezopotamya dışındaki ülkelere 

yönelmişlerdir
1
. Bu bölgelerden bir tanesi de doğal zenginliği ve 

elverişli siyasi şartlardan dolayı, Anadolu olmuştur. Elimizdeki 

Sartamhari metinlerine göre M.Ö. 25 veya 24. yüzyıla tarihlenen 

Sargon zamanında, Akadlı tüccar Anadolu’ya ticaret yapmak 

maksadıyla gelmişlerdir. Orta Anadolu’da, özellikle Kızılırmak 

yayında verimli topraklarda sayıları ellilere ulaşan ticaret merkezleri 

“Karum” ve “Wabartum” kurmuşlardır
2
. Yüzyıllar süren bu çağa, 

“Koloni Çağı” ismi verilmiştir. 

  İnsanoğlunun yazıyı kullanılmaya başlaması ile belli bir düzen 

içerisinde yaşayan toplumların hukuk kuralları da; kanunlar, 

antlaşmalar, sözleşmeler, kanunnameler gibi devlet düzeni ve toplum 

hayatını ilgilendiren genel düzenlemeler yazılı olarak yapılmaya 

başlanmıştır. Yazılı düzenlemelerin yapıldığı ilk bölge ise, 

Mezopotamya’dır.  

                                           
1
 Cahit Günbattı, Kültepe – Kaniş Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler, Kayseri, 2012, 

s.6. 

2
 Hüseyin Sever, “Yeni Kültepe Tabletlerinde Geçen ‘Kima awat naruaim’ Tabiri ve 

Değerlendirmesi”, A.Ü. DTCF Yayınları, C.34, S.1–2, Ankara, 1990, s.251. 
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  Mezopotamya, hukuk düzenin ilk geliştiği ve yazılı belgelerin 

oluşmaya başladığı bölge olması sebebiyle, hukuk ve tarihin birlikte 

değerlendirildiği çalışmalarda başka medeniyetlerin kurulduğu diğer 

yerlerden her zaman bir adım önde olmuştur. Bölgede yazılı düzene 

geçiş ile ticaret ve sosyal düzen diğer bölgelerden ileride olmuş bu 

sebeple de koloni çağının bölge devletleri daha sonra kurulan 

devletlere örnek olmuştur.   

  Bu devletlerden en önemlisi de haklı bir öne sahip olan 

Asurlulardır. Asurlular bölgede aktif bir ticaret yapan millet olmakla 

birçok medeniyet ile temas halinde bulunmuş ve diğer medeniyetler 

üzerinde de hukuk ve kanunların yapılması manasında müspet tesir 

bırakmışlardır.  

  Çünkü Asurlular yazıyı kullanan ilk milletlerdendir. Yazılı 

hukuk kurallarının kullanılması ile koloni çağında ileri bir sosyal ve 

ticari hayata sahip olmaları ve kendi devlet düzeni ve sosyal 

hayatlarındaki nizam, Koloni Çağında kurulan devletler içerisinde 

Asurlular ayrı bir yer tutmaktadır. 

I. KOLONİ ÇAĞI HUKUK ANLAYIŞININ 

ORTAYA ÇIKIŞI      

  Toplumlarda düzenin sağlanması ve sosyal huzurun 

gerçekleşmesinin ön koşulu hukuk kurallarıdır. Hukuk düzeninin 

bulunmadığı topluma neredeyse rastlanılmamaktadır. Hukukun en 

temel tanımı “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü 
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belirleyen yasalar bütünü” olarak ifade edilmektedir
3
. Tarihi 

devirlerde toplumu korumak ya da düzeni sağlamak
4
 için pek çok 

millet bu kavrama başvurmuş ve de onu geliştirmiştir. Bu kavramın 

Mezopotamya’nın eski toplumlarında ortaya çıktığı tartışılmaz bir 

gerçektir. Hukukun var olduğunu gösteren pek çok belge günümüze 

kadar ulaşmıştır. Kanun koyucular, tarih boyunca var olmuş, kanun ve 

fermanlarla doğrudan kuralları belirlemişlerdir. Bunların sonucunda, 

mahkeme tutanakları ve idari talimatlarda, belirlenen hukuk kuralları 

çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

  Modern anlamda hukuk, bir toplumda kişiler arasındaki 

ilişkileri düzenleyen ve devlet gücüyle uyulması zorunlu hâle 

getirilmiş olan kurallar bütünü olarak açıklanmaktadır
5
. Çağımızda 

hukukun ilgi alanına giren konular çoğalmış ve çeşitlenmiştir. 

Çağımızda hukukun çeşitli dallarını kamu hukuku ve özel hukuk 

olmak üzere iki konu başlığı altında toplamak mümkündür.  

  Devletlerin kendi aralarında kurdukları ilişkiler, kendilerine 

özgü hukuk kuralları konması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu 

kuralların kaynağı iki ya da çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası 

sözleşmelerdir. Böylece birde uluslararası kamu hukuku diğer deyişle 

devletler umumî hukuku oluşmuştur. 

                                           
3
 Şener Akyol, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul, 2006, s.3; Hüseyin Hatemi, Medeni 

Hukuka Giriş,  İstanbul, 2004, s.1; Rona Serozan, Medeni Hukuk, İstanbul, 2008, 

s.1. 

4
 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1998, s.147. 

5
 Akyol, s.3; Hatemi, s.1; Serozan,  s.1. 
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  En eski toplumlardaki teâmül hukuku, yani toplumun gelenek 

ve göreneklerinin oluşturduğu, yazılı metne dökülmeyen ve 

toplumdaki herkesin bildiği ve riayet ettiği kurallar, belirli bir 

dönemden sonra yerini yazılı hukuk kurallarına terk etmeye 

başlamıştır. Ancak yazılı hukuk kurallarının ortaya çıktığı ve asırlarca 

kullanılmaya devam ettiği dönemlerde de teâmül hukukunun varlığını 

kabul etmek gerekmektedir. Nitekim bugünkü hukukumuzda da 

kaynağını teâmül hukukundan alan birçok hukuk kuralları bulunduğu 

gibi Medenî Kanunun 1. maddesinde “Hukukun uygulanması ve 

kaynakları” başlığı bulunmaktadır. Kanunun 2. Fıkrası “Kanunda 

uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu 

da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse 

ona göre karar verir” şeklinde kaleme alınmıştır. Görüldüğü gibi 

teâmül hukuku bugün dahi halen hukukun kaynakları arasındadır
6
. 

 Mezopotamya’da, Sümerlerden sonra gelen bütün kavimler, 

onların medeniyetini benimsemişler ve o temel üzerinde ilerleme 

kaydetmişlerdir. Gerçekten Mezopotamya’da uygarlığa dair ilk 

hamleleri atan Sümerler, yazılı bir medeniyet oluşturmakla kalmamış, 

daha önce teâmül haline gelmiş kuralları, hukukî metinlere 

dönüştürerek medeniyetin devamını ve gelişimini sağlamıştır.   

Mezopotamya medeniyetinin oluşmasında payı olan 

kavimlerden biri de, Samilerdir. Samilerin Mezopotamya’ya muhtelif 

zamanlarda üç büyük göçleri olmuştur. Bunlardan birincisi M.Ö. 

2500’lerde vuku bulduğu tahmin edilen Akadların göçüdür. Akadlar, 

bu büyük göç sonucu, Sümerlilerin devlet otoritesine son vermişlerdir. 

                                           
6
 Kemal Oğuzman / Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul, 2006, s.37; Serozan, 

s.82; Hatemi, s.46. 
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Akad hükümdarları, hukukî anlamda ve kendi zamanlarının 

şartlarında, Sümerler gibi, kendi dönemlerinin kanun metinlerini 

oluşturmuşlardır. Mevcut kanunları ilk değiştiren kişi ise İsin sülalesi 

krallarından Lipit İştar’dır.    

  Mezopotamya’da yaklaşık olarak M.Ö.3000’lerden itibaren 

çivi yazısının kullanılmaya başlandığı ve bu yazının M.Ö. 2350’lerde 

bir Sümer şehri olan Lagaš’ta Kral Urakagina tarafından hukukî bir 

metinde kaleme alındığını bilinmektedir. Anadolu’da ise, henüz tarihî 

devirlere girilmediğinden, hukukî sahada birtakım esasların oluşması 

ve bunun daha geniş bir coğrafyada aynı şekilde uygulanması için 

Hitit Devleti’nin kurulması gerekmekteydi. Bu durum 700 yıl sonra 

gerçekleşmiştir
7
. 

  Mezopotamya da olduğu gibi Anadolu’da da erken çağlardan 

itibaren hukuk anlayışı gelişmeye başlamıştır. Hitit toplumu gibi, 

bünyesinde sınıf farkı olanlarda hak ve adalet anlayışının sağlam 

kanunî esaslara bağlanmış olması zaruri idi.  Hitit Devleti, erken 

zamanlarda bu düsturu kavramış ve uygulamaya geçirmiş bir devletti. 

  Eski devirlerde yaşayan kavimlerin hukuk anlayışı din 

mefhumunun içindedir. En ağır siyasî suçlardan, en hafif kabahate 

kadar hepsi tanrı yeminine bağlıdır. Hitit hukukuna da bu pencereden 

bakılmalıdır. Eski Mezopotamya ve Mısır kavimlerinde olduğu gibi 

Hititler’de adalet anlayışını güneşle sembolleştirmişlerdir. Sümer’de 

Babbar, Akad’larda Şamaş, Mısırlılarda Aton–Re nasıl hem güneş 

                                           
7
 Sebahattin Bayram, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe’nin Hukukî 

Manzarası, Kayseri, 1998, s.75. 
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tanrısı, hem de adaletin koruyucu tanrısı ise, Hititlerde de güneş 

tanrıçası Arinna, aynı zamanda hak ve adaletin koruyucusu idi.  

  Hattuşaş devlet arşivi vesikaları arasında, Hitit hukukunu 

tespite yarayan muhtelif vesikalar bulunmuştur. Bunların başında 

kanunların geldiğine şüphe yoktur
8
.  Kültepe’de bulunan hukuk 

ilişkilerinin yazılı olduğu tabletlerde ise, daha çok Asurluları 

ilgilendiren konular ve Mezopotamya hukukuna ait unsurları ihtiva 

ettiği görülmektedir. Kültepe’deki kazılarda bulunmuş tabletlerde 

daha çok yerli halkı ilgilendiren ve hukukî konular olarak ise; evlenme 

ve boşanma belgeleri, borç senetleri, hububat, köle, ev ve arsa alım 

satım hakkındaki senetler sayılabilir
9
. 

II. KOLONİ ÇAĞI HUKUK ANLAYIŞININ 

GELİŞİMİ 

  Mezopotamya’da yazının icadı ve sosyal hayatın 

gelişmesinden sonra insanlar arası ilişkileri düzenleyen yazılı olmayan 

örfi kurallar yazılı hale getirilmeye başlanmıştır ve doğal olarak da 

hukuk anlayışı gelişmeye başlamıştır. Hukuk müessesesinin doğal 

olarak yazıyı icat ettikten sonra ortaya çıkışını sağlayanların Sümerler 

olduğunu kabul edilir. 1940 yıllarına kadar en eski kanun kitabı olarak 

Hammurabi Kanunu (M.Ö.1750)  bilinmekteydi. 1947 yılında ise, 

Hammurabi’den 150 yıl önce yaşamış olan Kral Lipit–İştar’a ait yeni 

bir kanun bulunmuştur. Fakat bir yıl sonra, 1948’de Harmal 

Höyüğünde bulunan tablette, Ur–Nammu’ya ait kanunlar tespit 

                                           
8
  Kınal, s.148. 

9
 Cahit Günbattı, İlk Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Anadolu’da Hukuk Anlayışı, 

Kayseri, 2000, s.219. 
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edilmiştir. Bu kanunlar en kısa kronolojiye göre M.Ö. 2050 yılına 

tarihlenmiştir
10

. Yapılan kazı ve araştırmalarda Sümer şehri olan 

Lagaš’da, M.Ö. 2350’e dek uzanan ve Kral Urgakina tarafından 

tanzim edilmiş bir metin bulunmuştur. Bu metin Sümer Kralı’nın 

kanun hükümlerinden daha doğrusu sosyal reformları hakkında bilgi 

veren, üç kil koni ve bir plaka levhadan oluşmaktadır. Yapılan 

kazılarda ele geçen belgeler göstermektedir ki Kral Urgakina, 

kendinden evvelki yönetimler esnasında meydana gelen yolsuzlukları 

ve halkın huzursuzluğunu ortadan kaldırmak için bir adaletnâme ve 

ıslahat fermanı ilan etmiştir. 

  Anadolu’da hukukun ortaya çıkışını ve gelişmesini sağlayan 

devlet Hitit Devleti idi. Hitit kanunları muasır devletlerin kanunlarının 

aksine daha insanidir. Hitit Ceza Kanunu, suçlara uygulanacak 

müeyyide olarak daha ziyade para cezası vermek şeklinde bir 

yaptırımı benimsemiştir. Hitit kanunları umumiyetle daha insanî 

hükümleri ihtiva etmekle, eski şark hukukundan bir adım daha ileri 

gitmektedir. Mesela Hitit kanunlarında eski kavimlerin kanunlarında 

görülen Tailon (kısasa kısas) prensibine rastlanılmamaktadır. Bu 

itibarla Hitit kanunlarının, Hammurabi kanunlarından değil, daha 

ziyade Sümer kanunlarından mülhem olduğu zannedilmektedir
11

. 

  Anadolu’da hukuk anlayışını incelerken Asur Ticaret 

Kolonileri devrine ait tabletler önemli bir kaynaktır. Asurlu tüccarlar 

kendi başlarına faaliyette bulunmamaktadırlar. Metinlerde kolektif 

anlayışlar dâhilinde büyük ticaret ağı kurdukları ve bu ağın sağlam 

tutulması içinde ihtiyaç duyulan çeşitli kurumları meydana getirdikleri 

                                           
10

 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Ankara, 1998, s.42.  

11
 Kınal, s.153. 
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anlaşılmaktadır. Bu sistem dâhilinde, aralarında elbette anlaşmazlık ve 

sorunlar ortaya çıkmış, ancak bu tür meseleleri oluşturdukları hukuk 

düzeni içerisinde çözümlemişlerdir
12

. 

III. KOLONİ ÇAĞI HUKUKU’NUN 

ALANLARA AYRILMASI 

  Hukuk anlayışının ortaya çıkmasından sonra hukuk hızla 

gelişimini devam ettirmiştir. İlk önce düzeni sağlamaya yönelik olarak 

ortaya çıkan hukuk kuralları insanların sosyal ve ekonomik hayatının 

gelişmesi ile ilgili olarak gelişimini sürdürmüş ve kendi içinde bu 

günkü modern hukukun temelini dahi teşkil edecek bir biçimde 

alanlara ayılmıştır. Günlük yaşam ve kişi haklarıyla ilgili olan hukuk 

anlayışı da gelişmiş hukuk bir kurum olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Sümerlilerden sonra Asurlular hukuk kurumunu 

geliştirmişlerdir ve Asurlular Anadolu’ya hukuk anlayışını 

taşımışlardır.  

  Eski Asur Çağı’na ait hukukî kararları kendi aralarında 

bölümlere ayırabiliriz, fakat dikkat edilmesi gereken nokta ise bütün 

hukukî metinlerin Asurlarla ile ilgili olmamasıdır. Yerli Anadolu halkı 

ile ilgili Kültepe’de birçok metin olmasına rağmen onlara ait hukuki 

metinlerin tespitinde güçlükler ancak metinlerde geçen şahıs adları ve 

bir takım yerlilere ait tabirlere bakılarak aşılabilir. Bunların 

Asurlulara, yerlilere ya da her ikisine ait olması, hakkında karar 

vereceğimiz hukukî uygulamanın da kime ait olabileceği konusunda 

                                           
12

 Tsuyoshi Sugiyama, Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Hukuk Anlayışı, Ankara, 

2003, s.42. 
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bize fikir vermektedir. Eski Asur Çağı’na ait hukuku şu bölümlerde 

inceleyebiliriz. 

B. Aile Hukuku (Nişanlanma, Evlenme, Boşanma) 

C. Veraset Hukuku 

D. Şahsi hukuk 

E. Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku 

A. Aile Hukuku (Nişanlanma, Evlenme, Boşanma) 

Metinlerde dolaylı olarak da olsa, Asurlularda nişanlanma ilgili 

bilgiler bulmaktayız. Bu metinlerde nişanın bozulması durumunda 

izlenen hukukî süreç ve cezalar hakkında bilgiler verilmektedir.  

  Hitit Aile Hukuku’nda ise ailenin kuruluşundan dağılışına 

kadar geçirilmesi muhtemel safhaların gösterilmesine çalışılmıştır. 

Buna göre kız ile oğlan tarafları arasında söz kesildikten sonra Kuşata 

(başlık parası) kızın babasına teslim ediliyordu.  Fakat talip erkek bu 

evlenmeden vazgeçerse, verdiği Kuşata yanıyordu. Aksi halde, kız 

tarafı bu sözünden dönerse, kız tarafı Kuşata’yı tazmine mecburdu. 

Eğer nişanlı bir kız üçüncü bir şahıs tarafından kaçırılırsa kızı kaçıran 

erkek ilk erkeğin vermiş olduğu Kuşata’yı tazmine mecburdu
13

.  

  Mezopotamya’da evlilik müessesi, kadının satın alınmasına 

dayanmaktadır. Ancak Anadolu’da böyle bir uygulamanın 

bulunmadığını görmekteyiz. Erkeğe eğer ikinci bir kadınla evlenir 

veya karısını boşarsa ağır para cezası öngörülmekteydi. Erkeğin 

karısını boşaması halinde; eşine boşama parası vereceği ve 

                                           
13

 Kınal, s.151. 
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boşandıktan sonra istediği yere gidebilmesi ve istediğiyle evlenmesi 

izin verilmekte idi. Elde edilen metinlerden birinde aşağıda yazılan 

hükme rastlanmıştır;   

                              Kt. n/K 1414. nolu metin; 

  Karı koca anlaşarak boşandılar. 

Biri diğerine herhangi bir konuda itirazda bulunmayacak. 

Saksiuswa, ister yerli ister tüccara gönlünün istediğine 

varacaktır…
14

. 

 

B. Veraset Hukuku 

  Patriarkal aileye dayanan cemiyetlerde aile reisi olan babanın 

bütün üstünlük hakları en büyük oğlana geçerdi. Buna dayanarak 

Hititlerde de aynı geleneğin cârî olduğunu hükmetmek yanlış olmaz
15

. 

Asurlularla ilgili metinlerden birinde ise babası ölen Asurlu bir kız, 

babasının terekesinin tespitini ve kendi hissesine düşen miktarı 

istemektedir. Erkek kardeşi ise bu iş için Anadolu’da bulunan diğer 

ağabeylerinin de Asur’a gelmesi ve babasının vasiyetine ilişkin 

belgeyi birlikte okumaları gerektiğini şu ifadelerle belirtmektedirler;  

                                           
14

 Hasan Ali Şahin,  Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö.1975–1725),  

Kayseri, 2004, s.80. 

15
 Kınal, s.151. 
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  “Ağabeylerimiz Anadolu’da(dır). Depoyu ve (babamızın) 

vasiyetnamesini açmayacağız. Şehir (bu hususta) hükmü verdi. Siz 

buraya gelinceye kadar depoyu ve vasiyetnameyi açmayacağız”
16

. 

C. Şahsi Hukuk 

   Kültepe tabletlerinde dikkati çeken diğer bir hukukî konuda; 

ölen bir Asurlunun yakınlarına, şehir meclisinin kararı gereği, bir 

miktar kan paransın (Dãmu) ödenmesidir. Kültepe metinlerinde geçen 

ve şahsi hukuka dâhil edebileceğimiz bir diğer konuda köleliktir. 

İnsanların ödeyemedikleri borçlarından dolayı köleliğe düşmeleri veya 

satılmaları söz konusu edilmektedir. Bu konuyla ilgili şu kölelik 

sözleşmesi ilginç hükümler barındırmaktadır.     

AKT 3, 41 

1–6: Tarmana 37/1/2 šeqel gümüşü İnar’ın fiyatı olarak, 

onun ağabeyi Haşui’ye ve annesi Kudida’ya ödedi ve onu 

satın aldı. 

6–13: Eğer Tarmana’nınevi İnar’ın hoşuna gitmezse, İnar 

Tarmana’ya 37/1/2 šeqel gümüşü iade edip gidebilecek. 

14–16: Eğer hoşuna giderse Tarmana’nın kölesi (olarak 

kalacak). 

17–19: Şahitler: Köpekler’(den sorumlu kimselerin) başı 

Şipunahşuş (ve) Arnuman
17

. 

                                           
16

 Bayram, s.80. 
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D. Ticaret Hukuku 

  Akadlı tüccarların uluslararası ticarete başlamalarından 

itibaren ticaret hukuku gelişmiştir. Özellikle bu tüccarların faaliyetleri 

ile ilgili Anadolu’da ticaret hukuku meydana gelmiş ve bu tüccarlar 

buradaki hukuka tabi olmuştur. Bu hukuk kanunları Stel(Dikili taş 

yazıt) üzerine yazılmaktaydı. Bu konuyla ilgi aşağıdaki verilmiş olan 

hüküm dikkat ticaret hukuku açısından çekicidir. 

K t . 7 9 / k — 101 

 

  1–4: Wâklum, Kânis Kârumuna şöyle söylüyor: 

   4–8: Altın konusunda şehrin (Asur'un) verdiği hükme âit 

olan ve size gönderdiğimiz tableti ben geciktirdim. 

  9–10: Altına gelince: biz plânı henüz yapmadık. 

  11–15: Altın meselesi önceliklidir ve biri diğerine (fiyatı) 

karşılığında satacaktır (verecektir). 

  16–23: DİKİLİTAŞIN (STELÎN) hükmü gereğince 

(uyarınca), adı geçen Asur'lu altını, Akadlı'ya, Amurrulu'ya ve 

Subarlı'ya (yâni) herhangi bir kimseye veremeyecek. 

  24–25: Verdiği takdirde yaşamayacak!
18

 Tüccarların ticaret 

yaptıkları ülkelerin krallarına vergi ödemeleri gerekmektedir. 

Tüccarlar getirdikleri malların % 10’unu yerli beylerin almasına 

müsaade etmekte, tüccarlar yerli beylerin ticaretini yasakladıkları 

malların alımını satımını yapmamakta aksi takdirde mallarına el 

                                                                                                   
17

 Günbattı, Kültepe, s.154. 

18
 Sever, s.260. 
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konulmakta ve kendileri hapse atılmaktadır. Yerli beyler ise 

tüccarların mal ve can güvenliklerini garanti etmektedirler
19

.  

 

IV. KOLONİ ÇAĞI HUKUKUNUN 

KURUMSALLAŞMASI 

  Koloni çağı hukuku önemli miktarda yol kat etmiş ve artık 

hukukî kurallar yazılı hale getirilmiş ve bu kuralları halkın 

görebilmesi, haberdar olması, uyması ve hakkını arayabilmesi için taş 

yazıtlara kazdırılmıştır. Bu yazıtlar meydanlar, saray duvarları vb. 

yerlere dikilmişti. Günümüzde koloni çağı hukukunun kanunlarına 

kadar bilinmesi bu yazıtlar
20

 sayesinde mümkün olmuştur. Hatta 

Sümerce çivi yazılı metinlerden,  mahkemelerin dahi olduğu tespit 

edilmiştir. Kramer’in çevirdiği çivi yazılı metinler içerisinden M.Ö. 

1850 yılına ait olan birinde bir mahkemede görülen cinayet davası 

konu edinilmektedir. Bu mahkemede görülen bu davayı dokuz üyeden 

teşkil edilmiş bir kurul sonuçlandırmıştır
21

.  

  Mezopotamya’da mahkemelerin olması ve davaların görüşülüp 

karara bağlanması hukukun kurumsallaşması anlamını beraberinde 

getirmiş ve bu konuda ilerleme süreci devam etmiştir. Hükümdarlar 

tarafından yayınlanan kanunların bilinmesi de önem taşımış ve onlar 

taşlara kazıttıkları yazıtları halka açık mevkilere dikmişlerdir. 

Bunlardan en ünlüsü ise Hammurabi Kanunları olup bir diorit steli 

üzerine yazılmış ve Fransız arkeologlar tarafından yapılan bir kazı 

sonucu (1901–1902) meydana çıkarılmıştır. Hammurabi Kanunu bir 

                                           
19

 Şahin,  s.80. 

20
 Stel’de denilmektedir. 

21
 Kramer, s.47.  
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önsöz ile başlamakta ve bir sonuç ile bitmekte olup, 282 maddeden 

meydana gelmektedir. 

   Bu kanunlara şu bölümlere ayrılmaktaydı:  

1. Adaletin ana prensipleri, 

2. Kral, toprak, kral insanları ve kavimlerin mülkiyetinin 

korunması, 

3. Hizmet, mal varlığı ile ilgili normlar, 

4. Mülkiyet muameleleri ve onlarla ilgili cinayetler, 

5. Ticari muameleler, 

6. Aile hukuku, 

7. Vücut zedelenmeleri, 

8. Taşınabilir mülk ve özel kiralama işlemleri, 

Mezopotamya mahkemelerinde yargılama sözlü ve tartışma 

şekilde yapılmaktadır. Bu durum davaların şikâyetçilerin isteği 

üzerine ele alındığını ve duruşma sırasında ise tarafların her birinin 

ifadelerini ispatlamaları gerektiğini göstermektedir.  

  Asurlu tüccarlarda ise uluslararası ticaretlerini yaparken 

hukukî meselelerle karşı karşıya kalmışlardır. İdari ve adli işlerin 

çözüme bağlandığı bir Karum Kapısı (bāb kārim) adlı bir kurum 

meydana getirmişlerdir. Kārumun, çeşitli hukukî anlaşmazlıkların 

çözümü için başvurulan bir mercî olduğu ve adeta bir âdli yapıya 

sahip olduğu düşüncesi anlaşılmaktadır. Metinlerde sıkça rastlanan ve 

hukukî problemlerin çözümünde Dajjanum “Hâkimlik” vazifesini 

yerine getiren kimseler, belki de Kārumun belirlediği ve adli işlerin 
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takibini yerine getiren görevlilerdi. Dolaysıyla Kārum’un bünyesinde 

görev yapan bir hâkimler grubundan söz edilebilir
22

.   

  SONUÇ 

  İnsanlar bir araya gelip sosyalleşmelerini tamamladıktan sonra 

toplumlarının düzeni ve asayişini sağlamak için bir takım kurallar 

koymuşlardır. Bu kuralların etkili olması için kuralların tanrının 

emirleri olduğu söylenmiş ve toplumlarda bunu böyle kabul 

etmişlerdir. Sümerlilerin koymuş olduğu kuralları, Akadlar geliştirmiş 

ve günümüz hukuk kurallarının temellerini atmışlardır. Akadlı 

tüccarlar hukuk kurallarını Anadolu’ya getirmişler ve Anadolu’da 

bulunan Hitit devletinin hukuk bilincinin gelişmesine katkıda 

bulunmuşlardır. Hukuk kurallarının ortaya çıkışındaki temel amaç 

düzeni sağlamaya yönelik olmuştur. Ancak hukuk kuralları insanların 

sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesi ile ilgili olarak gelişimini 

sürdürmüş ve sonucunda kendi içinde bu günkü modern hukukun 

temelini dahi teşkil edecek bir biçimde alanlara ayılmıştır. Günlük 

yaşam ve kişi haklarıyla ilgili olan hukuk anlayışı da gelişmiş hukuk 

bir kurumu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Sümerlilerden sonra 

Asurlular hukuk kurumunu geliştirmişlerdir ve Asurlular, Anadolu’ya 

hukuk anlayışı ve düzenini taşımışlardır. 

 

 

                                           
22

 İrfan Albayrak,  Asur Ticaret Kolonileri Çağında Kurumlar ve Fonksiyonları, 

Ankara, 2000, s.44. 
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KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ VE 

YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ SEBEBİYLE 

TAHLİYE
*
 

 

Av. Mesut ERDOĞAN

 

  

 Özet 

  Yazılı tahliye taahhütnamesi, Kira Hukukunun önemli 

müesseselerinden biri olup, tanziminde sıkı sıkıya tabii olduğu 

kuralları ile yargılamada ve uygulamada sahip olduğu kendine has 

özellikleri sebebiyle ülke ekonomik hayatında önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Yazılı taahhüde dayanan tahliye, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu ile önceki kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 

bertaraf edilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kiracı 

lehine bir takım yeni haklar tanınmıştır. Bu çalışmanın konusunu 

yazılı tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları ile buna dayalı tahliye 

davalarındaki yargılama usul ve şartları oluşturmaktadır. 

   

  Anahtar Kelimeler : Borçlar Hukuku, Kira Hukuku, Yazılı 

Tahliye Taahhütnamesi, Kiracı, Kiraya Veren. 

 

                                           
*
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 


 Avukat, Nevşehir Barosu; Melikşah Üniversitesi SBE Özel Hukuk Anabilim Dalı 

Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi. e–posta : mesuterdogan50@gmail.com  

mailto:mesuterdogan50@gmail.com


184 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

 

TERMINATION OF TERM OF LEASE AND 

 DISCHARGE DUE TO WRITTEN DISCHARGE 

COMMITMENT
*
 

 

Mesut ERDOĞAN
*
 

 

Abstract 

Written discharge undertaking is one of the substantial 

institution of lease law and constitutes an important place in the 

economic life of the country because of its peculiar characteristics in 

practice and proceedings and rules which is rigitly depend in 

classification. Discharge based on a written commitment rearranged 

with 6098 no. Turkish Code of Obligations and problems in the 

implementation of the previous law was removed. With this 

arrangement, a number of new rights were granted in favor of the 

lessee. Conditions of validity of a written commitment to discharge 

and based on it proceedings procedures and requirements in the cases 

of discharge are the subject of this study. 

   

  Key Words : Obligations Law, Lease Law, Written 

discharge undertaking, Lessee, Lessor 
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  GİRİŞ 

 

  Kira Hukuku, temelleri Medeni Kanun içerisinde bulunan ve 

günümüz sosyal yaşamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sayısal 

değer açısından da günlük hayatta en çok yapılan sözleşmeleri 

inceleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içerisinde öyle bir müessese 

var ki, gerek sözleşmelerin yapılmasında, gerekse de hukuk 

insanlarının uyuşmazlıkları çözümlemede en çok karşılaştıkları dava 

türü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  01.07.2012 tarihine dek ülkemizdeki Kira Hukukunun 

dayanağını 818 sayılı Borçlar Kanunu
1
 ve 6570 sayılı Gayrimenkul 

Kiraları Hakkında Kanun
2
 oluşturmaktaydı. Her iki kanunda 

yürürlüklerini 30.06.2012 tarihine kadar sürdürmüşlerdir. Kanun 

koyucu tarafından kabul edilerek resmi gazetede yayınlanan ve 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunuyla
3
 birlikte 818 ve 6570 sayılı Kanunlar yürürlükten kalkmış 

ve bu tarihten itibaren Kira Hukuku’nun dayanağını da 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu oluşturmuştur. 

  Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye konusu, 6570 sayılı 

kanunun 7. maddesi “a” bendinde düzenlenmekte iken, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu ile bu tahliye sebebine 352. maddenin 1. 

fıkrasında yer verilmiştir. 

                                           
1
   RG, 29.04.1926, S.359 

2
   RG, 27.05.1955, S.9013. 

3
   RG, 04.01.2011, S.27836. 
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  Yeni Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kira Hukuku’nu ilgilendiren 

en önemli değişikliklerden biride “kiraya veren” kelimesidir. Kanun 

koyucu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndaki hali ile “kiralayan” 

kelimesini terk ederek, yerine “kiraya veren” kelimesini koymuştur. 

Bu sebeplerle “kiraya veren” kelimesi ile kiralayan kelimesi, gerçek 

manasına kavuşmuştur. Bu çalışmamızda da Türk Borçlar 

Kanunu’ndaki gibi “kiraya veren” kelimesi kullanılacaktır. 

  Bunun yanında kanun koyucu, yeni Türk Borçlar Kanunu 352. 

madde 1. fıkrada bulunan “kiralanın teslim edilmesinden sonra” 

ifadesi ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/a. 

maddesinde bulunmayan ve Yargıtay içtihatları ile şekillenip hukuken 

geçerli hale gelmiş olan yazılı tahliye taahhüdünün, “kiralananın 

tesliminden sonra hüküm ifade edeceğine” dair Yargıtay 

uygulamasının, kanunlaşmasını sağlamıştır. 

  Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye, sistematik ayrımda 

ise konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine özgü sona erme 

sebeplerinden biri olan “dava yoluyla” sona ermede, “kiracıdan 

kaynaklanan sebeplerle sona erme”
4
 alt başlığı içerisinde yer 

almaktadır. 

 

I. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ  

  

  Kira sözleşmesinin sona ermesi konusunda, 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesi ile artık bu kanun hükümlerinin 

değerlendirilmek suretiyle bir sonuca varmak gerekir. Çünkü bu 

                                           
4
   Murat Doğan, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara, 

2011, s.169. 
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Kanun artık kira hukuku uygulamasında tek Kanun haline gelmiştir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce; sona erme 

sebeplerini, 818 sayılı Borçlar Kanunu genel olarak düzenlemekte 

iken, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ise daha özel 

olarak düzenlemekteydi. 6570 sayılı Kanun kapsamına giren yerlerde 

Borçlar Kanununda belirtilen sona erme, özellikle de fesih ve boşaltım 

hükümlerinin uygulanabilmesi için bu sona erme sebeplerinin 6570 

sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1. ve devamı 

maddeleri ile özellikle de 7. madde hükümleriyle çelişmemesi 

gerekirdi. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1. 

maddesi bu kanunun uygulama alanını
5
 düzenlemekte iken 7. maddesi 

de kira süresini sona erdiren sebeplerden boşaltım ya da diğer adıyla 

tahliyeyi düzenlemişti.  

 

  Kiracının, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte 

boşaltacağını yazılı olarak bildirmesi, kira süresinin sona erme 

sebeplerinden bir tanesidir. Yazılı tahliye taahhüdü, kira süresinin 

sona ermesi sebeplerinden “kiracıdan kaynaklanan sebeplerden” bir 

tanesi olup, kiracının, bu yazılı bildirimine rağmen günü geldiğinde 

kiralananı boşaltmamış olması halinde, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu kiraya veren yararına kira sözleşmesinin sona erdirmesi 

yönünde çeşitli imkânlar ve haklar tanımaktadır. Bu hakların 

kullanımı ise belirli bir süre ile sınırlandırılmıştır. Bu süre, kiracının 

kiralananı boşaltmayı kiraya verene yazılı olarak bildirdiği tarihten 

itibaren bir aydır.   

                                           
5
 GKHK. Madde 1/1 – Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve 

istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmayanları hariç) kiralanmalarında 

kiralayanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar 

Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur. 1/2 – Mabetler 

kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanılamaz. 
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  Kanunun tanıdığı bu süre dâhilinde kira sözleşmesinin sona 

erdirilmesi hakkının kullanılmaması neticesinde, kiraya veren 

aleyhine hak düşürücü bir durum ortaya çıkmaktadır.  

 

  Yazılı tahliye taahhüdünün geçerli olması için gerek kanun 

gerekse de zaman içerisinde uygulamada Yargıtay Kararları ile bazı 

şartların bulunması gerektiği kabul edilmiştir. 

 

 

II. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE 

DAYANAN TAHLİYE TALEBİ  

 

  Yazılı tahliye taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 

352. maddesi 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu düzenleme 

şöyledir; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene 

karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği 

hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten 

başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle 

sona erdirebilir”. 

 

  Bu hükme göre, bir tahliye taahhüdünün etkisi, taahhütte 

belirtilen günde kira sözleşmesinin sona ermesi anlamını 

taşımamaktadır. Tahliye taahhüdü, belirtilen tarihte kira sözleşmesini 

kendiliğinden sona erdiren bir işlem veya fesih beyanı olarak 

nitelenemez
6
. Tahliye taahhüdüne dayalı açılan tahliye davası, 

                                           
6
  Doğan, s.184.  
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kiralananın geri verilmesini hedeflemekten ziyade kira sözleşmesinin 

sona erdirmeye yönelik bulunmaktadır
7
. Bu sebeplerle tahliye 

taahhüdü, kiracıya belirtilen tarihte boşaltma yükümlülüğü getiren ve 

kiraya verene de kiracıdan boşaltmasını isteme hakkı veren bir 

borçlandırıcı işlem olarak kabul görmektedir
8
.  

 

  Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere; kira sözleşmesinin 

sona erdirilebilmesi için yazılı tahliye taahhüdünde bildirilen tarihten 

itibaren, kiracı gayrimenkulü tahliye etmediği takdirde, kiraya veren 

bir aylık süre içerisinde; icra dairesine 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu
9
 272. madde

10
 hükümleri çerçevesinde “İcra Yoluyla Tahliye” 

için başvurabileceği gibi, mahkemelerde dava açmak suretiyle kiracıyı 

tahliye ettirebilir. 

 

  Yazılı tahliye taahhüdünün en önemli özelliklerinden bir tanesi 

de kiraya verene, kiracıya karşı başka bir sebebe dayanmadan ve 

tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan 

kaldırma
11

 imkânı sağlamasıdır. 

                                           
7
 Haluk Burcuoğlu, Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasaya Göre Kiracının 

Tahliye Edilmesi,  İstanbul, 1993, s.294. 

8
  Burcuoğlu, s.322; Doğan, s.185; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, 4. Baskı, İstanbul, 1989, s.199. 

9
   RG, 19.06.1932, S.2128. 

10
 Madde 272/I – (Değişik:1940–3890/1)  Mukavelename ile kiralanan bir 

taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile 

tahliyesi istenebilir. 272/II – Bunun üzerine icra müdürü bir tahliye emri tebliği 

suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder. 272/III – 

Tahliye emrinde: Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret 

ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına 

dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda 

bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.  

11
 Burcuoğlu, s.295. 
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  Tahliye taahhüdü ile birlikte bildirilen günde kiralananın 

boşatılmadığı takdirde cezai şart kararlaştırılmış ise, gününde 

boşaltmama halinde şart edilen cezanın ödenmesi de istenebilir. Bu 

konuda Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karar incelemeye 

değerdir
12

. 

  Yazılı taahhüde dayalı bir tahliye talebi için, tahliye 

taahhüdünün geçerli bir taahhüt olması icap etmektedir. Taahhüdün 

geçerliliği bazı şartların varlığına bağlanmıştır.      

 

A. Geçerlilik Şartları  

   

  Tahliye taahhüdünün geçerliliği, kanunun emredici hükmü 

olarak yazılı olması şartına bağlıdır. GKHK’da taahhüdün hangi 

zamanda verilmesi ile geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yok 

iken, kanun koyucu Yargıtay’ın da benimsediği bir uygulamayı, 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanunu ile “kiralanın teslim edilmesinden sonra” 

lafzı ile açık olarak düzenlenmiştir. Boşaltma tarihinin de belirli 

olması emredici kuraldır. Tahliye taahhüdünün geçerliliği, kanuni 

                                           
12

 Y.6.HD, 21.1.1982, E.8949, K.9174, YKD, C.9, S.4, Ankara, 1983, s.533. “Davalı 

kiralananı belirtilen tarihte boşaltacağını ve boşaltmazsa geçen süre için günde 

300 lira cezai şart ödeyeceğini kabul etmiştir. Bu kabul kira akdinin dışındadır. 

Ayrıca yapılan bir anlaşma ile kabul edilmiştir. Kiralananın taahhüt edilen tarihte 

boşaltılmaması ve taahhüdün yerine getirilmemesi akde muhalefet niteliğindedir. 

Davalının BK.nun 158. maddesi gereğince cezai şart ile ilzam olunması 

gereklidir. Ancak işin niteliği ve cezai şartın yıllık kira parası tutarını misliyle 

aşması göz önünde tutularak BK.nun 161. maddesi hükmüne göre cezai şartın 

indirilmesi gerekip gerekmediğinin düşünülmesi icap eder. Ayrıca cezai şart tayin 

edilecek tarihlerin hükümde açıklıkla belirtilmesi ve bu günler için cezai şart 

hükmedilmesi zorunludur. Bu tarihler belirtilmeden taahhüt tarihi ile kiralananın 

boşaltılması tarihi arasındaki günlerin adedi yanlış hesaplanarak miktar tayini de 

yerinde değildir”.       
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düzenlenmeler yanında Yargıtay içtihatları
13

 ile de şekillenmiştir. 

Buna göre bu şartlar aşağıda izah edilmiştir. 

     

1. Yazılı Olmalı 

 

  Tahliye taahhüdünün geçerliliğinin birinci ve en önemli şartı 

yazılı olması zorunluluğudur. Zira bu kural Türk Borçlar Kanunun 

“emredici” hükmüdür. Sözlü tahliye taahhüdüne dayalı olarak 

kiracının tahliyesi istenemez
14

.  

 

  Yazılı tahliye taahhüdü, adi yazılı şekle tabi, kira sözleşmesine 

ilişkin, cezai şart anlaşması gibi yan bir anlaşma
15

 olarak kabul 

edilmekle birlikte bazı hukukçularda tahliye taahhüdünün 818 sayılı 

Borçlar Kanunu 6. maddeye (yeni TBK.m.6) dayalı olarak kurulmuş 

bir sözleşme olduğu görüşünü savunmaktadırlar
16

. 

 

  Tahliye taahhüdü kanun gereği yazılı olma zorunluluğunun 

emredici kural olması yanında, Yargıtay çeşitli uygulama kararlarında 

taahhüdün değişik şekiller ile de verilebileceğini kabul etmiştir. Bu 

şekiller, kiraya verenin kabulü ile yargılama sırasında, duruşma 

tutanağına geçirilmek suretiyle de geçerlilik arz etmektedir
17

. 

                                           
13

 Y.İBK, 04.10.1944, E.15/20, K.28 sayılı karara göre; ilk kira sözleşmesine konan 

tahliye taahhüdü serbest irade mahsulü olmadığı için batıldır. (RG, 09.02.1945, 

S.5927) 

14
 Mustafa Alper Gümüş, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira 

Sözleşmesi, İstanbul, 2011, s.331. 

15
  Gümüş, s.331. 

16
  Burcuoğlu, s.321 

17
  Y.6.HD, 11.07.2005, E.5933, K.7384, www.kazanci.com. 
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Görüleceği üzere hepsinde de taahhüt bir şekilde yazılı olma şekil 

şartını taşımaktadır.  

 

  Uygulama ile ortaya çıkmış bir başka tahliye taahhüdü şekli 

de, icra takibi sırasında kiracının tahliyeye ve tahliye tarihine ilişkin 

beyanının icra tutanağına geçirilmesi suretiyle alınmasıdır
18

. Burada 

da kanunun emredici kuralına aykırı olmayan bir durum ortaya çıkmış 

ve beyan tutanağa geçirilmek suretiyle yazılı hale getirilmiştir. 

 

  Gerek kişiler arasında yaratılan fiili durum, gerekse de 

yargılama safhalarında kiracının hür irade ve beyanı yazıya geçirilmek 

suretiyle, kanunun emredici hükmü yerine getirilmiş olmaktadır.  

   

2. Belli Bir Tahliye Tarihi Olmalı 

 

  Taahhüdün yazılı olma zorunluluğunun ardından kanunun bir 

başka “emredici” hükmü, mecurun hangi tarihte boşaltılacağının belli 

olması olup bu durumun da yazılı olması kanun gereğidir. 

  

  Mecurun hangi tarihte boşaltılacağının bilinmemesi veya 

taahhüt içerisinde bildirilmemiş olması, taahhüdün geçerliliğini 

etkileyen en önemli sebeplerdendir. Kanunun bildirdiği gibi “belli bir 

tarih” bulunmak zorundadır. Tahliye taahhüdünde, kiralananın hangi 

tarihte boşatılacağının taahhüt edildiği “tarih” yazılmış olmalıdır
19

. 

Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihinin belirtilmesi geçerlilik 

                                           
18

  Y.HGK, 19.04.1995, E.6–156, K.390, www.kazanci.com. 

19
  Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2003, s.293; 

Tandoğan, s.198. 
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şartlarındandır
20

. Ancak uygulamada farklı uygulamalar ile karşılaşıla 

biliniyor. Yargıtay, açık biçimde tarih taşımayan tahliye taahhüdünün 

geçersiz sayılmaması gerektiği yönünde de bir karar vermiştir
21

. Bu 

yönde başka kararlar da mevcuttur
22

. Yargıtay’ın bu yönde vermiş 

olduğu kararlar kanunun emredici hükmüne açıkça aykırıdır. Geçmişte 

bu yönde kararlar verilmiş olması, genel, yerleşik ve kabul görmüş 

sistemi etkilememektedir. Uygulamada, “tahliye tarihi” bulunmayan 

taahhütler, yazılı dahi olsa geçersiz kabul edilmektedir.    

 

  Kaldı ki, Tandoğan, “Kiralayanın vermiş olduğu yazılı tahliye 

taahhüdünde tarih belirtmeksizin sadece “kiralanan yeri tahliye 

edeceğim” ibaresinin dahi yeterli olamayacağını beyan etmiştir
23

.” 

  

  Yazılı tahliye taahhüdünün nasıl bir sözleşme olduğu 

hukukçular arasında tartışma konusudur. Bazı yazarlar, yazılı tahliye 

taahhüdünün kira sözleşmesini feshedilmesini öngören ve “ikale
24

” 

ismi verilen yeni bir sözleşme olarak kabul etmişlerdir
25

.  

                                           
20

 Tandoğan, s.198; Süleyman Yalman, “Tahliye Sebebi Olarak Yazılı Tahliye 

Taahhüdü”, SÜHFD, C.13, S.2, Konya, 2005, s.12. 

21
 Y.6.HD, 13.02.1984, E.1111, K.1391, “… Tarihsiz bir tahliye taahhüdündeki 

imzanın davacı vekili tarafından bildirilmesi ve kiracının taahhütteki imzanın ve 

yazının kendisine ait olmadığı ve taahhüt tarihine itirazı bulunduğunu ileri 

sürmediğine göre taahhüdün tarihsiz olması geçersiz sayılmasını gerektirmez. 

Tarihsiz bulunan taahhütlerde geçerlidir…”.  

22
 Y.6.HD, 28.03.1990, E.4482, K.4726, (Mustafa Reşit Karahasan, Türk Borçlar 

Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.4, İstanbul, 2004, s.262–263).  

23
  Tandoğan, s.198. 

24
 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 1992, s.393, “Eski hukukta, bir hukukî 

işlemin ortaya çıkardığı durumu, ikinci bir hukukî işlemle eski durumuna 

getirme; tarafların arzusuyla, yapılmış bulunan anlaşmayı ortadan kaldırma”. 

25
 Nihat Yavuz, Türk Kira Hukuku, C.3, Ankara, 2003, s.3898. 
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  Tahliye taahhüdünü bir yan anlaşma olarak gören bazı yazarlar 

ise; “Tahliyenin taahhüt edildiği tarihte hüküm ve sonuçlarını doğuran 

tasarruf işlemi niteliğinde bir ikale sözleşmesi değil, bilakis kiracıya 

taahhüt edilen tarihte kiralayan ile bir ikale sözleşmesi akdetme borcu 

yükleyen bir borç sözleşmesidir. Ön sözleşme değildir, bir borç 

sözleşmesinin akdedilmesi taahhüt edilmemiştir
26

” demektedirler. 

   

  Dolayısıyla kira sözleşmesinin akdi veya yasal yollarla 

kiralayandan üçüncü bir kişiye (yeni kiralayana) devri durumunda, 

yan anlaşmalar da kendiliğinden devralan tarafa intikal edeceğinden, 

devralan (yeni kiralayan), önceki kiralayan ile kiracı arasındaki yazılı 

tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracıdan tahliyeyi talep 

edebilecektir
27

.  

  Yazılı tahliye taahhüdü düzenlenmek suretiyle bir tahliye 

tarihinin belirtilmesi neticesinde, belirtilen tarihin gelmesi ile kira 

sözleşmesinin ortadan kalkmayacağı ortadadır. Tahliye taahhüdü ile 

kira sözleşmesi fesih edilemediğine veya edilemeyeceğine göre 

“ikale”den söz edemeyiz. Tahliye taahhüdü kiraya veren tarafından 

süresinde mahkeme veya icra dairesinde işleme konulmadığı sürece 

kiracı açısından tahliye yönünden sorun teşkil etmeyecektir. Kaldı ki, 

süresinde mahkeme veya icra dairesinde işleme konulmaması halinde 

geçerliliğini de kaybetmektedir.  Mahkeme veya icra dairesinde 

kiracının tahliyesi için işleme konulduğunda dahi kira sözleşmesinin 

geçerliliğini kaybetmesine sebebiyet vermemektedir. Yargılama 

sürerken kiraya verenin davadan veya takipten vazgeçmesi halinde de 

                                           
26

  Gümüş, s.331. 

27
  Y.6.HD, 25.04.1991, E.5234, K.5536. 
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kira sözleşmesi geçerliliğini devam ettirecektir. Eğer kira süresinin 

devamını ilgilendiren zaman gelmiş ise sözleşmede yazılı hükümler 

doğrultusunda sözleşmenin yenilenmesi de kaçınılmaz olacaktır. Buna 

göre tahliye taahhüdünün ikale anlaşması olmayıp, yan anlaşma 

olduğunun kabulü gerekir. 

 

3. Kiralanın Tesliminden Sonra Düzenlenmiş olmalı 

 

  Bir tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için kanunun 

“emredici” üçüncü hükmü; kiralananın kiracıya tesliminden sonraki 

bir tarihte, kiraya verene yazılı olarak bildirilmesidir ki, bu durum 

6098 sayılı kanun ile yeni bir emredici kural olarak yerini almıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanunu ve özel kanun olan 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun dönemindeki karşılığı, kira 

sözleşmesinden sonraki bir tarihte yapılmış olması zorunluluğu idi. 

Kanun koyucu, kiracıları kötü niyetli mal sahiplerine karşı 

koruyabilmek ve uygulamada ortaya çıkan problemlerin önüne bir 

nebzede de olsa geçebilmek için yeni Türk Borçlar Kanunu yaparken, 

tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesini, kiralananın kiracıya 

tesliminden sonra tanzimi şartını getirmiştir. 

        

  Yazılı tahliye taahhüdünde düzenlenme veya tanzim tarihi 

bulunmalıdır. Düzenleme tarihinin bulunmaması halinde bu husus, 

tahliye taahhüdünü geçersiz bir taahhüt haline getirmez
28

. Bu husus 

tahliye aşamasında taahhüdün verildiği zamana ilişkin olarak kiracının 

itirazına karşı, kiraya verene büyük bir ispat külfeti yükleyecektir. 

                                           
28

  Ahmet Cemal Ruhi,  Kira Hukuku, C.2, Ankara, 2011, s.1307. 
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Çünkü kiralananın tesliminden önce veya teslim anında alınan veya 

imzalanan, sözleşme ile aynı tanzim tarihini taşıyan tahliye taahhüdü, 

geçerli bir tahliye taahhüdü olmayacaktır. Bu durum belirtilen 

Yargıtay kararı ve daha birçok Yargıtay kararları ile de çok açık bir 

şekilde ifade edilmiştir
29

. 

 

  Tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesi yapılırken kiracı 

tarafından imza edilmek suretiyle kiraya verene teslimi halinde de, bu 

tahliye taahhüdünün hiçbir geçerliliği bulunmayacaktır. Çünkü 6098 

sayılı kanun ile kiralananın kiracıya teslimi zorunluluğu bulunmakta 

olup, teslim öncesi yapılan tüm sözleşmeler batıl kabul edilmiştir. Bu 

husus yıllar yılı Yargıtay içtihatları ile de şekillenmiş olup bu 

husustaki ilk içtihat
30

 Milli Koruma Kanunu zamanında verilmiştir. 

 

  Tahliye taahhüdünün kiralanan teslim edilmeden ilk kira 

sözleşmesi yapılırken kiracı tarafından imza edilmesi, konut ya da 

işyeri sıkıntısı çeken kiracının serbest rızasına dayanmaz ve bu 

taahhüdün geçerliliğinin kabulü kiraya verenin kira akdine son vermek 

hakkını sınırlayan kanun hükümlerini boşa çıkartır
31

. Böyle bir 

vakanın varlığı halinde kiracının ayrıca irade fesadına uğradığını 

(ikrah, hile) ispat etmesine lüzum yoktur
32

. Yargıtay’ın İBK, 

04.10.1944, 15/20 E., 28 K. sayılı kararı da bu yönde olup, bu şekilde 

alınmış bir tahliye taahhüdü mutlak surette batıldır. 

                                           
29

 Y.6.HD, 23.01.1995, E.322, K.46 (Müslim Tunaboylu, Tahliye Davaları, Ankara, 

2007, s.99). 

30
 Y.İBK, 04.10.1944, E.15/20, K.28 sayılı karara göre; ilk kira sözleşmesine konan 

tahliye taahhüdü serbest irade mahsulü olmadığı için batıldır (RG, 09.02.1945, 

S.5927). 

31
  Tandoğan, s.196. 

32
  Tandoğan, s.196. 
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  Kanun, kiracının serbest iradesinin varlığını aramaktadır. Eğer 

kiracı tahliye taahhüdünü serbest iradesi ile imzalamamışsa, bu vaadin 

geçerli sayılması kanunun özü ile de çelişir. Kiracının serbest 

iradesinin sakatlanmasına sebebiyet verilmesi, dürüstlük kuralı ile de 

bağdaşmaz. Kiracıdan boşaltma vaadinin, iradesinin sakatlanması 

suretiyle alınmış olması, kanunun kiraya verene tanımış olduğu bu 

hakkın kötüye kullanılmış olmasına yol açtığı gibi, kanunun amacına 

da aykırıdır
33

. 

   

  İlk kira sözleşmesinin yapılmasından ve kiralanan teslim 

edildikten sonra yapılmış ilk sözleşmenin devamı esnasında veya 

sonraki kira dönemlerinde verilmiş yazılı tahliye taahhüdü; artık 

serbest irade ile verildiği ve baskı altında bulunulmadığı kabul 

edildiğinden geçerli bir tahliye taahhüdüdür
34

. Bu durumda ilk kira 

sözleşmesinden sonra yenilenen kira sözleşmeleri ile birlikte verilmiş 

olan tahliye taahhüdü hukuken geçerlidir. Buradaki en önemli husus, 

tabii ki kiralananın kullanımının kiracıda devam ediyor olmasıdır. 

Yargıtay çeşitli kararlarında da bu hususta kiracının serbest iradesini 

engelleyen bir durum ve bir baskı olamayacağı düşüncesiyle hukuka 

aykırılık görmemiştir
35

.  

                                           
33

  Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, İstanbul, 1977, 

s.668. 

34
  Tandoğan, s.197; Yalman, s.14. 

35
 Y.6.HD, 13.07.2010, E.2010/4315, K.2010/9042 “… Kira ilişkisinin 

kurulmasından sonra yenilenen kira sözleşmesiyle verilen tahliye taahhüdü 

geçerlidir. Devam eden kira ilişkisinde, sonradan verilen taahhüdün baskı altında 

verildiği söylenemez…” (Ruhi, s.1310–1311).  
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  Uygulamada sıkça karşılaşılan bir mesele de “tevali eden” 

taahhütlerdir. Kiracının, kiralananda otururken kiraya verene vermiş 

olduğu, birbirini izleyen ve farklı tarihleri taşıyan taahhütlerin 

geçerliliği hususu uzun yıllar tartışma konusu olmuş bir meseledir. 

Tevali eden taahhütlerde son taahhüde dayanılarak tahliye 

istenemeyeceği görüşü uzun yıllar Yargıtay’ca benimsenmişken, 1986 

yılından itibaren bu içtihat değiştirilmiştir
36

.  

  Yargıtay’ın 1986 yılına kadar dayandığı görüşün temelini, 

kiracının elde bulunan mevcut tahliye taahhüdü ile devamlı surette 

baskı altında tutulması oluşturmaktaydı. 1986 yılından sonra ise 

birbirini izleyen taahhütlerde son tahliye taahhüdünün artık geçerli 

sayılacağı yönünde kararlar görülmektedir
37

. Buradaki ana sebep de, 

mevcut bir tahliye taahhüdünün varlığına rağmen sonraki bir tarihi 

taşıyan tahliye taahhüdünün verilmesinde baskıdan artık söz 

edilemeyeceği düşüncesidir.  

  İçtihadı Birleştirme Kararı ile eğilim değişikliğine giden 

Yargıtay, bu süreçte “iyiniyet asıldır” ilkesini de bu eğilim içerisine 

dâhil etmek suretiyle, kiraya verenin kötü niyetinin kiracı tarafından 

ispatlanması gerekliliğini yargılama safhasına dâhil etmiştir
38

.       

                                           
36

 Burcuoğlu, s.312. 

37
 Y.İBK, 04.11.1985, E.2, K.7 “… ilk kira sözleşmesinden sonra veya devam eden 

her kira dönemi için yeniden düzenlenen kira sözleşmelerinde özel şart olarak ya 

da sözleşmeden ayrı bir belge ile kiracının tahliye taahhüdünde bulunması 

halinde, bunlardan geçerli ilk tahliye taahhüdüne dayanılarak kiralayan tarafından 

usulen tahliye davası açılmadığı, tahliye isteği ile icra takibinde bulunulmadığı 

takdirde, kiralayanın verilmesi adet haline getirilen sonra ki tahliye 

taahhütlerinden birine dayanılarak tahliye isteğinde bulunulmasının iyiniyete 

aykırı olup olmaması her olayın özelliğine göre takdir edileceği …” (Burcuoğlu, 

s.314).      

38
 Y.6.HD, 11.02.1988, E.1987/13841, K.1988/1902 “… Mahkeme davanın reddine 

gerekçe olarak tahliye taahhütlerinin tevali ettiğini göstermiştir… İş bu davada, 
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   Kiraya verenin elinde bir tahliye taahhüdü varken, kiracıya 

karşı bunu kullanmamış olması ve kiracının da tahliye edeceği tarihi 

ileri bir tarih belirtmek suretiyle yeniden tahliye taahhüdü vermesinde, 

kanımca kötü niyetli bir baskının varlığı apaçık kiracı üzerinde 

hissedilecektir. Kiraya verenin elindeki tahliye taahhüdünü 

kullanabileceği yönünde vereceği bir hissi yaklaşım dahi, kiracı 

üzerinde bir baskı oluşturacağı açıktır. Burada kiraya verenin 

iyiniyetli bir yaklaşımdan söz edilemeyeceği ortadadır.   

  

4. Bizzat veya Vekil Tarafından İmzalanmalı 

   

  Tahliye taahhüdünün geçerliliği için bulunması gereken bir 

şart da tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından verilmiş ve imza 

edilmiş olmasıdır. Onunla birlikte oturan aile fertlerinden birinin 

yaptığı taahhüdün bir hükmü yoktur
39

.  

 

  Aynı gayrimenkulde birden fazla kiracının bulunması halinde 

ise tahliye taahhüdünün tüm kiracılar tarafından verilmesi gereklidir
40

. 

Bu husus geçerlilik şartıdır. 

 

                                                                                                   
davacının iyiniyetli olup olmadığının saptanması hususunda toplanmaktadır… 

Geçerli sözleşmeden doğan bir hakkın kullanılmasında iyiniyet asıldır. Bunun 

aksini davalının somut olaylara dayanarak ispatlaması gerekir… Bu hususunda 

her somut olayın özelliği göz önünde tutularak değerlendirilmesi gerekir…” 

(Burcuoğlu, s.314–315)   

39
  Tandoğan, s.198. 

40
  Y.6.HD, 19.10.1982, E.9094, K.9099, YKD, C.9, S.3, Ankara, 1983, s.359.  
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  Sözleşmede kiracılardan birine yetki verilmişse veya kiracılar 

arasında tacirlerde olduğu gibi teselsül
41

 varsa, böyle durumlarda 

kiracılardan birinin verdiği tahliye taahhüdü geçerlidir
42

. 

 

  Vekil tarafından verilen tahliye taahhüdü geçerlidir. Vekilin 

taahhüdünün geçerli olması için, yetkisinin vekâletnamesinin 

muhtevasından anlaşılmasının yeterli olduğu, ayrıca özel bir yetkiye 

ihtiyaç olmadığı kabul edilmektedir
43

. Fakat Yargıtay’ın aksi yönde 

kararları da bulunmaktadır
44

. Kiracı adına kira sözleşmesi yapma 

hakkını haiz olan vekilin, tahliye taahhüdünü de imzalama hakkına 

haiz ve yetkili olduğunun kabulü gereklidir.  

 

B. Beyaza İmzanın Hukuki Sonuçları   

  Uygulamada kira hukukuna ilişkin olarak karşılaşılan en büyük 

problem ve vak’alardan bir tanesi de kiracı tarafından boş kâğıda, 

diğer ifade ile beyaza imza atılması halinde verilmiş olan tahliye 

taahhüdü geçerli olup olmadığı hususudur. 

 

                                           
41

 “Birden çok kimsenin alacaklıya karşı aynı borcun tamamını yükümlendiklerini 

(borç altına girdiklerini) veya birden çok alacaklının tek bir borcu istemeye haklı 

olduğunu gösteren durum; dayanışma”, Yılmaz, s.908. 

42
  Yalman, s.18. 

43
  Aral, s.294; Burcuoğlu, s.298 ve orada zikredilen Y.12.HD, 12.02.1981, E.8935, 

K.1362. 

44
 Y.3.HD, 04.02.2002, E.414, K.1200, YKD, C.28, S.8, s.1161 “… 

Vekâletnamesinde tahliye taahhüdüne ilişkin bir yetki bulunmayan, olağan ve 

normal işler için verilen vekâletnameye dayanarak müvekkili tehlikeye sokan ve 

tekrar düzeltilmesi mümkün olmayan bir sakınca yaratacak şekilde vekil 

tarafından kiralanana verilen tahliye taahhüdünün geçerliliğinden söz edilemez” 

(Gümüş, s.332).    
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  Kanunun emredici kuralı olan kiralananın teslimi şartının 

özüne aykırı bir husus olsa da, tahliye taahhüdün sonradan 

doldurulması geçerlilik şartını etkilemez, taahhüt kural olarak geçerli 

olur
45

. Beyaza imza atan kişi, beyaza attığı imzanın neticelerine de 

katlanmak zorundadır. Yargıtay bu yönde vermiş olduğu karar da, 

“kiracının, belge münderecatını peşinen kabul etmiş saydığını” kabul 

etmiştir
46

. 

 

  Kaldı ki, Türk Borçlar Kanunu 39. maddede, (eski Borçlar 

Kanunu 31. madde) kişilere tanınan “irade bozukluğunun giderilmesi” 

hakkı ile aleyhine olan durumun ortadan kalkması ile bir yıllık süre 

zarfında taahhütnamenin iptali yönünde bir talepte bulunabilir. Bu 

talebini noter vasıtasıyla kiraya verene bildirerek, “ilk kira 

sözleşmesini yaparken düzenleme tarihi boş olarak imza ettiği tahliye 

taahhüdü ile bağlı olmadığını bildirmelidir”. Eğer kanunun tanıdığı bu 

hakkı süresinde kullanmaz ise artık düzenleme tarihi olmadan 

imzaladığı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğu yönündeki 

iddiası, hukuken bir mana ifade etmeyecektir. Bu durum Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu birçok karar ile de sabittir
47

. 

Kaldı ki Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin kararlılık kazanmış 

uygulaması da bu yöndedir
48

. 

 

  Kiracı boş olarak imzaladığı belgenin tahliye taahhüdü olarak 

verilmediğini veya tahliye taahhüdü olarak verilmekle beraber tahliye 

                                           
45

  Y.6.HD, 08.03.2010, E.2009/12238, K.2010/2452 (Doğan, s.172). 

46
  Y.6.HD, 02.03.1999, E.1753, K.1776 (Tunaboylu, s.111). 

47
 Y.HGK, 12.12.1990, E.1990/6, K.1990/628; Y.HGK, 01.07.1992, E.1992/357, 

K.1992/422;     Y.HGK, 17.09.1999, E.1999/6 – 28/10. 

48
  Y.6.HD, 08.06.2010, E.2010/2871, K.2010/6900 (Ruhi, s.1313–1314). 
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tarihi ve diğer hususların kiraya veren ile aralarındaki anlaşmaya 

aykırı doldurulduğunu ispatlayamadığı sürece bunlar geçerli 

olacaktır
49

.  

 

C. Dava Şartları 

1. Davacı ve Davalı 

 

  Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak dava açma hakkı, kiraya 

verene aittir. Kiralayan olmayan malikin dava hakkı yoktur
50

. Kiraya 

verenin ölmesi halinde dava hakkı külli halef olan mirasçılarına geçer. 

Bu husus, kanundan açıkça anlaşılmaktadır. Yargıtay içtihatlarına 

göre bazı hallerde malik dahi tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi 

yapabilir ve dava açabilir
51

.  

  Kiracı kiralananı alt kira sözleşmesi ile alt kiracıya kiralasa 

bile, kiracının yazılı tahliye taahhüdünde bulunduğu durumda kiraya 

veren ancak asıl kiracıya yönelik tahliye davası açabilir
52

. Asıl kiracı 

hakkında verilen tahliye kararı, alt kiracıyı da bağlar
53

.    

                                           
49

  Burcuoğlu, s.298; Yalman, s.16; Y.6.HD, 08.03.1991, E.2856, K.3289 (Doğan, 

s.172–173). 

50
 Y.6.HD, 30.09.2010, E.2010/5484, K.2010/10090 “… Taahhüt nedenine dayalı 

tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan 

durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin 

ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak 

dava açabilir…” (Ruhi, s.1310).  

51
  Tunaboylu, s.99. 

52
  Gümüş, s.332. 

53
  Y.6.HD, 05.04.1986, E.3844, K.5305 (Tunaboylu, s.99). 
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  Kiraya veren malik değilse taahhütten doğan dava hakkını 

alacağın temliki hükümlerinden hareketle malike verebilir
54

. 

  Kiraya veren birden fazla ise, zorunlu dava arkadaşlığı 

sebebiyle kural olarak davanın tümü tarafından açılması gerekir
55

. Bu 

koşul davada eksikse, dava açan kiraya verene, bu koşulu yerine 

getirmesi için mehil verilmesi gerekir
56

. 

  Vekâletname ile kira sözleşmesini başkası adına yaparak 

sözleşmeyi imza eden kişinin, kendi adına dava hakkı yoktur. Eğer 

dava açılacaksa, bu dava asil adına açılabilir
57

.  

     

2. Dava Süresi ve Mercii 

 

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun yürürlüğü giriş tarihi olan 1 

Temmuz 2012 tarihi öncesinde, tahliye taahhüdüne dayanan tahliye 

taleplerinin hangi süre içerisinde yapılması gerektiğine dair 

kanunlarda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte İcra ve İflas 

Kanun 272. maddede belirtilen bir aylık sürenin kıyasen geçerli 

olduğu kabul görmekteydi
58

. Buna göre icra takip ve dava süresi 

tahliye taahhüdünde belirtilen tahliye tarihinden itibaren bir aydı. Yeni 

Türk Borçlar Kanunu bu eksikliği 352. maddenin 1. fıkrasında 1 ay 

olarak belirtmek suretiyle bu konuyu tartışmasız hale getirmiştir.  

                                           
54

  Tunaboylu, s.100. 

55
  Turgut Uygur, Borçlar Kanunu, C.5, Ankara, 2003, s.5686. 

56
  Y.6.HD, 03.03.1982, E.2382, K.2381; Y.12.HD, 31.12.1992, E.9596, K.17619 

(Uygur, s.5686). 

57
  Y.6.HD, 15.05.1981, E.2982, K.8342 (Uygur, s.5687). 

58
 Aral, s.288; Emine Halman Çetin, İcra Hukukunda Tahliye Davaları, İzmir, 

2007, s.173; Tandoğan, s.199; Yalman. S.21; Aydın Zevkliler, Borçlar Hukuku 

Özel, Ankara, 1998, s.256. 
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  Bu 1 aylık süre zarfında, icrada tahliye talebinde 

bulunulmaması veya mahkemede tahliye davası açılmaması hak 

düşürücü sürenin geçmesine ve talebin reddine sebep olur. Daha önce 

kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. 

Süreyi koruyan husus, bir aylık sürede tahliyeye dayalı icra takibi 

yapılması veya tahliye davasının açılmasıdır. Yapılan tahliyeye dayalı 

icra takibi bu bir aylık süreyi koruyacağından, icra takibine kiracı 

tarafından yapılacak itiraz sebebiyle bir aylık süre geçtikten sonra da 

dava açılabilir. Tahliyeye dayalı icra takibi yapmadan veya tahliye 

davası açmadan bu bir aylık süre geçirilir ise, sözleşme kendiliğinden 

yenilenmiş sayılacağından kiraya verenin dava hakkı sona erecektir
59

. 

Bir aylık süre kamu düzenine ilişkin olduğu için davalı tarafça ileri 

sürülmese bile mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir
60

. 

  

  İcra yoluyla takipte, kiracının tahliye taahhüdünde belirttiği 

boşaltma tarihinden itibaren bir aylık sürenin bitimine kadar kiraya 

veren veya malik, kiracıya mecuru tahliye etmesi için uygulamada 

örnek 14 olarak bilinen bir tahliye emri gönderir. 

 

  Bu duruma ilişkin hukuki düzenleme İcra ve İflas Kanunun 

272, 273
61

 ve 274.
62

 maddelerinde düzenlenmiştir. Bu tahliye emrinde 

                                           
59

  Yalman, s.21. 

60
  Y.6.HD, 25.05.1989, E.7527, K.9450, YKD, 1985, S.1, s.66–68. 

61
 Madde 273/I – Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz refolunursa kiralanan 

taşınmaz müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak 

tahliye emrindeki müddetin geçmesi lazımdır. 273/II – Tahliye edilecek yerde 

kiralayana ait olmayan eşya bulunursa 26. maddenin hükmü kıyas yoluyla tatbik 

olunur. 

62
 Madde 274/I – (Değişik madde: 03.07.1940 – 3890/1 md.)  İtiraz etmek isteyen 

kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile 

veya şifahen icra dairesine bildirir.    274/II – Bu suretle yapılan itiraz tahliye 
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kiracının, sözleşmenin yenilendiğine veya uzadığına dair bir itirazı 

varsa, bu itirazlarını yedi günlük süre içerisinde icra dairesine 

yapması, bir itirazının bulunmaması halinde onbeş günlük mehil 

içerisinde mecuru boşaltması, verilen mehil dâhilinde itiraz etmediği 

veya boşaltmadığı takdirde mecurdan icraen ve zorla çıkarılacağı, 

itiraz ettiği takdirde mahkemeden kaldırma kararı verilmesi halinde 

İcra ve İflas Kanunu 273. madde hükümleri doğrultusunda zorla 

tahliye olunacağı ihtar edilir. 

  Kiracının itirazı halinde kiraya veren iki yol takip edebilir. 

Bunlardan birinci yolda, doğrudan İcra Mahkemesi’ne başvurmak 

suretiyle itirazın kaldırılmasını isteyebileceği gibi, ikinci yol olarak 

Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmak suretiyle mecurun 

boşaltılmasını talep edebilir. 

  Tahliye taahhüdü âdi yazılı olarak verilmiş ve kiracı bu 

belgedeki imzaya itiraz etmişse, kiraya veren artık İcra Mahkemesi’ne 

başvurarak itirazın kaldırılmasını isteyemez. Kiraya veren artık Sulh 

Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açmak mecburiyetinde 

kalacaktır
63

. 

  Noterde düzenlenmiş veya imzası noterce onaylanmış tahliye 

taahhütlerinde, icra takibinde imza inkârında bulunulamaz. Noterden 

tasdikli bir tahliye taahhüdünde imza inkârında bulunulursa, mesele 

İcra Mahkemesinde değil, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 

çözülmelidir
64

.  

 

                                                                                                   
takibini durdurur.     274/III – 63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye 

takiplerinde de caridir.    

63
  Y.İBK, 04.12.1957, E.11, K.26 (Doğan, s.185). 

64
  Y.6.HD, 28.11.1985, E.12015, K.12999 (Hasan Erdoğan, Tahliye, Ankara, 2006, 

s.714) 
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  SONUÇ 

 

  Tahliye taahhüdü, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce özel bir 

kanun olan ve sınırlı uygulama alanı bulunan 6570 sayılı GKHK 7/a 

maddesinde düzenlenmişken, şimdi genel bir kanun olan yeni Türk 

Borçlar Kanununun 352. maddede yer almaktadır. 

 

  Tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra verilmesi 

halinde geçerli hale geldiği öğreti, uygulama ve içtihatlarda kabul 

edilmişken yeni Türk Borçlar Kanunu ile “kiralananın tesliminden 

sonra” şartı eklenmek suretiyle kiracılar yararına yeni bir durum 

yaratılmıştır. 

 

  Her ne kadar kanun koyucu kiracıyı korur mahiyette 

düzenlemeler yapmakta ise de, uygulamada kiraya verenler kanuna 

karşı hile yapmak suretiyle tanzim ve boşaltma tarihleri boş tahliye 

taahhütleri almak suretiyle kendi lehlerine bir durum yaratmaya 

çalışmaktadırlar. İçtihatların da boş kâğıda imzaya cevaz vermesi 

aslında kiracı lehine olan düzenlemeleri kiraya verenler lehine 

dengelemekte, hatta kötü niyetli kiraya verenlere hukuki dayanak 

sağlamaktadır. 

 

  Aslında kiraya verenlerin bu yollara başvurmasının en önemli 

sebebi, kanun koyucu tarafından yapılan kanunlar ile kiracıların 

korunmaya çalışılması yanında, kiraya verenlerin hiçbir surette 

kanunlarda gözetilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kiraya verenlerin 

kira alacağını alamaması ve tahsili için de genel yargı yoluna 

başvurmaktan başka çaresinin olmaması, yukarıda kiraya verenlerin 

kendi lehlerine hukuk yaratmaya çalışmalarının gerekçesi sayılabilir.  
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Bu durum kötü niyetli kiracıların sebebiyet verdikleri mağduriyetleri 

yaşayan gayrimenkul sahiplerinin varlığının hiç de azımsanamayacak 

kadar çok olmasından kaynaklanmaktadır. Mahkemelerde süren uzun 

yargılamalar, kira bedelini tahsil edemeyen kiraya verenlerin varlığı, 

aslında mağdur olan tarafın kiracıdan ziyade kiraya verenler olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

 

  Adalet istatistikleri
65

 de, açılan dava sayılarının fazlalığı da, 

aslında bu konunun ülke gerçeklerinden bir tanesi olduğunu 

göstermektedir. 2008 yılında 34.389, 2007 yılında 37.291, 2006 

yılında 38.280 dava açılmış olması ve bu davalarda 2008 yılında 

75.756, 2007 yılında 82.951, 2006 yılında 85.221 gerçek ve tüzel 

kişinin davalarda, davacı ve davalı olarak karşı karşıya gelmesi, bu 

konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.  

 

  Bu sebeplerle, kiraya verenler açısından kanunlar ne kadar da 

kiracıdan yana olursa olsun, bir şekilde kendilerini korumaya 

çalışmalarının bir neticesi olarak yazılı tahliye taahhütnamelerini 

lehlerine olacak şekilde tanzim etmeye çalışmaları ve bu durumunda 

kanuna bir şekilde uygunluğu, kiraya verenler için zaruretten başka bir 

sebeple açıklanamaz.  

 

  Adalet, kanunların tüm taraflar için mağduriyet yaratmayan 

hükümlerinin ve bu hükümleri hakkaniyet ile uygulayan 

“Uygulayıcıların” varlığı ile sağlanabilir.     

 

 

                                           
65

 www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1 e.t.11.02.2013 

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1
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BELEDİYELERİN İMTİYAZ VERME YETKİSİ
*
 

 

 

Selman Sacit BOZ
*
 

 

Özet 

  Özel hukuk tüzel kişisi olan anonim şirket statüsündeki bir 

imtiyazcı tarafından, kamu hizmetlerinin uzun süreli olarak ifasını 

amaçlayan idari sözleşme türlerinden biri de imtiyaz sözleşmesidir. 

Sözleşme taraflarından biri olan idareye “imtiyaz veren”, diğer taraf olan 

anonim şirkete ise “imtiyaz sahibi” ya da “imtiyazcı” denilmektedir. 

İdare ile imzalanan bu sözleşme gereği, her çeşit gider, sermaye, kâr, 

zarar ve hasar imtiyazcıya aittir. Bu sözleşme kamu hizmetlerinin 

görünüş usullerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi makro ölçüde devletin birçok 

alanında ve kurumunda uygulanmasına karşın mikro ölçüde mahalli 

idarelerde de uygulanmaktadır. 

  Hem 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları” başlıklı 15. maddesinde hem de 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu’nun 7. maddesinde belediyelerin belirli konularda 

imtiyaz sözleşmesi yapabileceği kabul edilmiştir. 

 

 Anahtar Kelimeler : Belediye, İmtiyaz, Kamu Hizmeti, İdari 

Sözleşme. 
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MUNICIPAL AUTHORITY TO GRANT 

FRANCHISE
*
 

 

Selman Sacit BOZ
*
 

 

Abstract 

One of the administrative contract type that targets long time use of 

public services by a franchisor in a corporation which is private law legal 

person, is franchise contract. It is said franchising supplier one party of 

contracting parties, other party corporation franchisor. In accordance with 

contract formed with administration franchisor owns every debit, capital, 

profit, harm and loss. This contract fronts us as one of the public 

services’ colour form.  

Although public service is implemented macro size on many fields 

of government it is also implemented micro size on local administration. 

Both in the fifteenth clausewith the titel of “authorities and 

franchises of municipal” the municipal law no 5393 and in the seventh 

clause of metropolitan municipality law no 5216 it is accepted that 

municipalities can form a contract on particular subjects. 

 

Key Words : Municipality, Franchise, Public Service, 

Administrative Contract. 
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GİRİŞ 

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanından beri başvurulma ihtiyacı hissedilen ve o günden bugüne 

kadar demiryolu, elektrik, su, havagazı, telefon, rıhtım gibi alanlarda 

uygulana gelmiş olan kamu hizmetlerinin görülmesi için başvurulan 

yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde dış borçlarının 

oldukça artması ve Duyun-u Umumiye İdaresi’nin de etkisiyle birlikte 

yabancılara çeşitli alanlarda kamu hizmeti imtiyazları verilmiştir. 

XIX. yüzyılın ortasından itibaren yabancı devletlere kendilerine olan 

borçlarını garanti altına alabilmek adına birçok alanda ve sayıda 

imtiyaz verilmiştir. Kamu hizmeti alanında yabancı sermayeye çoğu 

alanda imtiyaz tanınmasına rağmen imtiyaz usulünü, kapsamını, 

içeriğini düzenleyen bir kanun da yapıl(a)mamıştır. Böyle bir kanunun 

yapıl(a)mamasından dolayı, Osmanlı İmparatorluğu yabancı sermaye 

karşısında olumsuz sonuçlarla karşılaşmak zorunda kalmıştır. 

  Bu duruma bir tepki olarak, II. Meşrutiyet’ten hemen sonra 

bugün de hâla yürürlükte bulunan ve imtiyaz alanında ilk yasal 

düzenleme olan 24 Haziran 1326 (miladi-1910) yılında 576 sayılı 

"Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun" 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunda imtiyaz 

sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. İmtiyaz sözleşmesinin içeriği 

yargı kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır. 

  Osmanlı İmparatorluğunun kamu hizmetlerinde imtiyaz 

usulünü kullanma sebebinden farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti de üzerine düşen kamu hizmetini yerine getirebilmek için 

imtiyaz yöntemini kullanmaya başlamıştır. İmtiyaz sözleşmeleri 
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Türkiye’de özellikle XIX. yüzyıldan itibaren devletin belli alanlardaki 

kamu hizmetlerini olması gerektiği gibi ifa edememesinden dolayı 

özel girişimcilere belirli şartlar altında gördürülmesi şeklinde 

uygulanmaya başlanmıştır.  

  1924 Anayasası’nın 51. maddesinde imtiyaz sözleşme ve 

şartlaşmaları üzerinde Danıştay’ın görüş bildirmesi üzerine, imtiyaz 

sözleşmeleri hakkında Bakanlar Kurulu’nun karar vereceği ve bundan 

sonra aynı Anayasa’nın 26. maddesinde, imtiyaz sözleşmelerini 

onama ve bozma yetkisinin TBMM’ne ait olduğu düzenlenmiştir.  

  1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte TBMM’nin 

imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerindeki yetkileri kaldırılmış, 

imtiyaz sözleşmeleri üzerinde meclisin yetkilerinin daraltılmasına 

karşın, Danıştay’ın imtiyaz sözleşmeleri üzerinde bulunan görüş 

bildirme yetkisi, inceleme yetkisi şeklinde genişletilmiştir.  

  1982 Anayasası’na gelindiğinde ise, imtiyaz sözleşmeleri 

konusunda 1961 Anayasası hükümlerine geri dönüş olmuş, fakat 1999 

yılında çıkarılan 4446 sayılı Kanun’la birlikte Danıştay’ın imtiyaz 

sözleşme ve şartlaşma üzerindeki inceleme yetkisi, görüş bildirme 

yetkisine dönüştürülmüştür. 

  4046 sayılı ve 24.11.1994 tarihli Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun’un yürürlüğe girişi ile birlikte kamu hizmetinin özel 

kişilere gördürülme usulleri ile ilgili farklı yasal düzenlemelere 

gidilmiştir. Gerek 576 sayılı "Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat 

Hakkında Kanun’da, gerek Anayasamızda, gerek 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da, gerekse Büyükşehir 

Belediye ve Belediye Kanunları’nda kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülme usulü ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 
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  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi genel olarak makro ölçüde 

devletin birçok alanında ve kurumunda uygulanmasına karşın mikro 

ölçüde mahalli idarelerde de uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu 

çalışmanın amacı; yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alan 

belediyelerin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yapabilme yetkisini 

incelemektir. 

 

I. İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE YASAL      

DAYANAĞI 

  İmtiyaz sözleşmesi, bir kamu hizmetinin kurulmasının ve 

kurulduktan sonra belirli bir süreliğine işletilmesinin veya daha önce 

kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belirli bir süreliğine 

işletilmesinin karşılığında, bu hizmetten yararlanan kişilerden hizmete 

ilişkin olarak alınacak ücret mukabilinde, her türlü kâr ve zararı 

imtiyazcı kişiye ait olmak üzere, idare tarafından konulacak şartlar ve 

temin edilecek yetkiler dâhilinde bir özel kişi tarafından ifasını 

öngören idari nitelikte bir sözleşmedir
1
. 

  Başka bir söyleyişle, kamu hizmetlerinin, özel hukuk tüzel 

kişisi olan anonim şirket statüsündeki bir imtiyazcı tarafından, idare 

ile imzalanan sözleşme gereği, her çeşit gider, sermaye, kâr, zarar ve 

hasarı imtiyazcıya ait olmak koşuluyla uzun süreli olarak 

gördürülmesini amaçlayan bir idari sözleşme çeşididir
2
.    

                                           
1
  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.I, İstanbul, 1966, s.536–

540. 

2
  Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri II, Konya, 2010, s.203-204; Bahtiyar 

Akyılmaz / Murat Sezginer / Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara, 2009, 

s.464–465. 
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  Kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından da görülebilmesine 

olanak veren bu sözleşmedeki taraflardan idareye “imtiyaz veren”, 

diğer tarafa ise “imtiyaz sahibi” veya “imtiyazcı” denilmektedir
3
. 

Başka bir ifade ile imtiyaz öyle bir sözleşmedir ki, bu sözleşmeyle 

imtiyaz veren, imtiyazcıya hizmetle orantılı olarak kullanıcılardan 

alacağı ücret karşılığında, kendi kâr ve zararına, konusu kamu hizmeti 

olan bir faaliyetin belirli süreliğine devam edilmesi görev ve yetkisini 

muayyen şartlar altında devretmektedir
4
.  

  İmtiyaz sözleşmesi konusunda ilk genel yasal düzenleme olan 

“576 sayılı Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” 

24 Haziran 1326 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 

kabul tarihi 25 Haziran 1932 olan “2025 sayılı Menafii Umumiyeye 

Müteallik İmtiyazat Hakkındaki 10 Haziran 1326 Tarihli Kanuna Bazı 

Maddeler Tezyiline ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin İlgasına Dair 

Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  Bu iki kanunda da imtiyaz sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. 

İmtiyaz sözleşmesinin tanımının yapılması yargı organlarına 

bırakılmıştır. Nitekim Anayasa Mahkemesi ve Danıştay da 

kararlarında imtiyaz sözleşmesini açıklamaya çalışmışlardır. 

  Şöyle ki Anayasa Mahkemesi bir kararında imtiyaz 

sözleşmesini şu şekilde açıklamıştır. “İdare hukukunda imtiyaz 

kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin, sermaye, kâr, hasar ve zararı 

özel hukuk kişisine ilişkin olarak idarenin gözetim ve denetimi altında 

genellikle çok uzun süreli bir “idarî sözleşme” uyarınca özel hukuk 

                                           
3
  Metin Günday, İdare Hukuku, 10. Bası, Ankara, 2011, s.188. 

4
  Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2010, s.559. 
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kişilerince yürütülmesine İMTİYAZ denir. Gereksinimler karşısında 

yönetimin işinin çokluğu ya da kaynak bulmadaki güçlükler, kimi 

zaman bu yöntemin uygulanmasını zorunlu kılmakta ve kamu 

hizmetinin özel girişime gördürülmesine olanak sağlamaktadır. 

Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel 

kişiye devretmek olan sözleşmeler “kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır”
5
.  

  Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı çeşitli yollardan eleştiri 

konusu olabilir. Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülmesinin tek yolu imtiyaz sözleşmesi değildir. Kamu 

hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi usullerinden başlıcası imtiyaz 

sözleşmesi olmakla beraber iltizam, müşterek emanet, vekâlet 

sözleşmesi ve atipik sözleşmelerin de olması ve Anayasa 

Mahkemesi’nin bu tutumu bilerek ve isteyerek göstermesinden dolayı 

ciddi şekilde eleştirilmektedir
6
. Yapılabilecek bir diğer eleştiri ise 

Duran’a göre Fransa’da karşılaşıldığı gibi, kamu hizmetlerinin özel 

kişiler haricinde kamu hukuku tüzel kişilerine gördürülmesinin 

önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır
7
. Fakat bu eleştiriye 

getirilen karşıt eleştiri ise, imtiyaz sözleşmesi taraflarından birinin 

mutlaka anonim şirket örgütlenmesi şeklinde olması gerektiğidir
8
. 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin karşı tarafının Türk Ticaret 

Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirket olması koşuluyla hem özel 

hukuk hem de kamu hukuku tüzel kişileri ile yapılabileceği 

                                           
5
  Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994, E.1994/43, K.1995/42-2, www.kazanci.com, 

e.t.20.11.2012.  

6
  Kemal Gözler, İdare Hukuku, C.2, Bursa, 2003, s.373–374. 

7
  Lütfi Duran, İdare Hukuku, İstanbul, 1982, s.331; Gözler, İdare, s.362. 

8
  Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.424. 
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kanaatindeyiz. Kamu hukuku tüzel kişilerinden olan ve bakanlar 

kurulu kararıyla anonim şirket şeklinde kurulan Ziraat Bankası, Botaş, 

Çay-Kur, Thy, Tedaş gibi
9
 kuruluşların imtiyaz sözleşmesinin 

imtiyazcı tarafını oluşturmasına kanuni bir engel bulunmamaktadır. 

Bazı kamu hizmetlerinin ise kanun ile doğrudan bir yönetim 

kuruluşuna bırakılabilmesi mümkündür
10

.  

  İmtiyaz sözleşmeleri hakkında Danıştay’ın birçok kararı ve 

yorumu olmasına rağmen tamamı neredeyse aynı şeyi söylemektedir. 

Şöyle ki;  “Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yerine getirilmesi 

idari bir sözleşmeyle özel girişimciye devredilmişse, kamu hizmetinin 

imtiyaz usulüyle yürütülmesi söz konusu olup, imtiyaz süresince 

hizmetten yararlananlardan alınacak bedelin yasa ile saptanacak bir 

tarife üzerinden tahsil edilecek olması ve bu hizmet devrinin, uzun ve 

belli bir devre için yapılması, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini 

diğer idari sözleşmelerden ayıran özelliklerdir”
11

. Anayasa 

Mahkemesi kararları için ileri sürülen eleştirilerin Danıştay kararları 

için de yöneltildiğini söylemek mümkündür
12

. 

  Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden 

imtiyaz sözleşmesi, her ne kadar da idari sözleşmelerin en kusursuz ve 

                                           
9
  Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2010, s.234. 

10
  Ruşen Keleş / Fehmi Yavuz, Yerel Yönetimler, Ankara, 1983, s.154: “Elektrik 

tesisleri kurmak ve işletmek yetkisi ise, 1970 yılında yürürlüğe girmiş olan 1312 

sayılı Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) yasası ile bir özeksel yönetim kuruluşu olan 

TEK’e geçmiş bulunmaktadır”.   

11
  Danıştay 10. Dairesi, 29.04.1993, E.1991/1, K.1993/1752; Benzer Kararlar için 

bkz,; Danıştay 1. Dairesi, 24.09.1992, E.1992/232, K.1992/294, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/, e.t.27.12.2012; Danıştay İdari İşler Kurulu, 

03.10.1996, E.1996/79, K.1996/83; İDDGK, 13.05.1977, E.1976/456, 

K.1977/254 (Gözler, İdare,  s.374–378). 

12
  Gözler, İdare, s.378. 
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mükemmel şeklini oluşturuyor
13

 olsa da, imtiyaz sözleşmelerinin 

kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden sadece birisi 

olması vesilesiyle, uygulana gelmiş ve gelecek tüm kamu hizmetinin 

özel kişilere gördürülmesi sözleşmelerini imtiyaz sözleşmesi olarak 

kabul edip buna dair hükümlerin uygulanmasının doğru bir yaklaşım 

olarak düşünülemeyeceği kanaatindeyiz. 

II. BELEDİYELERİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ   

 YAPABİLME YETKİSİ VE KAPSAMI 

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri idare hukukunda kamu 

hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için öngörülmüş usullerden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır
14

. Kamu hizmetlerinin gereklerine 

binaen, idari makamların işinin çokluğu ya da finansman 

sağlayabilmesindeki güçlükler, bazı durumlarda imtiyaz sözleşmesinin 

uygulanmasını mecburi hale getirmekte ve kamu hizmetinin özel 

müteşebbislere gördürülmesine olanak sağlamaktadır
15

. Kamu 

hizmetleri imtiyaz sözleşmesi mahiyeti itibarıyla yüksek maliyetli 

kamu hizmetlerinin özel kişilere belli şartlar dâhilinde gördürülüp 

hizmetlerin aksamasını önlemek için kabul edilmiş bir yöntem 

olmasına rağmen, daha küçük maliyetli işlerde de bu yönteme 

başvurulabileceği kabul edilmiştir.  

  İllerin elektrik, su, havagazı gibi bazı elzem ihtiyaçları vardır. 

Özellikle bu ihtiyaçların karşılanması için yüksek miktarda sermayeye 

ihtiyaç duyulur. Belediyenin gerekli olan bu sermayeyi karşılamak 

                                           
13

  Onar, s.536. 

14
  Yıldırım, s.200–210; Gözler, İdare C.2, s.383.  

15
  Yıldırım, s.204; Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994, E.1994/43, K.1995/42-2, 

www.kazanci.com, e.t.28.12.2012. 
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için bütçesi de yeterli olmayabilir. Belediyenin kendi gelir 

kaynaklarının izin vereceği zamana kadar o bölgede yaşayan kişilerin 

bu ihtiyaçlarının karşılanmasını geciktirmesi doğru bir yaklaşım 

olamaz. Bu sebeple belediyelerin söz konusu ihtiyaçları 

karşılayabilecek teknik ve mali açıdan güçlü kişilere başvurup, 

yasalarca yetkili ve görevli kılınmış kamu hizmetlerini halkla 

buluşturmak için gerekli olan süreci hızlandırması normal bir durum 

olarak karşılanması gerekir. İşte belediyelerin yerine getirmek zorunda 

oldukları kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürmeleri 

imtiyaz sözleşmesi ile olabilmektedir. Bu sözleşme belediye ile bu 

hizmeti üstlenen özel hukuk kişisi arasında yapılan bir anlaşmayla 

oluşmaktadır. Beldenin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamanın 

kamu hizmeti olarak belediyelere kanun ile verilmiş olmasından 

dolayı, belediyenin bu hizmetleri doğrudan kendisi yapabileceği gibi 

özel hukuk kişilerine de imtiyaz vermek suretiyle de yapabilme 

yetkileri bulunmaktadır
16

. Söz konusu bu sözleşme diğer tarafın özel 

kişi olduğu bir idari sözleşme biçiminde oluşmaktadır
17

. 

  Belediye hizmetlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi 

durumu imtiyaz sözleşmelerinin uygulanmasını da zorunlu hale 

getirmiştir
18

. Bu amaçla gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

“belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinde gerekse 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “büyükşehir, ilçe ve ilk 

                                           
16

  Kemal Galip Balkar, İdare Hukukunda İnhisar ve İmtiyaz, AÜSBFD, S.1, C.6,  

Ankara, 1951, s.187. 

17
  İl Han Özay, Devlet, İdari rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul, 1986, s.171. 

18
  Hasan H. Can / Nihat Yıldız, Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerine 

Temel Bilgiler, Ankara, 2004, s.93. 
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kademe
19

 belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. 

maddesinde belediyelerin belirli konularda imtiyaz verebileceği kabul 

edilmiştir. 

  Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Konseyi Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nı 21 Kasım 1988 tarihinde imzalamış, 9 

Aralık 1992 tarihinde TBMM tarafından 3727 sayılı “Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun”la uygun bulunmasından sonra söz konusu Özerklik 

Şartı’nın 15. maddesi gereğince ülkemiz açısından Şart 1 Nisan 1993 

tarihinde yürürlüğe girmiştir
20

. Buna göre; “ülkemiz tarafından 

onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 3. ve 4. 

maddelerindeki
21

 hükümleri, yerel yönetimlerin ‘kamu işlerinin önemli 

                                           
19

  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, Madde 12: “5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı 

“Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde, 

aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 17 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk 

kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” 

şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir” 

ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” 

şeklinde değiştirilmiştir”. 

20
  Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Konseyi Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu, Mayıs, 2011, s.2. 

21
  Madde 3/1: “Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla 

belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi 

sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve 

yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.”  

  Madde 4/1: “Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da 

kanun ile belirlenecektir… 

2. Yerel yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının 

dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş 
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bir bölümünü kendi sorumlulukları altında, yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme ve yönetme hak ve imkânına sahip 

bulunduklarını ve kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde yetki 

alanlarının sınırları dışında bırakılmış olmayan bütün konularda 

faaliyette bulunma açısından tam takdir hakkına sahip olduklarını’ 

açıkça vurgulamaktadır”
22

. 

  Bir başka ifadeyle; “Avrupa Yerel Özerklik Şartında, Özerk 

Yerel Yönetim Kavramı, yerel yönetimlerin (makamların), yasalarla 

belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü 

kendi sorumlulukları altında, yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 

düzenleme, yönetme hakkı ve olanağı olarak tanımlanmıştır”
23

. 

Buradan çıkarılabilecek sonuç ise, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı kapsamında yerinden yönetim kuruluşlarından biri olan 

belediyelerin, kendilerine kanunlarla verilen ve yetkili oldukları kamu 

hizmetlerinin bir bölümünü, kendi gözetim ve sorumlulukları 

dâhilinde ve yönetme hakkı kapsamında yasaların izin verdiği ölçüde 

imtiyaz sözleşmesi biçiminde özel kişilere gördürebilecek olmalarıdır. 

  Belediyelere tanınan yetkiler dâhilinde kamu hizmetlerinin bir 

kısmının özel kişiler tarafından ifa edilebilmesine olanak tanıyan 

hükümler hem Belediye Kanunu’nda hem de Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nda yer almaktadır. Belediye ve Büyükşehir Belediye 

Kanunları’nın imtiyaz verme yetkisi açısından farklı hükümler 

                                                                                                   
olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip 

olacaklardır.”  

22
  Can / Yıldız, s.94. 

23
  Cevat Geray, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler, Türk İdare Dergisi, Y.70, 

S.421, Ankara, 1998, s.342. 
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içermesi sebebiyle bu kanunlarda yer alan imtiyaz durumları ayrı 

başlıklar altında incelenecektir. 

A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre İmtiyaz                      

Sözleşmesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları” başlıklı 15. maddesi belediyelerin yetkili oldukları kamu 

hizmetlerinde imtiyaz yoluna başvurabileceklerini düzenlenmektedir. 

Belediyelerin uyguladığı imtiyaz yöntemi ise, “belediyelerin tekelinde 

olan bir hizmetin, özel bir şirkete tekel olarak verilmesi ya da coğrafi 

bir bölgede bu nitelikteki hizmetin sözleşme ile özel sektöre 

devredilmesidir”
24

 şeklinde tarif edilmektedir. 

Şöyle ki, belediyelerin yetkileri dâhilinde yapılan imtiyaz 

sözleşmelerinin tarafları ilgili belediye ve özel hukuk tüzel kişisidir. 

Sözleşmenin tarafı olan özel hukuk tüzel kişisi bazen sözleşme 

kapsamındaki hizmeti görebilmek için başka şirketlerle sözleşme 

yapmaktadır. İdare ile imtiyaz sözleşmesi yapmış olan özel bir kişinin, 

diğer bir özel kişi ile imtiyaz sözleşmesine ilişkin olarak yaptığı 

sözleşme, üstlendiği kamu hizmetinin ifası için olsa bile idari 

sözleşme niteliğini haiz değildir
25

. Çünkü bir sözleşmenin imtiyaz 

sözleşmesi niteliğini haiz olabilmesi için imtiyaz verenin yasalarla 

imtiyaz verme yetkisine sahip bir kamu hukuku tüzel kişisi olması 

gerekmektedir. Yapılan imtiyaz sözleşmesinin konusu da belediyelere 

                                           
24

  Yakup Kepenek, 100 Soruda Gelişimi, Sorunları ve Özelleştirilmeleriyle Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, İstanbul, 1990, s.155. 

25
  Zehra Odyakmaz, Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.II, Haziran-Aralık 1998, S.12, s.48; Fatih Sultan Kesici, İdari 

Sözleşmelerin Türleri, Kapsamı ve Yargısal Denetimi (Yayınlamamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul, 2009, s.27. 
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ait kamu hizmetlerinin anonim şirket şeklinde kurulmuş özel hukuk 

tüzel kişisine gördürülmesidir.  

Ayrıca kamu mallarının kamu personelinin kullanılması 

suretiyle kamu sermayesiyle kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisine 

sadece işletme verilmesi şeklindeki yöntemin "imtiyaz" yöntemi 

olarak kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Şöyle ki; “İzmir 

Körfezinde araç ve yolcu taşımacılığı işini yapacak olan Şirketin 

sermayesinin tamamının belediyeye ait olduğu, Özelleştirme 

İdaresinden 4046 sayılı Yasa uyarınca alınan deniz ulaşım 

vasıtalarının bedeli ödenerek, iskelelerin kullanım haklarıyla birlikte 

belediyenin malı haline geldiği, Türkiye Denizcilik İşletmelerinden 

özelleştirme nedeniyle devralınan ve bu hizmette kullanılan personelin 

de kamu personeli statüsünde oldukları, dolayısıyla sözü edilen kamu 

hizmetinin esasen belediye tarafından kurulmuş bir şekilde, kamu 

mallarının, kamu personelinin kullanılması suretiyle yine kamu 

sermayesiyle kurulmuş bir şirkete sadece işletmesinin verilmesi 

şeklindeki bir yöntemin “imtiyaz” yöntemi olarak değerlendirilmesi 

mümkün olmadığı gibi, bir sözleşmenin adının imtiyaz sözleşmesi 

olarak belirlenmiş olması da sözleşmeye bu niteliği kazandırmaz”
26

. 

Daha önce belirttiğimiz gibi kamu hukuku tüzel kişilerine imtiyaz 

verilebilmesinin önünde yasal bir engel bulunmamakla beraber, 

sermayesinin tamamı bir kamu hukuku tüzel kişiliğine ait olan bir 

şirkete aynı kamu hukuku tüzel kişisinin imtiyaz vermesi de kabul 

edilmemiştir. 

 

                                           
26

  Danıştay 1. Dairesi, 06.7.2006, E.2006/203, K.2006/719, www.kazanci.com, e.t. 

28.12.2012. 
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1. İmtiyazın Kapsamı 

Kamu tüzel kişiliğine sahip belediyelerin üzerine düşen 

görevlerini yerine getirebilmeleri için belediyelere bazı yetki ve 

ayrıcalıklar tanınmak zorundadır
27

. Bu amaçla kanun koyucu 

tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde 

belediyelere ait yetki ve imtiyazlar düzenlenmiştir. 

(Geleneksel) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;  

  a-) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak…  

  f-) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım 

araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  

  g-) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 

kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün 

hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

  h-) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz 

almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek…  

  Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 

yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek 

                                           
27

  Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, İstanbul, 1994, s.214; Gülnur Çetin, Belediye 

Hizmetlerinin Özelleştirmesi ve Özelleştirme Uygulamaları (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2007, s.20. 
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suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 

veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirebilir.  

  Söz konusu Kanun’un 15. maddesine bakıldığında belediyelere 

tanınan yetkiler ile imtiyazların iç içe girdiği görülmektedir. Hatta 

belediye ile ilişkili olmakla beraber belediyelerin imtiyaz ve 

yetkilerine dâhil olmayan hususların da (örneğin belediye mallarına 

işlenen suç işleyenlerin devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı) söz 

konusu maddede düzenlendiği görülmektedir. 

  Belediyelere verilen her yetki acaba belediye tarafından 

imtiyaz sözleşmesi aracılığıyla özel kişilere gördürülebilir mi? Yoksa 

bazı yetkiler sadece yerel yönetim birimi olan belediyelerin doğrudan 

doğruya yürütmekle görevli olduğu ve hiçbir suretle başka bir kişiye 

gördürülemeyen asli yetkiler midir?  

  Ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun madde metninde ne de 

söz konusu Kanun’un madde gerekçesinde bu suallerin cevabı 

bulunmamaktadır. Bu soruların cevaplarını bulabilmek için kenar 

başlığının analizinden başlamak gerekir. 5393 sayılı Kanun’un 15. 

maddesinin kenar başlığı “belediyelerin yetkileri ve imtiyazları”dır. 

Kanun başlığında “ve” bağlacı kullanılmıştır. Bilindiği üzere “ve 

bağlacı” kendisinden önce ve sonra gelen unsurların kümülâtif olarak 

bir arada bulunmasını gerektirir. Şöyle ki; sadece başlığı ele 

aldığımızda belediyelerin yetkilerinin aynı zamanda imtiyazlarını 

oluşturması gerektiği düşünülebilir.  

  Acaba kanun madde başlıkları madde metnine dâhil midir? 

Madde başlıklarının kanun metninden sayılması gerekip gerekmediği 

konusu doktrinde tartışmalıdır. Daver’e göre “madde başlığı modern 

kanun tedvin tekniğinin bir neticesi olan matlap sistemi, bir fantezi bir 
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süs değil, kanunun bünyesine dâhil onu açıklayan, tamamlayan bir 

parçadır. Başlıksız, fasıl ve unvansız, matlapsız bir kanun, kanun 

tekniği bakımından eksik sayılacağı gibi bunları kanun metnine 

saymamak da kanunun tatbiki ve anlaşılması bakımından büyük 

tereddütler ve güçlükler doğuracaktır”
28

. 

  Balta’ya göre “Anayasa ve kanunlar, her çeşit başlıklar, kısım 

ve bölüm adları ile bir bütündür. Bunların metinden sayılmaları 

doğaldır”
29

. Eğer kenar başlıkları metne dâhil edilmeyecekse, bunun o 

mevzuat içerisinde tıpkı Anayasamızın 176. maddesinde
30

 olduğu gibi 

metne dâhil olmadığının düzenlenmesi gerekmektedir. Türk Ticaret 

kanununun 1534. maddesinde kenar başlıklarının metne dâhil olduğu 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin zaten madde başlıklarının metne 

dâhil olduğu genel kanısının güçlendirilmek için yapıldığını 

düşünmekteyiz. “Açık kural bulunmayan durumlarda kenar 

başlıkların yasa metninden sayılması ilkesi benimsenmesi 

gerekmektedir”
31

. Kanaatimizce de böyle bir düzenlemenin olmadığı 

durumlarda yasa yapım tekniği gereği madde başlıklarının metne dâhil 

edilmesi gerekmektedir.  

  Buradan çıkan sonuca baktığımızda, şayet başlıkta geçen 

imtiyaz kelimesini ayrıcalık olarak değil de idari sözleşme türlerinden 

                                           
28 

 Bülent Daver, s.244‘ten nakleden Şeref İba / Rauf Bozkurt, 100 Soruda 

Parlamento Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Ankara, 2004, s.54. 

29
  Tahsin Bekir Balta,  İdare Hukukuna Giriş, Ankara,1970, s.120. 

30
  Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler 

arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden 

sayılmaz. 

31
  A. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara, 2006, s.48. 



228 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

biri olan imtiyaz şeklinde kabul edersek
32

, belediyelerinin yetkilerine 

giren her kamu hizmetinin imtiyaz sözleşmesi ile özel kişilere 

gördürülebileceğidir. Peki, kanun maddesine baktığımızda bazı 

maddelerde geçen yaptırmak, kurdurmak, işlettirmek gibi ettirgen 

yapılı fiillerin kullanılma gerekçesi nedir? Bu fiillerin bazı maddelerde 

yer almasına rağmen diğer maddelerde yer almamasının izahatı nasıl 

yapılabilir?  

  Bu durum yukarıda açıklamaya çalıştığımız, madde 

başlıklarının metne dâhil edilmeyecekse bunun açıkça belirtilmesi 

gerektiği anlayışının bir örneği olsa gerek. Şöyle ki; belediyelere 

kanunla verilen her yetkinin imtiyaz sözleşmesine konu olabilmesi 

mümkün değildir. Belediyeye verilen yetkilerden imtiyaz 

sözleşmesine konu olabilecek olanların en azından ettirgen çatılı 

fiillerin geçtiği fıkra hükümlerinin olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Lakin söz konusu maddede geçen tüm ettirgen çatılı fiillerin de 

imtiyaz sözleşmesine konu olabilmesi mümkün gözükmemektedir.  

  Şöyle ki; kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme 

usulünün sadece imtiyaz sözleşmesi şeklinde olamayacağını daha 

önce zaten belirtilmişti. Kamu hizmetleri, imtiyaz sözleşmesi dışında 

daha birçok usulde özel kişilere gördürülebilmektedir
33

. 

  Buradan çıkarılabilecek sonuç ise belediyelerin yetkili 

oldukları her konuda imtiyaz veremeyecekleri sadece belli konularda 

imtiyaz sözleşmesine başvurabilecek olmalarıdır. Nitekim tarafımızca 

kabul edilen görüş doktrinde mutabık kalınan görüşle paraleldir. Şöyle 

                                           
32

  Doktrinde özel hukukta görülmeyen, özel hukuku aşan yetki ve durumlara 

imtiyaz yerine kamu gücü ayrıcalıkları tabiri kullanılmaktadır. (Gözler, İdare, 

s.67) 

33
  Gözler, İdare, s.373–374. 
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ki; “Kanunun 15. maddesinde belirtilen görevlerden, içme, kullanma 

ve endüstri sularının sağlanması, atık su ve yağmur sularının 

uzaklaştırılmasına ilişkin tesislerin kurulması ve işletilmesi(m.15/e); 

toplu taşıma yapmak buna ilişkin sistemleri kurmak ve işletmek 

(m.15/f); katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması vb. 

hizmetleri (m.15/g) imtiyaz usulü ile yapılabilir”
34

. 

  Gerçekten de uygulamaya bakıldığında belediye hizmetleri 

alanında imtiyaz yöntemi genellikle çöp toplanması ve imhası, metro, 

minibüs ve taksi işletmeciliği, elektrik üretimi caddelerin 

aydınlatılması, stadyum ve hipodrom, parklar ve eğlence yerlerinin 

işletilmesi konularında kullanıldığı görülmektedir
35

. Bu kapsamda 

“Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir içi taksi, dolmuş, otobüs ve 

denizyolu taşımacılığı hizmetlerini imtiyaz yöntemiyle özel sektöre 

gördürmektedir. Burdur ve Isparta belediyeleri sadece şehir içi taksi 

ve otobüs yolcu taşıma hizmetlerinin sunumunda imtiyaz yöntemini 

tercih etmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi yolcu 

taşıma hizmetlerini 662 dolmuş ve 161 halk otobüsü hattını imtiyaz 

yöntemiyle özel sektöre devrederek sunmaktadır. Burdur Belediyesi, 

imtiyaz verilen 53 hatta 53 adet otobüs ile vatandaşlara toplu taşıma 

hizmeti vermektedir. Isparta Belediyesi sahibi bulunduğu 87 adet 

                                           
34

  Yıldırım, s.204; Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.465; Günday, s.191–192. 

35
 Sadun Emrealp, Yerel Yönetimde Alternatif Hizmet Üretimi, Yerel Yönetimin 

Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ve IULA-EMME, İstanbul, 1992, s.10; Döndü Özlem Acer, Belediye 

Hizmetlerinde Özelleştirme Uygulamaları: Amaçlar, Yöntemler ve Sonuçlar 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2007,  s.57. 
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otobüs hattını imtiyazla özel sektöre devrederek toplu taşıma 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakta”
36

 olduğu örnekleri verilebilir.  

  Belediyelere tanınan her yetkinin imtiyaz sözleşmesine konu 

olamayacağının en etkili çözümü Anayasa hükmünde saklıdır. Şöyle 

ki; Anayasa’mızın 155. maddesine göre “kamu hizmetleri ile ilgili 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerin hakkında iki ay içinde düşünce 

bildirme görevi Danıştay’a aittir. Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmesi hakkında kendisine geliş tarihinden itibaren iki ay içinde 

düşüncesini bildirmekle zorunlu olduğu Anayasa hükmü dışında 

Danıştay Kanunu’nun 48. maddesinde de düzenlenmiştir. Öyleyse; 

imtiyaz öyle bir sözleşmedir ki bu sözleşmenin tamam olabilmesi için 

Danıştay’ın görüşünün alınması muhakkak yorumu yapılabilir. Ayrıca 

önceki 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda yer almamakla birlikte yeni 

Kanun’da belediyelerin imtiyaz sözleşmesi yapmadan önce kamuoyu 

yoklaması ve araştırması da yapabilecekleri belirtilmiştir
37

. 

  Söz konusu maddede kamu hizmetlerinin imtiyaz usulünde 

özel kişilere gördürülmesine karar verecek makamda herhangi bir 

ayrıma gidilmemiştir. Böylece tüm kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinde Danıştay görüşünün alınması zorunludur
38

. Zaten 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde belediyenin, yine 

söz konusu maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

imtiyaz yoluyla devredebileceğini söyleyerek, belediyeye ait hangi 

yetkilerin imtiyaz sözleşmesine konu olabileceği açık olarak 

                                           
36

 Hasan Erdoğan, Türkiye’de Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Özel Sektör 

Alternatifi: Batı Akdeniz Bölgesindeki (Antalya–Isparta–Burdur) Uygulamaların 

Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta, 2010, s.205. 

37
 R. Cengiz Derdiman, İdare Hukuku, Bursa, 2007, s.265. 

38
 Günday, s.346. 
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düzenlenmiştir. Gerçi Kanun’un (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 

hizmetlerin Danıştay görüşü alınmadan imtiyaz sözleşmesi ile 

verilemeyeceği düzenlenmeseydi bile, Anayasanın ilgili amir hükmü 

gereğince mutlaka görüş alınması gerekirdi. 

  Belediyelerin hangi konuda imtiyaz sözleşmesi yapabileceği 

bu kadar açık olmasına rağmen, yukarıda yapılan açıklamaların amacı 

şu şekildedir. Söz konusu maddenin kanun yapılış tarzına aykırı 

olduğu, belediyelerin yapabileceği imtiyaz sözleşme konuları ile 

belediye yetkilerinin farklı olmasına rağmen aynı maddede sanki 

birmiş gibi düzenlenmesinin ve hatta başlıkla ilgili olmayan 

hükümlerin bile aynı yerde yer almasının son derece yanlış olduğunu 

göstermekten ibarettir. Ayrıca belediyeye ait her yetkinin imtiyaz 

sözleşmesine konu olabilecek olması muhtemel yanlış algısının önüne 

geçebilmektir. 

2. Belediye Adına İmtiyaz Vermeye Yetkili Makam ve 

Karar Alma Süreci 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine göre 

belediyelerin yetkileri dâhilinde, kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülme usullerinden olan imtiyaz sözleşmelerini belediye adına 

karar almaya yetkili makam belediye meclisidir. Belediye meclisi 

belediye idaresinin en yüksek müzakere ve karar organı olarak imtiyaz 

sözleşmesini yapma kararı almaya yetkili kılınmıştır
39

.  

  Acaba belediye meclisinin yetkili olduğu durumlarla ilgili 

olarak kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yapabilmesi için gerekli olan 

toplantı ve karar yeter sayısı ne kadardır? Öncelikle şunu belirtmek 

                                           
39

 Günday, s.496. 
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gerekir ki her belediyenin meclis üye sayısı aynı değildir. Bu sayı 

belde
40

 nüfusunun büyüklüğüne göre farklılaşmaktadır. Şöyle ki; bu 

sayı en az 9, en çok 55 olabilmekte ve asıl üye kadar da yedek üye 

seçilmektedir
41

. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar 

yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada 

eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf 

çoğunluk sayılır (5393 sayılı Kanun m.22). 

  Belediye meclisi söz konusu kanunun 15. maddesinin (e), (f) 

ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri, yukarıda belirtildiği üzere 

karar aldıktan sonra, imtiyaz sözleşmesi imzalanmadan önce hem 

Anayasa 155. hem de Belediye Kanunu 15. madde hükmü gereği 

Danıştay’ın görüşünü alması gerekmektedir. Bilindiği gibi belediye 

tüzel kişiliği haiz olmakla birlikte her türlü kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir (5393 sayılı Kanun m.18). 

Belediye meclisi karar aldıktan sonra ama imtiyaz sözleşmesi 

imzalanmadan önce sözleşmenin bir örneğini bu sözleşme hakkında 

görüş alabilmek için Danıştay’a göndermek zorundadır. 

  Danıştay’ın belediye tarafından gönderilen imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmesi ile ilgili olarak açıklayacağı şey sadece bir görüş yani 

düşünceden ibarettir. Bir başka deyişle, Danıştay’ın yapılacak 

sözleşmeye katkısı, bu sözleşmenin yapılması ya da yapılmaması 

adına zorunlu başvuru olmakla beraber mütalaa niteliğinde bir karar 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belediyeler de tıpkı Bakanlar Kurulu gibi 

                                           
40

 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 3 gereği belde, belediyesi bulunan yerleşim 

yerini ifade eder. 

41
 Ayrıntılı bilgi için bkz: 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, madde 5. 
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Danıştay’ın düşüncesini almak zorundadır ama bu düşünceyi 

benimsemeyip bu karar doğrultusunda karar da vermeyebilirler. Daha 

doğrusu Danıştay’ın düşüncesinin olumsuz olsa dahi belediyeler kendi 

sundukları sözleşme taslağını olduğu gibi kabul edebilirler
42

. 

  Doktrinde kabul edilen “Danıştay’ın uygun görüşüne” ihtiyaç 

olmadığıdır. İhtiyaç duyulan şeyin sadece “görüş almak” olduğu 

Anayasa ve öğretide belirtilmesine rağmen Danıştay bir kararında 

“belediye meclisinin, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz yoluyla kiraya 

verebilmesi için Danıştay’ın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı 

alınmadığından tesis edilen dava konusu işlemde ve Mahkeme 

kararında hukuki isabet bulunmamaktadır”
43

 demiştir. Danıştay’ın bu 

kararında “uygun görüş” alınması gerektiği belirtilmesine rağmen 

yukarıda da açıklandığı üzere Danıştay’ın yetkisi mütalaa şeklinde bir 

görüşten ibaret olup, bu görüş beğenilmeyip pekâlâ sözleşme taslağı 

olduğu gibi de kabul edilebilir
44

.  

  Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra imtiyaz sözleşmesinin 

tamam olabilmesi için son aşama İçişleri Bakanlığı’nın kararıdır. 

İçişleri Bakanlığı’nın onama işleminden sonra imtiyaz akdi hüküm ve 

sonuç doğurmaya başlar (5393 sayılı Kanun m.15). 

  Acaba belediyelerin kamu hizmetlerini özel kişilere imtiyaz 

sözleşmesi ile devretmesinde İç İşleri Bakanlığı’nın onay yetkisinin 

kapsamı nedir? İmtiyaz sözleşmeleri konusunda görüş bildirmekle 

yetkili ve görevli olan Danıştay 1. Dairesi de, Türkiye de şu ana kadar 

su dağıtım imtiyazının verildiği ilk ve tek belediye olan Güllük 

                                           
42

 Gözler, İdare, s.562. 

43
 Danıştay 8. Dairesi, 18.4.2008, E.2007/1861, K.2008/2875, www.kazanci.com, 

e.t.29.12.2012. 

44
 Gözler, İdare, s.382. 
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Belediyesi ile ilgili kararında, imtiyaz akdinin hukukilik yanında 

yerindelik denetiminin de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması 

gerektiğini dile getirmiştir. “…imtiyaz verilmesi işlemlerinin 

tamamlanması için Danıştay’ın görüsünün alınmasından sonra 

İçişleri Bakanlığınca karar verilmesi öngörülmektedir. Böylece bu 

konularda Danıştay’ın görüsü de alındıktan sonra İçişleri 

Bakanlığının karar verme mercii olarak öngörülmesiyle belediyeler 

üzerindeki vesayet denetimi yoluyla hukukilik denetimi yanında 

yerindelik denetimi yapması sağlanmak istenmektedir.  Bu düzenleme 

karsısında işin ihale edilmesi süreci, ihalede uygun rekabet 

koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, imtiyaz süresi, imtiyaz bedeli, 

yatırımların tarife yoluyla itfası,  tüketicilerin katlanacağı mali 

külfetlerin adil ve makul olup olmadığı konularındaki ekonomik 

tercihler ile teknik verilere ilişkin sorumluluk Belediye ve vesayet 

makamına ait olmak üzere imtiyaz sözleşmesi taslağı… 

incelenmiştir”
45

. 

  Ayrıca Danıştay’a bir belediyenin imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında görüş bildirmek için başvurulması üzerine, Danıştayca 

“bir kamu hizmetinin kurulması ve işletilmesi amacını taşımayan 

ticari faaliyetlerin imtiyaz sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceği ve 

bu suretle de Danıştay tarafından görüş bildirilmesinin olanaksız 

olduğu” belirtilmiştir. Kararda “bir kamu hizmetinin kurulması ve 

işletilmesi amacını taşımayan, Belediyeye ait taşınmazdaki… suyun… 

kısmının, pet su şişeleme tesisi kurularak piyasaya sunulmasına 

yönelik olması nedeniyle imtiyaz hukukunun unsurlarına da yer 

verilmemiş olan, ticari faaliyete ilişkin bir sözleşmenin adının imtiyaz 

                                           
45

 Murat Sezginer, İmtiyaz Sözleşmelerinde İhale Süreci, GÜHFD, C.XI, S.1-2, 

Ankara, 2007, s.1094; Danıştay 1. Dairesi, 10.02.2006, E.2005/969, K.2006/185, 

(Sezginer, s.1094). 
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sözleşmesi olarak belirlenmiş olması sözleşmeye bu niteliği 

kazandırmaz”
46

 denilerek imtiyaz sözleşmesinin amacının sadece 

kamu hizmetinin gördürülmesi olacağı ve ticari faaliyet göstermek 

amacıyla yapılamayacağı belirtilmiştir.  

  3. Belediye Tarafından Verilen İmtiyazın Süresi 

  Belediye tarafından imzalanan imtiyaz sözleşmesinin süresi en 

fazla 49 yıl olabilir (5393 sayılı Kanun m.15). 5393 sayılı Kanun’da 

imtiyaz sözleşmesi için üst sınır belirlenmesine karşın alt sınır için 

herhangi bir süre öngörülmemiştir. Peki, çok kısa süreli imtiyaz 

sözleşme yapılabilmesi mümkün müdür? Yasa koyucu tarafından bu 

konuda bir sınırlama getirilmediği için belediyenin özel hukuk tüzel 

kişisi ile çok kısa süreliğine imtiyaz sözleşmesi akdedebilmesine 

ilişkin yasal bir engel bulunmamaktadır. Fakat bu uygulamada 

imkânsız gözükmektedir. Şöyle ki, Anayasa Mahkemesi “Eğer bir 

kamu hizmeti uzun süreli olarak özel girişime gördürülecekse, 

düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir”
47

 diyerek 

sözleşmenin uzun süreli kurulmasını imtiyaz sözleşmesinin bir unsuru 

olarak nitelemiştir. Anayasa Mahkemesinin aynı kararında daha 

birçok yerde imtiyaz sözleşmesinin uzun süreli olarak kurulması 

gerektiği belirtilmiştir. 

  Danıştay ise “Öncelikle kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi bir 

idari sözleşmedir ve bu sözleşme bir kamu hizmetinin kurulmasını ve 

işletilmesini amaç edinir; öte yandan sözleşmeye konu olan kamu 

                                           
46

 Danıştay 1. Dairesi, 03.7.2008, E.2008/744, K.2008/834, www.kazanci.com, 

e.t.30.12.2012. 

47
 Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994, E.1994/43, K.1995/42-2, www.kazanci.com, 

e.t.30.12.2012.  
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hizmeti, imtiyaz sahibinin (özel girişimcinin) kâr ve zararına olarak 

kurulur ve işletilir, buna karşılık imtiyaz sahibinin elde ettiği, idarenin 

kendisine devrettiği tahsil hakkıdır. Ayrıca, imtiyaz süresince 

hizmetten yararlananlardan alınacak olan bedel veya ücret, esasları 

kanunla saptanacak olan bir tarife üzerinden tahsil olunur ve son 

olarak kamu hizmeti imtiyazı daima belli ve uzun bir devre için verilir. 

Öğretide de belirtildiği gibi yukarıda açıklanan bu karakterlerden son 

ikisi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini diğer idari sözleşmelerden 

ayıran önemli unsurlardır”
48

 diyerek imtiyazın uzun süreli olarak 

verilmesini, imtiyaz sözleşmesinin diğer sözleşme tiplerinden 

ayrılmasında belirleyici bir özellik olarak kabul etmiştir. İmtiyazcının 

imtiyaz süresinin bitiminde, hizmet ürettiği tesisleri, hizmetle alakalı 

menkul ve gayrimenkul malları bedelsiz olarak idareye bırakmak 

zorunda olduğu için imtiyaz süresinin imtiyazcının yaptığı yatırımı 

amorti edebilecek derecede uzun olması gerekmektedir
49

. 

4. Belediyenin Sözleşmeci Diğer Tarafı Seçimi ve İmtiyaz 

Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

  Belediye ister özel hukuk sözleşmesi yapsın isterse idari 

sözleşme yapsın, belediyenin sözleşmenin karşı tarafını özel kişilere 

tanındığı gibi tam bir irade serbestîsi içinde seçmesi mümkün 

gözükmemektedir. Bu durumdan ötürü usulünü gösteren özel ve genel 

nitelikli kanunlar ile genel düzenleyici işlemler, her idare gibi tüzel 

kişiliği haiz belediyelerin de uyması gereken kuralları 

                                           
48

 Danıştay 1. Dairesi, 24.09.1992, E.1992/232, K.1992/294, www.kazanci.com, 

e.t.30.12.2012. 

49
 Can / Yıldız, s.93.  
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düzenlemektedir. Bu kurallarla birlikte imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında durum biraz farklılaşmaktadır
50

.  

  Her ne kadar da hizmet özel kişiler tarafından ifa edilecek olsa 

da yürütülecek hizmetin kamu hizmeti vasfı taşımasından dolayı, 

imtiyaz sahibine kamu hizmeti sebebiyle kamusal yetkiler verilecek ve 

imtiyaz sahibinin acze düşmesi ihtimalinde idarenin sorumluluğunun 

devreye girecek olmasından dolayı imtiyaz sahibinin seçilmesinde 

idareye geniş takdir yetkisinin verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; bir 

kamu hizmetini uzun müddet boyunca yürütecek olan, kamusal 

yetkileri kullanma gücünü mahiyetinde barındıran, aczi halinde 

idarenin sorumluluğuna gidilecek olan bir özel hukuk kişisinin 

belirlenmesi söz konusudur. Bu durumun, kamu harcaması gerektiren 

bir bayındırlık işi ihalesinden, herhangi bir yapım işi veya hizmet ve 

mal alımı ihalesinden; kamuya kaynak yaratılması amaçlı satım, 

kiraya verme, trampa ya da mülkiyetin gayri ayni hak tesisi 

ihalesinden farklılaştığı konusu son derece açıktır. Kamu hizmetini 

kendi ad ve hesabı adına yürütecek olan kişinin niteliğinin önemi 

dolayısıyla, imtiyaz sözleşmelerinde imtiyazcının seçilmesi 

konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin genişliği, özel hukuk 

kişileri için Borçlar Kanunu çerçevesinde tanınmış olan sözleşme 

yapma hürriyetinin alt görünümlerinden olan sözleşmenin karşı 

tarafını seçme özgürlüğünden farklıdır. Borçlar Kanunu’nda mutlak 

bir serbestlik varken, imtiyaz sözleşmelerinde kamu yararı amacı bir 

sınır olarak sürekli olarak idare için varlığını korumaya devam 

edecektir. İfade edilmek istenen nokta, imtiyaz sözleşmelerinde 

idarenin belirlenmiş sıkı şekil kurallarına tabi olmadığı ve bu 

kurallarla bağlı olmaksızın imtiyazcının müzakere yoluyla, geniş bir 

                                           
50

  Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.468; Yıldırım, s.206.  
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takdir yetkisi ile seçilmesidir. Hâlbuki idarenin kamu ihale kuralları 

çerçevesinde sözleşme yapacağı kişiyi seçme konusunda, sıkı şekil 

kuralları söz konusudur ve isteklilerle belirli istisnalar dışında 

sözleşme yapması söz konusu değildir
51

. Yani imtiyaz öyle bir 

sözleşmedir ki, idare tarafından özel kişilere ihale yoluyla 

verilebileceği gibi sözleşme şeklinde de verilebileceği kabul 

edilmektedir. 

  Fakat belediyelerin yetki ve görevine dâhil olan hizmetlerin 

özel kişilere gördürülmesi durumunda sadece imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında Danıştay’ın görüş bildireceği unutulmamalıdır. Nitekim 

“Danıştay’ın görüşünün alınabilmesi için 5393 sayılı Kanun’un 15 

inci maddesinin (e) bendinde belirtilen hizmetlerin belediye tarafından 

imtiyaz yoluyla devrinin söz konusu olması gerekmektedir. Bu yüzden 

sözü edilen içme ve kullanma suyu hizmetlerinin işletilmesinin ihale 

ile kiraya vermek suretiyle yerine getirilmek istenildiği 

anlaşıldığından, istem hakkında görüş bildirilmesine yer 

olmadığına”
52

 diyerek imtiyaz dışındaki sözleşmelerde Danıştay 

tarafından görüş verilemeyeceğine karar vermiştir. 

  Belediyeye ait imtiyaz sözleşmesine konu olabilecek kamu 

hizmetlerinin, ihale suretiyle özel hukuk tüzel kişilerine verildiği 

uygulamada görülmektedir. Kamu hizmetinin özel kişilere ihale 

yoluyla verilmesi durumunda, akdedilen sözleşme süresinin imtiyaza 

nazaran çok daha kısa olması muhtemeldir ki uygulamada da bu 

şekildedir. İmtiyaz prosedürüne uyulmadan daha doğrusu imtiyaz 

sözleşmesindeki karar alma sürecinin daha uzun ve zorlu olmasından 

                                           
51

  Sezginer, s.1087-1088; Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.468; Yıldırım, s.206. 

52
 Danıştay 1. Dairesi, 23.9.2005, E.2005/924, K.2005/1073, www.kazanci.com, 

e.t.30.12.1012. 
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dolayı tercih edilen ihale yönteminin hukuka aykırı olduğu 

belirtilmektedir
53

. 

Bir kamu hizmetinin kurulması veya kurulmuş olan hizmetin 

işletilmesi bir anonim şirkete imtiyaz usulü ile verildiğinde söz 

konusu hizmet ticari bir nitelik kazanmaktadır. Çünkü imtiyazı alan 

şirket, kazanç elde etmek amacıyla böyle bir faaliyete kalkışmaktadır. 

Doğal olarak firmanın geliri vergiye tabi hale gelir. Oysa söz konusu 

aynı hizmet belediye tarafından yerine getirildiğinde şirkete 

uygulanan vergi belediye için söz konusu olmamaktadır. Çünkü 

belediye, hizmeti doğrudan kâr amacıyla yapmamaktadır. İmtiyaz 

yöntemiyle yürütülen hizmet, ticari bir nitelik kazanmakla birlikte 

kamu hizmeti vasfını korumaya devam etmektedir. Bunun için imtiyaz 

yolu ile işletilen hizmetin devamı için bu hizmet için gerekli olan 

araçların haczedilmemesi gerektiği savunulur. Hizmetin devamına 

ilişkin araçların haczedilmesi söz konusu olduğunda hizmetin de 

yürütülme olanağı kalmamaktadır. Fakat bilindiği gibi kamu 

hizmetlerinin temel özelliklerinden bir tanesi de kamu hizmetlerinin 

“devamlı” olması gerektiğidir
54

. 

  Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi durumunda 

özel kişilerin kâr amacı gütmesinden dolayı söz konusu hizmet daha 

ucuza kullanıcıların hizmetine sunulabilecekken daha pahalıya 

sunulmaktadır. Bu durum ise kamu hizmetlerinin meccaniliğini 

                                           
53

 Zühal Sirkecioğlu Dönmez,  Belediyelerde İmtiyaz, YAYED, Memleket 

Mevzuat, Ocak 2006/1, s.14. 

54
 Bilal Eryılmaz, “Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal 

Yöntemler”, Türk İdare Dergisi, Y.65, S.382, Mart 1989,  s.43 
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(bedelsizliğini)
55

 zedelemekte, en azından daha ekonomik olmasını 

zorlaştırmaktadır. 

  Öte yandan, kamu hizmetinden yararlananlardan, bu 

yararlanma karşılığında alınan bedelin bir fiyat olup olmadığı, alınan 

bedelin içinde kâr bulunup bulunmadığı tartışmalıdır
56

. Aslında 

kanunla kurulan klasik kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak yapılması 

gerekir
57

. Fakat “Klasik idare hukukunun bedelsiz-meccanî olmasını 

ilk koşul saydığı kamu hizmeti kavramı, giderek değişiklik görmüş, 

günümüzde karşılık olarak yararlananlardan ödeme güçleri oranında 

bir ücret alınması uygulaması yaygınlaşmıştır”
58

. Her ne kadar da bu 

değişimin belli sebepler yüzünden yapılması zorunlu olmuş olsa da bir 

de bu hizmetin özel kişilerce ticaret amaçlı yapılmasından 

kaynaklanan ekstra fiyat artışının mazur görülmemesi gerektiği 

kanaatindeyiz.  

B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na Göre 

Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde İmtiyaz Sözleşmesi                                        

  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 10. maddesinde 

büyükşehir belediyesine ait olan yetki ve imtiyazlar düzenlenmiştir. 

Buna göre; Büyükşehir, ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda 

bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile 

                                           
55

 Ayrıntılı bilgi için bkz: Yıldırım, s.189-190; Turan Yıldırım / Nur KARAN, İdare 

Hukuku, İstanbul, 2009, s.526–529. 

56
 A. Şeref Gözübüyük / Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara, 2010, s.698 - 

705. 

57
 Yıldırım, s.189-190, Danıştay 13. Dairesi, 29.11.2005, E.2005/5263, 

K.2005/5709, Danıştay Dergisi, S.112, 2006, s.440 vd. 

58
 Anayasa Mahkemesi, 19.4.1988, E.1987/16, K.1988/8, RG. 23.8.1988, S.19808, 

www.kazanci.com, e.t.30.12.2012. 
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ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere 

sahiptir. İlk kademe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun kapsamında değişikliğe uğramıştır
59

. 

  Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yetkileri dâhilindeki kamu 

hizmetlerini 5393 sayılı Kanun’a yapılan atıfla birlikte görevli 

oldukları konularda imtiyaz sözleşmesi şeklinde özel kişilere 

gördürebilmektedir. “büyükşehir, ilçe belediyelerinin görev ve 

sorumlulukları” başlığını taşıyan 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinde 

bu belediyelerin görevleri tek tek sayılmıştır
60

. 

  Yukarıda geleneksel belediyelerin imtiyaz verebilmesi 

noktasında ayrıntılı olarak analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyelerin imtiyaz 

verebilme yetki, kapsam ve diğer unsurları büyükşehir ve ilçe 

belediyelere de uygulanabilir. Bu sebeple ve tekerrürden kaçınmak 

için söz konusu belediyeler ayrı ayrı analize tabi tutulmayacaktır. 

  Genel olarak; Büyükşehir ve ilçe belediyeleri adına imtiyaz 

verebilme yetkisi adını taşıdıkları belediye meclislerine verilmiştir. 

Söz konusu belediye meclisleri, imtiyaz verilmesi amacıyla karar 

aldıktan sonra Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile özel 

kişilerle görevli oldukları konularda imtiyaz sözleşmesi yapabilirler. 

Yine yapılacak imtiyaz sözleşmesinin süresi en fazla 49 yıl 

olabilmektedir. 

                                           
59

 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Kanun, RG. 22.03.2008, S.26824, Madde 3/1: 

“10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer 

kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıflar ilçe belediyesine yapılmış 

sayılır.” 

60
 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html. 
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  SONUÇ 

  Belediyelerin gün geçtikçe artan ve çeşitlenen kamu ihtiyaçları 

karşısında yetkileri dâhilinde, kamu hizmetlerini özel kişiler aracılığı 

ile yerine getirmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu zorunluluk 

dolayısıyla asli görevlerine giren kamu hizmetlerini imtiyaz 

sözleşmesi kapsamında özel kişilere devretmektedirler. Bilindiği gibi 

belediyeler yasal bir dayanağa ihtiyaç duymadan bu görevleri 

devredemezler. Bu kapsamda Belediye Kanunu’nun 15. maddesi 

belediyelere, görevlerine giren konularda imtiyaz sözleşmesi yapma 

yolunu açmıştır. Söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereği 

Danıştay’ın görüşü alınmak şartı ve İçişleri bakanının onayı ile özel 

hukuk tüzel kişileriyle imtiyaz akdi yapabilirler.  

  İmtiyaz sözleşmesi yapabilme kapsamını belirleyen Kanun’un 

15. madde başlığının seçiminde kanun koyucu tarafından hataya 

düşülmüştür. Şöyle ki; söz konusu maddede geçen tüm unsurların 

imtiyaz sözleşmesi ile özel kişilere gördürülmesi mümkün değildir. 

Hatta söz konusu maddede hiçbir sözleşmeye konu olamayacak 

düzenlemelerinde olduğu görülmektedir. Kanun koyucu başlıkta 

seçilen imtiyaz kelimesini ayrıcalık anlamında kullandığı 

anlaşılmaktadır. Fakat bu anlamda kullanılması da yanlıştır. Şöyle ki 

İdare Hukuku’nda genel kabul görmüş görüşe göre imtiyaz kelimesi 

ile “imtiyaz sözleşmesinin” anlaşıldığı ve ayrıcalık yerine “kamu 

gücü” tabirinin kullanıldığı açıktır. 

  Yargı kararları analiz edildiğinde ise imtiyaz sözleşmesi ile 

ilgili yanlışlıkların olduğu söylenebilir. Şöyle ki; yüksek yargı 

organları özel hukuk tüzel kişiliği tarafından yerine getirilen her kamu 
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hizmetini imtiyaz sözleşmesi kapsamına almaya çalışılmıştır. Daha 

öncede belirtildiği gibi kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından 

gördürülmesinin tek usulü imtiyaz sözleşmesi şeklinde ortaya 

çıkmamaktadır. 

  Belediyeler üzerine düşen görevleri mali yetersizlikler 

dolayısıyla özel kişilere gördürme yoluna sıklıkla başvurmaktadırlar. 

Her ne kadar hizmetin vatandaşlara hızlı bir şekilde götürülmesi 

beklenen bir durum da olsa o yöre insanının söz konusu hizmeti bir o 

kadar ucuza alması da beklenen bir durumdur. İmtiyazcı anonim 

şirketin asıl hedefinin kullanıcılardan alacağı ücret kapsamında kâr 

etmek olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda o yörede yaşayan ve 

bulunan insanlar söz konusu hizmeti belediyenin yapması durumunda 

daha ucuza alabileceklerdir. Çünkü belediyelerin birer kamu hukuku 

tüzel kişisi olması sebebiyle amaçları ticaret olmaz. Bilindiği üzere 

kamu hukuku aktörlerinin tek amacı kamu yararıdır. 

  Son olarak ise sözleşmeye imtiyazcı tüzel kişi tarafından 

bakıldığında imtiyaz sözleşmesinin uzun süreli olarak yapılması 

gerektiği söylenebilir. Bilindiği üzere imtiyazcı sözleşme süresi 

bittikten sonra tüm hizmeti olduğu gibi belediyeye devretmektedir. 

Bundan dolayıdır ki imtiyaz sözleşme süresi içerisinde imtiyazcının 

yaptığı masrafları çıkarıp belli ölçüde kâr etmesi gerekir. Sürenin uzun 

tutulması hizmetin belediye tarafından daha ucuza ifasını geciktirse 

dahi muhtemel imtiyazcıların kamu hizmeti yerine getirme noktasında 

daha istekli olmalarına yol açacaktır. 
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KENDİSİNE “SATIŞ İLANI” TEBLİĞ EDİLMEMİŞ 

OLAN “İLGİLİ”NİN, BU NEDENLE “İHALENİN 

FESHİ”Nİ İSTEYEBİLMESİNİN “DÜRÜSTLÜK 

KURALI” (MK. 2) İLE BAĞDAŞMAMASI 
 

Av. Alper UYAR

 

 

  Bilindiği gibi -taşınmaz satışlarında- “satış ilamının birer 

suretinin  borçluya, alacaklılara  ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan 

bütün  ilgililere tebliği” gerekir (İİK.m.127 c.1). 

  I-  Satış ilanının bu kişilere “Tebligat Kanununa uygun 

olarak” tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshini 

gerektirir
1
,
2
.  

  İİK.m.127 uyarınca “kendisine satış ilanı tebliği gereken 

ilgililerden maksat; “Dava konusu taşınmazı, borçludan satın almış 

                                           

 Avukat, İzmir Barosu. 

1
 KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s.556; UYAR, T. İcra ve İflas 

Kanunu Şerhi C.6, 2006, s.9626; UYAR, T. İhale ve İhalenin Bozulması, C.1, 

2002, s.413; OSKAY, M. / KOÇAK, C. / DEĞNEKLİ, A. / DOĞAN, A. İİK. 

Şerhi, C.3, 2007, s.3335; PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M. S. / 

ÖZEKES, M., İcra ve İflas Hukuku 7. Bası, 2009, s.330. 

2
 Y12. HD. 02.04.2009 T. E:26674, K:2096 (RUHİ, A. C. İhale ve İhalenin Feshi, 

2009, s.205)-12.10.2008 T. E:14369, K:17666 (RUHİ, A. C. age. s.206 vd)-

19.01.2007 T. E:22782, K:505 (OSKAY, M. / KOÇAK, C. / DEĞNEKLİ, A. / 

DOĞAN, A. age. s.3136)- 14.11.2006 T. E:18168, K:21285 (OSKAY, M. / 

KOÇAK, C. / DEĞNEKLİ, A. / DOĞAN, A.age. s.3137)- 27.04.2006 T. 

E:5527, K:9187 (OSKAY, M. / KOÇAK, C. / DEĞNEKLİ, A. / DOĞAN, 

A. age. s.3138)-21.02.2006 T. E:386, K:3116;24.01.2006 T. E:23425, K:215 vb. 

(UYAR, T. ag. Şerh, s.9634 vd.)-24.01.2006 T. E:23602, K:250; 14.07.2005 T. 

E:10849, K:15553 vb. (UYAR, T. ag. Şerh, s.9468) 
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ancak daha sonra satış işlemi mahkemece iptal edilmiş olan üçüncü 

kişi”
3
  

  Taşınmazın paydaşları
4
 (Takip dayanağı ilâmda ve tapu 

kaydında paydaş olarak hazine gözükmese de, takip yapanın ölüm 

nedeniyle hazinenin de mirasçı olduğunu bilmesi gerektiğinden, satış 

ilanının hazineye de tebliğ edilmesi gerekir
5
. Paydaşlardan birinin 

satıştan önce ölmesi halinde, satış ilânının onun mirasçılarına 

gönderilmesi gerekir
6
.  

  - «İpotekli alacaklılar»
7
 Ancak; «satış ilanının tebliğinden 

sonra lehine ipotek kurulan alacaklı»ya satış ilanının tebliğine gerek 

bulunmadığı
8
 gibi, «satış ilanının tebliğe çıkarıldığı ipotek 

alacaklısının ölmüş olduğunun anlaşılması halinde, mirasçılarının 

adreslerinin icra müdürlüğünce araştırılması» gerekmez
9
.  

  - «Satış vaadi sözleşmesini tapuya işletmiş (şerh ettirmiş) olan 

alıcılar»
10

 

  - «Kira akdini tapuya şerh ettirmiş olan kiracılar»
11

 

                                           
3
 12. HD. 2.3.2004 T. 27616/4568 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9637) 

4
 12. HD. 21.2.2006 T. 386/3116; 24.1.2006 T. 23425/215; 7.3.2003 T. 1684/4544 

(UYAR, T. ag. Şerh, s.9634) 

5
 12. HD. 22.10.1984 T. 8036/10651 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9644) 

6
 HGK. 18.4.2001 T. 12–349/370; 12. HD. 10.11.2000 T. 15217/17157 (UYAR, 

T. ag. Şerh, s.9638 vd.) 

7
 12. HD. 13.10.1997 T. 9613/10579; 24.3.1988 T. 6182/3629 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9642) – İİD. 27.5.1953 T. 2491/2607 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9647) 

8
 12. HD. 5.2.1987 T. 7164/1303 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9643) 

9
 12. HD. 11.10.1984 T. 7899/10299 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9645) 

10
 12. HD. 3.3.1999 T. 1761/2452; 12.3.1990 T. 8538/2283 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9641) 

11
 İİD. 2.3.1951 T. 973/1223 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9647) 
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  - Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin ilamlar 

uyarınca yapılan satışlarda «satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde yapısı 

bulunan kişiler»
12

 

  - «İpotekli borç senedi ve irad senedi alacaklıları» 

  - «İrtifak hakkı ve intia hakkı sahipleri» 

  - «Şufa, iştira ve vefa hakkı sahipleri» 

  - «Borçlunun borcu için taşınmazını ipotek etmiş olan üçüncü 

kişiler» 

  - «Taşınmazın tapu kaydına -taşınmazın cebri icra yolu ile de 

satılmaması konusunda- ihtiyati tedbir koymuş olan kişiler» (Yüksek 

Mahkeme, önce
13

 «taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir -

taşınmazın aynı ile ilgili bir uyuşmazlık nedeniyle- koydurmuş olan 

kişilere de ilgili sıfatıyla satış ilanının tebliğini» istemişken, daha 

sonra
14

 bu görüşünü değiştirerek «ancak taşınmazın cebri icra yolu ile 

dahi satılmaması konusunda tapu kaydına ihtiyati tedbir koydurmuş 

olan kişilerin ilgili sayılacağını, böyle bir açıklık taşımayan ihtiyati 

tedbirlerin sadece o taşınmazın rızai devirlerini önleyeceğini, cebri 

icra yoluyla satışlarını önlemeyeceğini; dolayısı ile bu kişilerin ‘ilgili’ 

sayılmayacağını, kendilerine satış ilanının tebliğine gerek 

bulunmadığını» belirtmeye başlamıştır) 

  «Ortaklığın giderilmesi satışları»nda, satış ilanının paydaşların 

hepsine
15

 tebliğ edilmesi gerekir. Paydaş satıştan önce ölmüşse, 

mirasçılarına
16

 satış ilanının tebliği gerekir. 

                                           
12

 12. HD. 26.4.1984 T. 2047/5066 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9645) 

13
 12. HD. 16.10.2000 T. 14575/15153 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9640) 

14
 İİD. 23.10.1953 T. 4911/5100 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9640) 

15
 12. HD. 21.2.2006 T. 386/3116; 24.1.2006 T. 23425/215 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9643) 
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Ancak hemen belirtelim ki, «ortaklığın satış suretiyle giderilmesi» 

kararı uyarınca satış yapılabilmesi için, önce «ortaklığın satış suretiyle 

giderilmesi» kararının tüm ortaklara tebliğ edilip bu kararın 

kesinleşmiş olması gerekir
17

. 

  Kendisine satış ilanının bir örneği tebliğ edilecek 

olan alacaklının, borçlunun
18

 ve paydaşların
19

 «takip (veya ortaklığın 

giderilmesi) dosyası»nda kendilerini temsil etmiş olan vekilleri varsa, 

satış ilanının vekile tebliği gerekir (HUMK. mad. 62–68; Av. K. mad. 

41; Teb. K. mad. 11). 

  Vekili bulunan «ilgili»nin ayrıca kendisine de satış ilanının bir 

örneğinin tebliğine gerek yoktur
20

. Ancak satış (icra) memurluğunca, 

«satış ilanının vekili bulunan kişinin kendisine (asile de tebliğine) 

karar verilmişse, asile satış ilanının bir örneğinin Tebligat Kanununa 

uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekir mi? Bu durumda asile 

yapılacak usulsüz tebligat, ihalenin feshine neden olur mu? Bu 

konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 12. Hukuk 

Dairesi arasında görüş ayrılığı bulunduğunu görüyoruz.   

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu durumda, «asile yapılan 

satış ilanı tebligatının Tebligat Kanununa uygun olmamasının 

ihalenin feshini gerektireceğini»
21

 belirtmişken, Yargıtay 12. Hukuk 

                                                                                                   
16

 HGK. 18.4.2001 T. 12–349/370; 12. HD. 10.11.2000 T. 15217/17157 (UYAR, 

T. ag. Şerh, s.9638) 

17
 12. HD. 25.10.1979 T. 8022/8343 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9646) 

18
 12. HD. 8.2.2005 T. 25092/2078; 26.4.2004 T. 6020/10261; 8.5.2003 T. 

7421/10453 vb(UYAR, T. ag. Şerh, s.9681) 

19
 12. HD. 18.2.1999 T. 537/1683; 4. HD. 28.4.1987 T. 3399/3250 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9689) 

20
 12. HD. 22.11.1976 T. 9299/11752 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9692) 

21
 HGK. 4.6.2003 T. 12–385/399; 11.5.1983 T. 12–465/506 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9648) 



Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş İlgilinin Bu Nedenle İhalenin Feshini 255 

Dairesi -kanımızca da isabetli olarak «satış ilânının vekile tebliğ 

edilmiş olmasının yeterli olduğunu, ayrıca asile de usulüne uygun 

olarak tebliğ edilmemiş olmasının ihalenin feshine neden 

olmayacağını»
22

 ifade etmiştir. 

  «İlgili»nin Vekili -HUMK. 68’deki formaliteyi yerine 

getirmeden- istifa etmişse, satış ilamı örneğinin yine kendisine tebliği 

gerekir
23

. 

  Aynı şekilde vekilini azleden ve bu durumu takip (satış) 

dosyasına bildiren asile, satış ilanının bir örneğinin tebliği 

gerekir
24

. Buna karşın; vekilini azleden ve durumu takip (satış) 

dosyasına bildirmeyen asile satış ilânı tebliğ edilmez
25

. 

  Vekâlet ilişkisi, müvekkilin ölümü ile son bulduğundan, ölüm 

tarihinden sonra, satış ilanının ölenin mirasçılarına tebliği gerekir
26

. 

 

  II-  «Satış ilanı»nın, bütün «ilgililere» tebliğ edilebilmesi 

için, ilgililerin adreslerinin tapuda mevcut olması gerekir
27

. Bu 

nedenle, tapu sicilinde ad ve adresi yazılı olmayan mirasçıya satış 

ilanının tebliği söz konusu olamaz
28

. 

                                           
22

 12. HD. 29.6.2004 T. 13076/17161; 7.2.2003 T. 28066/2412; 31.1.2003 T. 

27283/1701 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9683) 

23
 12. HD. 10.5.1999 T. 5649/6133; 10.2.1999 T. 15244/1088 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9688 vd.) 

24
 12. HD. 25.2.1988 T. 2941/2098 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9690) 

25
 12. HD. 7.10.1982 T. 6423/6930 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9691) 

26
 12. HD. 5.5.1986 T. 11172/5318; 20.5.1985 T. 14810/4846 (UYAR, T. ag. Şerh,    

s.9690) 

27
 12. HD. 10.3.1986 T. 8984/2588 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9643 vd.) 

28
 12. HD. 3.10.2002 T. 18381/19737 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9638) 
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  Adresin, tapuda yazılı olmaması halinde ayrıca «adres 

araştırması» yapılmaz
29

, gazetedeki «satış ilanı», tebligat yerine 

geçer
30

. (İİK. mad. 127, c. 2). 

  İcra Müdürlüğü, tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililerin 

adreslerini tapu müdürlüğünden ister
31

. Tebligatlar, tapu 

müdürlüğünün bildirdiği tüm adreslere
32

 yapılır. 

 

  III-  «Satış ilanı»nın «ilgili»lere ne zaman -satış gününden 

ne kadar önce- tebliğ edilmesi gerekir? Kanunda bu konuda açık bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu tebliğ işleminin, satıştan uygun 

bir süre önce gerçekleşmesi gerekir ki, «ilgililer» satışı alıcı olarak 

ihaleye katılmayı düşünenlere duyurabilsinler veya kendileri 

katılmaya hazırlanabilsinler ya da «ilanın içeriğine, şekline» karşı 

şikâyet yoluna başvurup, satışı durdurabilsinler. 

  Yüksek Mahkeme; 

- «Satış ilanının ihale tarihinden uygun bir süre önce tebliğ edilmemiş 

olmasının»
33

, 

- «Satış ilanının borçluya satış günü tebliğ edilmiş olmasının»
34

, 

- «Satış ilanının satış gününden sonra tebliğ edilmiş olmasının»
35

, 

                                           
29

 12. HD. 15.5.2001 T. 7743/8566; 3.7.1995 T. 9503/9976 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9638) 

30
 12. HD. 27.1.2000 T. 329/984; 31.1.1986 T. 845/1314 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9641) 

31
 12. HD. 24.3.1983 T. 913/2217 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9645) 

32
 12. HD. 16.4.1987 T. 14148/5377 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9642 vd.) 

33
 12. HD. 21.3.1994 T. 2963/3545 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9695) 

34
 12. HD. 16.4.1981 T. 2057/3811; 2.3.1981 T. 241/1950 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9696) 

35
 12. HD. 3.3.1999 T. 1953/2477 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9695) 
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İhalenin feshine neden olacağını, 

  Buna karşın; 

- «Düzeltilmiş satış saati kendisine satıştan önce bildirilen kişinin»
36

, 

- «Satış ilam satıştan kısa bir süre önce tebliğ edilen kişinin»
37

, 

bu nedenle «ihalenin feshini isteyemeyeceğini» belirtmiştir. 

  «Satış ilanının tebliğ süresi» ile ilgili olarak şu hususu da 

belirtelim ki, Yüksek Mahkemenin «kıymet takdiri kesinleşmeden 

satış talep edilememesi (ve satışın yapılmaması)» konusundaki yeni 

görüşü
38

 doğrultusunda, «kıymet takdiri kesinleşmeden, satış ilanının 

ilgililere tebliğe gönderilmemesi»
39

 gerekir. 

 

  IV-  İİK. mad. 127 gereğince «satış ilanı»nın «ilgili»lere hiç 

tebliğ edilmemesi
40

 ya da Tebligat Kanunu hükümlerine aykırı olarak 

tebliğ edilmesi yapılan ihalenin bozulmasına neden olur. 

  Yüksek Mahkeme, satış ilanının tebliğ şekli (Tebligat 

Kanununa uygun olarak tebliğ edilmiş olup olmadığı) konusu ile ilgili 

olarak; 

√ «Satışı yapılan ipotekli taşınmazın malikine, satış ilânının, ipotek 

akit tablosundaki adresi yerine, borçlunun ayni belgede yazılı olan 

adresine tebliğ edilmesinin usulsüz olacağını»
41

, 

√ «Satış ilânının borçluya usulsüz olarak tebliğ edilmiş olmasının 

başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğunu»
42

, 

                                           
36

 12. HD. 29.11.1984 T. 11426/12403 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9696) 

37
 İİD. 30.3.1961 T. 2566/3134 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9696) 

38
 12. HD. 25.5.1995 T. 6337/7538 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9697) 

39
 12. HD. 28.6.1999 T. 7964/8743 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9694 vd.) 

40
 12. HD. 17.6.2003 T. 10616/14489 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9637) 

41
 12. HD. 31.1.2006 T. 24357/1031 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9650) 
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√ «Satış ilanının tebliğinin Tebligat Kanununun 21 ve Tebligat 

Tüzüğünün 28. maddesindeki koşullara uyulmadan (yani; muhatabın 

adreste bulunmama nedeni -apartman yöneticisi, kapıcı, komşu gibi- 

ilgili kişilerden sorulup araştırılmadan ve bu husus bu kişilerin 

imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilmeden) yapılmış olmasının, 

ihalenin feshini gerektireceğini»
43

, 

√ «Satış ilanının vekille kendisini temsil etmekte olan borçlu (ya da 

alacaklı) asile tebliğinin HUMK. 62-68 Av. K.nun 41 ve Teb. K’nun 

11. maddelerine aykırı olacağını»
44

, 

√ «Satış ilânının vekile tebliğinin yeterli olduğu, vekil yanında ayrıca 

vekâlet veren asile (borçluya, alacaklıya vb.) gönderilen satış ilânının 

bunlara usulsüz olarak tebliğ edilmiş olmasının ihalenin feshini 

gerektirmeyeceğini»
45

,
46

, 

√ «Tebligat Kanununun 35 ve Tebligat Tüzüğünün 55. madde merasim 

yerine getirilmeden yapılan satış ilânı tebliğinin usulsüz olacağını»
47

, 

√ «Borçluya (paydaşlardan birine) gönderilen satış ilanının, diğer 

borçluya (paydaşa) tebliğ edilmiş olmasının, Tebligat Kanununa 

aykırı olacağını»
48

, 

                                                                                                   
42

 12. HD. 23.1.2006 T. 23214/664; 17.3.2005 T. 1899/5538; 12.10.2004 T. 

20581/21542 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9650 vd.) 

43
 12. HD. 24.10.2005 T. 16939/20666; 5.7.2004 T. 12990/17811; 29.6.2004 T. 

13008/17189 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9653 vd.) 

44
 12. HD. 8.2.2005 T. 25092/2078; 26.4.2004 T. 6020/10261; 8.5.2003 T. 

7421/10453 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9681 vd.) 

45
 12. HD. 29.6.2004 T. 13076/17161; 7.2.2003 T. 28066/2412; 31.1.2003 T. 

27283/1701 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9683 vd.) 

46
 Karş: HGK. 4.6.2003 T. 12–385/399; 11.5.1983 T. 12–465/506 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9684 vd.) 

47
 HGK. 26.9.2001 T. 12–590, K: 622 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9657 vd.) 

48
 12. HD. 21.12.2000 T. 19614/20450; 23.9.1998 T. 8673/9412 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9659 vd.) 
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√ «İpotekli takiplerde, satış ilanının, ödeme (icra) emrinin de tebliğ 

edildiği borçlunun ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ edilmesi 

gerekeceğini»
49

, 

√ «Tebligat Tüzüğünün 28. maddesine göre tebliğ memurunca 

borçlunun yeni adresi araştırılmadan, sadece eski adrese Teb. K. 

mad. 35’e göre satış ilanının tebliğinin mümkün olduğunu»
50

, 

√ «Tebliğ sırasındaki yetkili temsilcisi bulunmadığı saptanmadan, 

tüzel kişinin muhasebecisine, personel şefine, fabrika müdürüne vs. 

yapılan satış ilanı tebliğinin geçersiz olacağını»
51

, 

√ «İcra dosyasına vekâletnamesini ibraz etmeden önce avukata 

yapılan ihale ile ilgili tebligatların geçersiz olacağını»
52

, 

√ «Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebligatın ancak daha önce 

borçlunun gösterilen adresine tebligat yapılması, bu tebligattan sonra 

borçlunun adresini değiştirmesi nedeniyle ikinci tebligatın bila tebliğ 

iade edilmesi halinde yapılabileceğini»
53

, 

√ «Adresi tapu kaydında yazılı olan kişiye ilanen tebligat 

yapılamayacağını»
54

, 

√ «Tüzel kişilere bizzat şerhiyle yapılacak tebligatın geçerli 

olmayacağını»
55

, 

                                           
49

 12. HD. 29.5.2000 T. 8686/10004; 6.4.1999 T. 3620/4202; 24.2.1988 T. 

1030/2012 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9678 vd.) 

50
 12. HD. 14.2.2000 T. 1493/2161; 20.2.2000 T. 12–44/37; 12. HD. 1.9.1999 T. 

8481/9575 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9660 vd.) 

51
 12. HD. 21.12.1999 T. 16228/16931; 5.11.1999 T. 12120/13653 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9666 vd.) 

52
 12. HD. 24.9.1999 T. 9355/10787 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

53
 12. HD. 10.6.1999 T. 7062/7982 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

54
 12. HD. 4.3.1999 T. 1990/2613 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

55
 12. HD. 3.3.1999 T. 1720/2525 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668) 
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√ «Hâkim olan borçluya gönderilen satış ilanının zabıt kâtibine 

yapılmasının Tebligat Kanununun 17. maddesine aykırı olacağını»
56

, 

√ «Ölü kişiye kayyım tayin edilmesi usulsüz olduğundan, kayyıma -

ölenin mirasçıları yerine yapılan satış ilanı tebliğinin geçersiz 

olacağını»
57

, 

√ «Muhatabın (borçlunun) satış ilanının gönderildiği adresten 

ayrıldığı gerekçesiyle satış ilanının tebliğ edilmeden iade edilmiş 

olması halinde, muhatap (borçlu) tarafından tebligatın usulsüz 

olduğu, kendisinin o adreste bulunduğu hususunun ispat 

edilebileceğini»
58

, 

√ «Satış ilanının vesayet altında bulunan kişiye değil, vasisine tebliğ 

edilmesi gerekeceğini»
59

, 

√ «Satış ilanı gönderilen borçlu ve eşinin, tebligatın yapıldığı sırada 

fiilen ayrı yaşamaları halinde, borçluya gönderilen tebligatın eşine 

verilmiş olması halinde, geçersiz olacağını»
60

, 

√ «Almanya’da bulunan borçlunun adresinin tespiti için yeterli 

araştırma yapılmadan satış ilanının «ilanen tebliğinin» yasaya aykırı 

ve geçersiz olacağını»
61

, 

√ «Yapılan zabıta araştırmasında İngiltere’de olduğu anlaşılan 

borçluya ilanen tebligat yapılamayacağını»
62

, 

                                           
56

 12. HD. 24.10.1996 T. 13033/13064 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668) 

57
 12. HD. 16.4.1996 T. 3896/5289 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668 vd.) 

58
 12. HD. 12.3.1996 T. 3096/3324 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9669 vd.) 

59
 12. HD. 27.12.1995 T. 18040/18598 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9670) 

60
 12. HD. 24.1.1995 T. 87/1333 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9670) 

61
 12. HD. 20.1.1995 T. 216/405 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671) 

62
 12. HD. 10.12.1992 T. 8958/15981 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671) 
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√ «İlanen yapılan tebligatlarda, ilanın bir örneğinin tebliği çıkaran 

merciin ilan tahtasına asılmasının ve durumun bir tutanakla 

belgelendirilmesi gerekeceğini»
63

, 

√ «Vekilini azleden ve bu durumu satış dosyasına bildiren asile satış 

ilanının tebliği gerekeceğini»
64

, 

√ «Satış ilanının tebliğ tarihinin, posta dağıtıcısının şahitliği ile 

kanıtlanamayacağını»
65

, 

√ «Şirkete ait satış ilanının, şirketten ayrılan ortağa tebliğinin usulsüz 

olacağını»
66

, 

√ «Müvekkilin ölümü ile vekâlet sona ereceğinden, ölüm tarihinden 

sonra, satış ilanının, ölenin mirasçılarına tebliği gerekeceği, vekiline 

yapılan tebligatın geçersiz ve ihalenin feshine neden olacağını»
67

, 

√ «Muhatabın (ilgilinin) oğluna, işyerinde yapılacak tebligatın 

Tebligat Kanununun 17. maddesine aykırı olacağını»
68

, 

√ «Tebligatın, Teb. K. Mad. 21 yerine mad. 35’e göre yapılmasının, 

ihaleyi usulsüz hale getireceğini»
69

, 

√ «Satış ilanının, ilanda adı yazılı hissedara Tebligat Kanununun 35. 

maddesi yerine ilanen tebliğ edilmesinin ihaleyi usulsüz hale 

getireceğini»
70

, 

                                           
63

 12. HD. 10.7.1992 T. 5301/9633 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671 vd.) 

64
 12. HD. 25.2.1988 T. 2941/2098 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9690) 

65
 12. HD. 26.3.1987 T. 8084/4117 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9672) 

66
 12. HD. 29.12.1986 T. 4451/15252 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9672) 

67
 12. HD. 5.5.1986 T. 11172/5318 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9690) 

68
 12. HD. 10.12.1983 T. 8743/1054 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 

69
 12. HD. 23.5.1983 T. 3962/4058 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 

70
 12. HD. 20.2.1982 T. 9423/9661 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 
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√ «Alıcının (muhatabın) satışlarını kabul etmemesi halinde, Teb. K. 

mad. 35’e  göre değil mad. 21’e göre işlem yapılması gerekeceğini»
71

 

belirtmiştir. 

 

  V-  Bu madde gereğince, kendisine satış ilanı tebliğ 

edilmesi gerektiği halde, tebligat yapılmamış olan kimseler, ihalenin 

bozulmasını şikâyet yolu ile isteyebilirler. Bu halde şikâyet «ihale 

tarihinden» değil, «ihalenin yapıldığını öğrenme tarihinden» itibaren 

işlemeye başlar. Fakat şikâyet hakkının kullanılması ihaleden itibaren 

bir seneyi geçemez (İİK. mad. 134/IV). 

  Yüksek Mahkeme
72

 «kendilerine satış ilanı tebliğ edilmemiş 

olan kişiler yerine başkalarının -bu sebebe dayanarak- ihalenin 

feshini isteyemeyeceklerini» belirtmiştir. 

Hemen belirtelim ki, kendisine satış ilanı tebliği gereken “ilgili” satış 

günü, satış yerinde hazır bulunsa dahi, kendisine “satış gününden 

münasip bir süre önce”  satış ilanının tebliği edilmemiş olması yine 

ihalenin feshini gerektirir
73

.  

 

  VI-  Kendisine –“satış gün ve saatinden münasip bir süre 

önce”- satış ilanı tebliğ edilmesi gereken “ilgili”, kendisine satış ilanı 

tebliğ edilmemiş olmasına rağmen herhangi bir şekilde satıştan 

haberdar olarak, kendi adına satışa katılabilmesi için bir Avukata 

vekâletname vererek artırmaya katılıp, Avukatı vasıtasıyla pey sürmüş 

                                           
71

 12. HD. 2.11.1981 T. 6407/7976 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9674) 

72
 12. HD. 29.12.2004 T. 22406/27319; 11.10.2004 T. 16927/21407; 6.4.2004 T. 

2674/8380 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9635 vd.) 

73
 12. HD. 03.07.2001 T. E:11478, K:12018 (UYAR, T. ag. s.9678)-04.02.1997 T. 

E:561, K:1015 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9642) 
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ancak satışa katılan başka kişi ya da kişilerin kendisinden daha yüksek 

pey sürmesi (arttırması) nedeniyle, ihalenin o kişiler üzerine 

yapılmasından sonra “satıştan önce kendisine satış ilanının tebliğ 

edilmemiş olduğunu” ileri sürerek, ihalenin feshini isteyebilir mi? 

Daha doğrusu, bu davranışı (bu nedenle ihalenin feshini 

istemesi) MK. madde 2’de düzenlenmiş bulunan “dürüstlük 

kuralı” ile bağdaşır mı? 

  Bir olayda, borçlu Hüseyin E.’nin de paydaşlarından birisi 

olduğu taşınmaza, Hüseyin E.’nin alacaklısı haciz koydurup taşınmaz 

hakkında “ortaklığın giderilmesi davası” açar ve sulh hukuk 

mahkemesince verilen ve kesinleşen “satış suretiyle ortaklığın 

giderilmesi kararı” uyarınca taşınmazın “açık artırma suretiyle 

satılması” aşamasına gelinir. Satış tarihi olarak belirlenen 08.01.2009 

tarihinden önce 10.12.2008 tarihinde, takip borçlusu (ve taşınmazın 

paydaşı) Hüseyin E. vefat eder. Geriye mirasçı olarak kalan Nihat E. 

ve Zinet K.’ya satış memurluğunca, satış ilanı tebliğ edilmeksizin 

önceden belirlenmiş olan 08.01.2009 tarihinde yapılan açık artırmaya 

(ihaleye) borçlu / paydaş Hüseyin E.’nin mirasçılarından 05.01.2009 

tarihinde aldığı vekâletnameye dayanarak Avukat  E. K.’de katılarak 

pey sürer ancak dava konusu taşınmaz, daha çok pey süren (artıran) 

başka bir kişiye ihale edilir. 

  Yapılan bu ihalenin feshi için, ölmüş olan borçlu (paydaş) 

Hüseyin E.’nin mirasçıları Nihat E. ve Zinet K. “kendilerine satış 

ilanının satıştan önce tebliğ edilmemiş olduğunu”  ileri sürerek Urla 

Sulh Hukuk Mahkemesine başvururlar. 

  Yerel mahkeme açılan ihalenin feshi davasının reddine  karar 

verir. Bu kararın şikâyetçi Nihat E. ve Zinet K. Tarafından 15.01.2009 

tarihinde temyizi üzerine Karar, Yargıtay 12. Hukuk Dairesince 

25.05.2010 tarihinde aşağıdaki şekilde bozulur; 
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  “Alacaklı vekilinin, borçlu Hüseyin E.’nin de dâhil olduğu 

11 borçluya karşı başlattığı icra takibinde, borçluların el birliği 

halinde malik oldukları taşınmaza haciz koydurduğu, İİK.’nun 121. 

maddesi uyarınca taşınmazın borçlulara intikal edecek hisselerinin 

satışının yapılarak ortaklığın giderilmesi hususunda dava açmak için 

İzmir 8. İcra Mahkemesinden yetki alarak ortaklığın giderilmesi 

davasını açtığı, dava sonunda taşınmaz ortaklığının satışı suretiyle 

giderilmesine karar verildiği, 08.01.2009 tarihinde yapılan ihalenin 

feshinin borçlu hissedarlar vekilince 15.01.2009 tarihinde istendiği 

görülmektedir. 

  Takip borçlusu ve taşınmaz paydaşı Hüseyin E.’nin 

10.10.2008’de vefat ettiği, mirasçı olarak geriye Nihat E. ile Zinet 

K.’yı (E.’yi) bıraktığı, Urla Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.12.2008 

tarih 2008/739 E., 2008/759 K. sayılı veraset ilamıyla sabittir. Paydaş 

Hüseyin E.’nin vefatından sonra T.K.’nun 21. maddesi hükümlerine 

göre 24.11.2008’de yapılan satış ilanı tebligatı geçersizdir. 

  Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarına göre paydaşlardan 

birinin satıştan önce ölmesi halinde onun mirasçılarına satış ilanı 

tebliği şarttır. Muhlisin mirasçılarının satıştan haberdar edilmesi 

halinde ihalede pey sürebilecekleri, müşteri bulabilecekleri ve talebi 

arttırıcı faaliyet gösterecekleri tartışmasızdır. Paydaş Hüseyin E.’nin 

mirasçıları Nihat E. ve Zinet K.’nın da dâhil olduğu tüm 

şikâyetçilerin, Av. E. K.’a 05.01.2009 tarihli vekâletname vermeleri ve 

bu vekilin şikâyetçiler adına 08.01.2009 tarihli şikâyete konu ihalede 

şikâyetçiler adına pey sürmesi, alınan mirasçıların satışlarında 

haberdar olduğu şeklinde yorumlanamaz. Paydaşın mirasçılarına 

satış ilanı tebligatın yapılmaması başlı başına ihalenin feshi nedeni 

olup şikâyetin kabulü yerine reddi isabetsizdir. 
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  Kabule göre de vekille temsil edilen davacılar yararına maktu 

avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, 47.500,10 TL. nisbi 

avukatlık ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir. (12. HD. 

25.05.2010 T. E.720, K.12655)” 

  Bu “bozma kararı”na karşı yapılan “ karar düzeltme” istemi 

de, aynı Dairece 09.12.2010 tarihinde, formül karar ile reddedilir. (12. 

HD. 09.12.2010 T. E:26392, K:29344) 

  Yüksek mahkemenin bu bozma kararındaki  gerekçelere, bu 

gerekçeleri MK. madde 2’de düzenlenmiş olan “dürüstlük kuralı” ile 

bağdaştırmadığımız için katılamıyoruz. 

  Karara konu edilen olayda borçlu Hüseyin E.’nin de dâhil 

olduğu 11 adet borçlu bu taşınmaza maliktir. Alacaklı vekili de 

taşınmaza haciz koydurmuş ve açtığı ortaklığın giderilmesi davası 

sonucunda 08.01.2009 tarihinde ihalenin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

  Bu arada takip borçlusu ve taşınmaz paydaşı Hüseyin E. 

10.12.2008’de vefat etmiş, mirasçı olarak da geriye Nihat E. ve Zinet 

K. kalmıştır. Dolayısıyla paydaş Hüseyin E.’nin vefatından sonra ona 

24.11.2008 tarihinde yapılan satış ilanı tebligatı geçersizdir. 

  Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen “dürüstlük 

kuralı”, toplum içinde kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl 

davranmaları gerektiğini gösteren ve hatta kişilere bu ilkenin 

gösterdiği biçimde davranma hükümlülüğü yükleyen bir ilkedir. Bu 

ilkenin içeriği ve bu ilke doğrultusunda gösterilmesi gereken özenin 

derecesi değişkendir, özel durumlara ve koşullara bağlı olarak değişir. 

  Toplum içindeki diğer normal (ortalama) kişilerden böyle bir 

durumda nasıl davranış bekleniyorsa, aynısı, olayla ilgili kişiden de 

beklenir. Bu nedenle dürüstlük kuralına öğretide, “objektif iyiniyet”de 

denilmiştir. 
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  “Dürüstlük kuralı” sadece somut bir takım hukuki ilişkilere 

değil, sosyal hayatta karşılaşabilinecek her türlü olayda 

uygulanabilecek bir genel ilke niteliğindedir. Bu kuralın işlevi hukuk 

uygulamasına esneklik sağlayarak hukukun kalıplaşmışlığından ve 

çıkarlar dengesine aykırı olacak durumlardan sıyrılmaktır. Zira 

kanunlar ile ne kadar ince ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmeye 

çalışılırsa çalışılsın, hakların kullanılmasında ve borçların yerine 

getirilmesinde her olay için uyulması gereken kuralları ayrı ayrı 

belirlemek mümkün olmaz. 

Kişilerin haklarını kullanma ve borçlarını yerine getirmelerinde 

dürüstlük kuralına uygun hareket etmedikleri belirlenirken, aynı olay 

karşısında vasat (ortalama) bir kişinin göstereceği tutum ve davranış 

dikkate alınmaktadır. Bu bakımdan dürüstlük kuralının kişilerin 

dışında oluşmuş ölçülere kurulan davranış kuralları olduğu 

belirtilmektedir. 

  Bu ilke genel ahlâk ve kamu yararı düşüncesi ön planda 

tutularak düzenlenmiş bir temel ilkedir. 

  “Dürüstlük kuralı”, emredici hukuk kuralları arasında yer 

aldığından bu kurala uyulup uyulmadığını, yargıç, önüne gelen olayda 

re’sen (kendiliğinden) araştırmakla yükümlüdür
74

. 

  Dürüstlük kuralının ana fonksiyonu, bütün hakların 

kullanılmasında ve hükümlerin yerine getirilmesinde bunlara bir sınır 

teşkil etmek, ayrıca hukuk kurallarının özellikle kanunların 

tamamlanmasına büyük ölçüde hizmet etmektedir
75

. 

  Dürüstlük kuralındaki bu ölçüler bize, kişilerin haklarını 

kullanırken, “hakkın amacına uygun davranması” gerektiğini 

                                           
74

 ZEVKLİLER, A. / ACARBEY, M. B. / GÖKYAYLA, K. E., Medeni Hukuk, 

1999, s.161 vd. 

75
 KÖPRÜLÜ, B., Medeni Hukuk, 1970–1971, s.101 
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gösterir. Hakkın kullanılması ve borcun yerine getirilmesi, amacına 

uygun olduğu oranda korunur. Amacını aşan kullanmalar ise dürüstlük 

kuralına aykırı olduğu için hukuk düzeni tarafından korunmaz. 

  Dürüstlük genel kuralının icra ve iflas hukukunda da geçerli 

olduğuna kuşku yoktur. İcra ve iflas takibinin taraflarının veya 

konkordato isteminde bulunan borçlunun Kanunun kendisine tanıdığı 

yetki ve olanakları kullanırken dürüstlük kuralına uyması gerektiğini 

doğal saymak gerekir. 

  Gerçekten de İcra ve İflas Kanununda itiraz, ihalenin feshi, 

iptal davaları, konkordato vb. ile ilgili maddelerde dürüstlük kuralına 

uyulması hakkında hükümler mevcuttur
76

. 

  Dürüstlük kuralı, hakları kullanma ve borçları ifanın genel 

sınırıdır. Bu sınırlar içinde hakları kullanmada, borçları ifada 

uygulanır. Sınırların aşılması halinde ise hakkın kötüye 

kullanılmasından söz edilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki;  hak 

sahibi hakları kullanırken ve borçları ifa ederken, doğruluk ve güven 

kuralına uyacak, bu kuralı yararı olmadan çiğneyerek başkasına zarar 

vermeyecektir
77

. 

“Dürüstlük kuralı” genellikle çağımızda bir hakkın toplumsal ve 

ekonomik özünü, görevini ve amacını sosyal adalet sınırları içerisinde 

olmak üzere tayin etmekte “hakkın kötüye kullanılması teorisi” ise, 

bunlara aykırı olan davranışları izlemekte ve bunları 

korumamaktadır
78

. 

  Önemi, daha Roma Hukukundan beri bilinmekte olan 

“dürüstlük kuralı”na birçok yabancı kanunlar, örneğin Alman Medeni 

                                           
76

 ARSLAN, R., Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s.135 

77
 FEYZİOĞLU, F. N. / DOĞANAY, Ü. / AYBAY, A., Medeni Hukuk Dersleri, 

1976, s.43 

78
 KÖPRÜLÜ, B. age, 1970-1971, s.107 
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Kanunu (§157) ve Fransız Medeni Kanununun 1134/II maddesinde 

yer vermişlerdir. Fakat hiçbir kanun dürüst davranmaya Türk Medeni 

Kanununun 2. maddesindeki kadar kapsamlı bir işlev tanımamıştır. 

Gerek Alman Medeni Kanunu gerekse Fransız Medeni Kanunu dürüst 

davranmayı sadece borçlar hukukunda düzenlemişlerdir. Alman 

Medeni Kanunu “sözleşmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak 

yorumlanacağını” , Fransız Medeni Kanunu ise “sözleşmelerin 

dürüstlük kuralları dairesinde yerine getirileceğini (ifa 

edileceğini)” öngörmektedir.  

  Oysa Türk Hukukunda dürüst davranma tüm hakların 

kullanılmasının sınırını çizmek suretiyle hakların kapsamını 

belirlemekte, bu akların sözleşmeden veya kanundan doğmuş olması 

bakımından bir fark öngörmemektedir
79

.  

  “Hakkın kötüye kullanılması”ndan maksat hakkın sahibi 

tarafından dürüstlük kuralı ile çizilmiş sınırını aşarak başkasına zarar 

verecek biçimde kullanılmasıdır. 

  Yüksek Mahkeme, dürüstlük kuralı ile ilgili olarak; 

-“Sözleşmeyi imzalayanın o şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına 

rağmen, sözleşme hizmetlerinden yararlandığı sabit olduğuna göre, 

‘sözleşmeyi imza eden kişinin şirketi temsile yetkili olmadığını’ ileri 

sürerek hizmet bedelini ödemekten kaçınmanın MK. madde 2’deki 

dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağını”
80

,  

                                           
79

 AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T. / KARAMAN, D. A., Türk Medeni Hukuku 

(Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku), 2009, s.169 

80
 19. HD. 09.05.2000 T. E:1502, K:3575 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, 2002, 

C:1, s.368 vd.)  
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-“Aralarında organik bağ bulunan (ortak ve temsilcileri aynı kişi 

olan) şirketlerden birinin ‘diğerinin yaptığı işlemleri bilmediğini’ ileri 

sürmesinin dürüstlük kurallarına MK. 2 aykırı olacağını”
81

,  

-“Şekil koşuluna uyulmadan yapılmış olduğu için geçersiz olan bakım 

sözleşmesinin, bakım alacaklısının ölümüne kadar yerine getirilmiş ve 

bakım alacaklısı tarafından sağlığında herhangi bir iptal sebebi ileri 

sürülmemişse, bakım alacaklısı tarafından ‘şekil eksikliği’nin ileri 

sürülmesinin MK. 2’deki dürüstlük kuralına aykırılık teşkil 

edeceğini”
82

,  

-“Ortak yere yapılan onarım ve tesislere yazılı olarak muvafakatini 

bildirmiş olan kat malikinin, muvafakat verdiği bir işin yapılmasından 

sonra dava açmasının dürüstlük kurallarına uygun düşmeyeceğini”
83

,  

-“Davacının çekin keşidecisi olup, çeki keşide yerini yazmadan keşide 

etmesi durumunda, bundan sonra bankanın kusurundan bahsedilerek 

tazminat talebinde bulunulmasının MK.’nun 2. maddesi hükmü ile 

bağdaşmayacağını”
84

,  

-“Müzekkere gereğini yerine getirmeyen borçlu belediyenin kendi 

ihmal ve kusurlarına dayanarak ihalenin feshini istemesinin, Medeni 

Kanunun 2. maddesine aykırı olduğunu”
85

,  

                                           
81

 11. HD. 10.10.1995 T. E:4108, K:7350 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, C:1, 

s.587) 

82
 2. HD. 24.11.2004 T. E:11297, K:13856 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, 

C. Türk Medeni Kanunu, 2006, C:17, s.52) 

83
 18. HD. 20.05.2004 T. E:3437, K:4269 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.  age, 

s.57 vd.) 

84
 11. HD. 08.03.2004 T. E:2003/7791, K:2171 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, 

C.  age, s.63) 

85
 12 HD. 03.06.2003 T. E:10147, K:12951 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, 

C.  age, s.101 vd.) 
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-“Bir kimsenin, hukukî işlemin butlanını eskiden beri bilmesine 

rağmen, buna uzun yıllar ses çıkarmayıp, şu veya bu nedenle durum 

aleyhine dönünce butlana dayanmasının iyi niyet kurallarına aykırı 

olacağını”
86

, belirtmiştir. 

 

  İncelemekte olduğumuz Yargıtay kararına konu olan olaya 

gelince; 

  Yargıtay’ın süreklilik kazanan içtihatlarına 

göre
87

 “paydaşlardan birinin satıştan önce ölmesi halinde onun 

mirasçılarına satış ilanı tebliği” şarttır. Olayda Hüseyin E.’nin 

mirasçılarına satış ilanı tebliğ edilmemişse de mirasçıları Nihat E. ve 

Zinet K.’nın Av. E. K.’ ya vekâletname vermeleri ve bu vekilin 

aralarında mirasçılarında bulunduğu şikâyetçiler adına pey 

sürmesinin, “şikâyetçilerin satıştan haberdar olmadığı” şeklinde 

yorumlanması, bize göre MK.’nun 2. maddesinde ifadesini bulan 

dürüstlük kuralına uygun düşmemektedir. Dürüstlük kuralı sınırı 

aşıldığı için, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. İhalenin 

feshedilmesi, taşınmazı ihalede satın almış olan alıcının haklarına 

zarar vermiş olacağından, bu durum ihalenin feshini “dürüstlük 

kurallarına aykırı olarak”  istemiş olan borçlu / paydaşın 

mirasçılarının haksız talebi üzerine gerçekleşmiş olduğundan, 

kendilerinin bu tutumlarının kanun tarafından korunmaması gerekir. 

 

                                           
86

 HGK. 29.05.2002 T. E:2–401, K:451 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.  age, 

s.146) 

87
 HGK. 18.04.2001 T. E:12–349, K:370; 12. HD. 10.11.2000 T. E:15217, K:17157 

(UYAR, T. ag. Şerh, s.9638 vd.) 
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GİZLİ TANIKLIK 

 

Prof. Dr. Ersan ŞEN

 

   

  Esas olan, tanığın kimliğini gizlemeden ve duruşmaya 

katılmasını sağlamak ve böylece, sanığın hakları korumak suretiyle 

yargılamanın yapılıp maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak suç örgütünün 

faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar hakkında tanıklıklarına 

başvurulacak kişilerin, can güvenliklerinin sağlanması açısından 

somut zorunluluklar gündeme gelebilir. Bu durumu dikkate alan 

konun koyucu, Ceza Muhakemesi Kanunu m.58’de “gizli tanıklık” 

müessesesini düzenlemiştir. İddiaya konu suçla ilgili bilgi ve görgüsü 

bulunan gizli tanık, kendisinin veya yakınlarının can güvenliklerinin 

sağlanması amacıyla kimlik bilgileri saklı tutularak veya duruşmada 

sanık ve avukatının yokluğunda dinlenebilecektir. Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun 58. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, yalnızca suç 

örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla sınırlı olarak, hazır 

bulunanların huzurunda dinlenmesinin, tanık için ağır tehlike 

oluşturacak halin başka türlü önlenemeyeceği ya da maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılmasında somut tehlike oluşturacağı hallerde mahkeme 

tarafından, hazır bulunma hakkına sahip olanların katılmadığı bir 

ortamda başvurulabilecek "gizli tanıklık", bu şekli ile istisnai bir 

müessese olmakla birlikte, gerek savunma hakkını kısıtlaması ve 

                                           

 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi 
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gerekse "suç örgütü" kavramının uygulamada geniş kullanımı 

sebebiyle suistimale elverişlidir. "Gizli tanıklık"; kovuşturmanın 

aleniliği, yargılamanın doğrudan doğruyalığı ve kovuşturma 

aşamasında tüm katılanların huzurunda delillerin tartışılıp maddi 

hakikate ulaşılması ilkelerine aykırıdır. 

  Kanun koyucu, kimliğini ve yüzünü gizlemek yerine can 

güvenliğini sağlayarak koruması gereken tanıklarda, istisnai uygulama 

olarak kabul etmiş olsa da maddi gerçeğe ulaşmak adına dürüst 

yargılanma hakkını ihlal etmeyi göze almıştır. Bir soruşturma veya 

kovuşturmada maddi hakikate ulaşılabilmesi amacıyla toplanacak 

deliller arasında yer alan tanık beyanında, tanığın kimliğinin 

gizlenmemesi ve kovuşturma aşamasında da sanık ile müdafiinin 

bulunduğu ortamda ifade vermesinin sağlanması, dürüst yargılanma 

hakkının bir gereğidir. Bir suçlama ile ilgili bilgisi ve görgüsü bulunan 

kişi, can güvenliği endişesi sebebiyle tanıklık yapmaktan veya gerçeği 

söylemekten kaçınmakta ise, bu durumda esas olan tanığın korunması 

olup, kimliğinin gizlenmesi veya sanık ile müdafiinin yokluğunda 

beyanının alınması değildir. 

  Ceza Muhakemesi Kanunu m.54/2’ye göre, “Soruşturma 

evresinde cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler”. Bu 

hüküm uyarınca cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında tanık 

sıfatıyla dinlediği ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 50. maddesine 

göre yemin verilmeyen tanıklar ile 51. maddesine göre yeminden 

çekinebilecek olanlar dışında kalan tanıklara yemin ettirmek 

zorundadır. Aynı şekilde cumhuriyet savcısı, “gizli tanık” sıfatıyla 

dinlediği tanıklara da CMK m.55’de gösterilen usule uygun şekilde 

yemin ettirmek zorundadır. Aksi halde, cumhuriyet savcısı tarafından 

yemin ettirilmesi gerektiği halde yemini alınmayan kişilerin tanıklığı 
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hukuka aykırı olacaktır. Aynı usul, CMK m.54/1 uyarınca kovuşturma 

aşaması için de geçerlidir. 

  Dürüst yargılanma hakkı bakımından doğru olan bu olmakla 

birlikte, istisnai olarak tanığın kimliğinin gizlenmesi ve hatta 

kovuşturma aşamasında sanık ile müdafiinin yokluğunda dinlenmesi 

kabul edilmiştir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntü aktarımı 

yapılacağı ve sanık ile müdafiinin soru sorma hakkının bulunduğu 

kabul edilmektedir. Ancak bu kabul, delillerin doğrudan doğruya 

değerlendirilmesini, kovuşturmanın yüz yüze gerçekleşmesini, 

duruşma salonunda herkesin bulunduğu ortamda delillerin tartışılması 

suretiyle maddi hakikate ulaşılmasını engelleyecektir. Aleyhine 

tanıklık yapan kişinin kim olduğunu bilmeyen sanığın, yargılamanın 

dürüstlüğü konusunda endişe duymaksızın sağlıklı bir şekilde 

savunma yapabileceğini söylemek mümkün değildir. Kanun koyucu, 

tanığın taşıdığı can güvenliği endişesini, maddi hakikate ulaşmak 

uğruna bu defa dürüst yargılanma hakkı endişesi olarak sanığa 

yüklemiştir. Bu tespit, tanığın gerçeği söyleyip söylemediği 

konusunda var olan kaygıların gizli tanıklıkta artabileceği ihtimali de 

dikkate alınmaksızın yapılmıştır. 

  “Gizli tanıklık” ile “x muhbir” adıyla bilinen ve “gizli tanık” 

sıfatıyla yapılan ifade alınma şekillerine karşı olduğumuzu, esas 

olanın sanık ve müdafii tarafından tüm tanıkların kimliklerinin 

bilinmesi, yüzlerinin görülmesi, ifade verirlerken tanıkların hal ve 

hareketlerinin takip edilmesi, sanık ve müdafii tarafından tanıklara 

doğrudan doğruya soru sorabilme imkanının tanınması, kovuşturma 

aşamasında tanığın ifade vermesinden önce ve/veya sonra, gerek tanık 

ve gerekse yakınlarının can ve/veya mal güvenliklerinin korunması 

sisteminin uygulanması gerektiğini, bu yolla dürüst yargılanma ilkesi 
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ile savunma hakkının ve “hukuk devleti” ilkesinin güvence altında 

kalabileceğini, sanık ve müdafiinin yokluğunda dinlenen tanık 

beyanlarından hareketle tesis edilecek mahkumiyet hükümlerinin 

şaibeli olacakları gibi, hukuk ve adalet anlayışını da zedeleyeceklerini 

belirtmek isteriz. 

  Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda “gizli tanıklık” 

müessesesi istisnai olarak kabul edilmiştir. Maddi hakikate ulaşmak 

endişesi ile itham sisteminin sanığa tanıdığı dürüst yargılanma hakkı, 

savunma hakkı ve masumiyet/suçsuzluk karinesi gözardı edilemez. Bu 

sebeple savcılık makamı ve mahkeme, her suç örgütü faaliyetinde 

işlenen suçta “gizli tanıklık” müessesesine başvuramaz. Kanun 

koyucunun “gizli tanıklık” için aradığı şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediği incelenmeli, bunun hukukilik denetimi yapılmalı, 

şartları gerçekleşmediği halde “gizli tanık” olarak dinlenen kişilerden 

alınan beyanlara ve bu yolla elde edilen delillere itibar edilmemelidir. 

“Gizli tanıklık” müessesesi kabul edildiğine göre, bu kişilerden beyan 

alınması ve delil elde edilmesi usulünün sadece soruşturma 

aşamasında tatbiki yolu yeterli görülmemeli, kanun koyucu tarafından 

gösterilen usule uygun şekilde bu kişilerin kovuşturma aşamasında 

dinlenilmeleri sağlanmalı, bu sırada da sanık ile müdafiinin savunma 

hakkı mümkün olduğu derecede kısıtlanmamalıdır. Bir başka ifadeyle 

sanık ve müdafiinin, teknik imkanlar kullanılmak suretiyle gizli tanığı 

dinlemesi ve ona soru sorabilmesi imkanı sağlanmalıdır. 

  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, soruşturma aşamasında bilgi ve 

beyanı alınan x muhbirin, sanığın olaydaki hukuki konumunun tespiti 

bakımından kovuşturma aşamasında da dinlenmesi gerektiğine karar 
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vermiştir
1
. Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise, soruşturma aşamasında 

“gizli tanık” olarak dinlenen muhbirlerin beyanlarının hükme esas 

alınamayacağını ve bozmadan sonra yapılacak kovuşturmada, mevcut 

diğer delillere göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi 

gerektiğini karara bağlamıştır
2
. 

 

 

                                           
1 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmeden evvel Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu’nun 12.10.2004 gün 2004/10–145 E. ve 2004/196 K. sayılı kararına 

göre, “Mevcut kanıtlar arasında çelişkiler bulunduğu dikkate alındığında, ceza 

yargılamasının amacı olan maddi gerçeğin ortaya konulabilmesi, sanık …’nin 

savunmasının denetlenebilmesi ve olaydaki konumu ile kastının hükme varmaya 

yeterli olacak ölçü ve kesinlikte ortaya konulabilmesi bakımından soruşturmanın 

genişletilip, x muhbir ve alıcı kılığındaki görevlinin pastanedeki buluşmalarında 

sanık …’nin hazır bulunup bulunmadığı, tutanaklarda bu sanığın adının 

geçmemesinin hangi nedenden kaynaklandığı, bu sanığın uyuşturucu satışı ve 

şüphelendiği kişilerle ilgili olarak x muhbir aracılığı ile kolluk görevlilerine bilgi 

verilip verilmediği hususlarında, takip tutanağını düzenleyen kolluk görevlilerinin 

bilgi ve görgülerine başvurulması, keza muvafakat gösterdiği takdirde x muhbirin de 

dinlenilerek, kendisinin ve kolluk görevlilerinin faaliyetinden sanık …’nin haberinin 

bulunup bulunmadığı, sanığın olaydaki konumunun ne olduğu, bilgi vermek ve 

satıcılarla tanıştırmak suretiyle kendisi veya kolluk görevlilerine yardımcı olup 

olmadığı konusunda bilgisine başvurulması gerekir”.  

2
 Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise, suç tarihi 05.11.2003 olan ve bu nedenle şu an 

yürürlükte bulunmayan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu döneminde 

işlendiği iddia olunan bir suça ilişkin yürütülen soruşturma ve mahkûmiyet kararı 

üzerinde yaptığı temyiz incelemesi ile verdiği 27.03.2008 günlü, 2007/25667 E. ve 

2008/4879 K. sayılı bozma kararında, “Kovuşturma aşamasında yöntemine uygun 

biçimde dinlenmediği halde, kolluk tarafından soruşturma aşamasında ‘gizli tanık’ 

olarak dinlenen muhbirlerin beyanlarının hükme esas alınamayacağı dikkate 

alınarak, mevcut diğer delillere göre sanık …’nın hukuki durumunun belirlenmesi 

gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirir”. 
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  Yargıtay, kimliği gizlenen tanığın sadece soruşturma 

aşamasında beyanının alınması ile yetinilemeyeceğini ifade etmiştir
3
. 

Gizli tanığın, kovuşturma aşamasında da beyanı alınmalıdır. 

Yürürlükteki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun düzenlemesi 

de bu yöndedir. 

  Gizli tanık ile gizli soruşturmacı birbirinden farklı 

kavramlardır. Gizli soruşturmacı, CMK m.139’da, gizli tanık ise CMK 

m.58/3’de düzenlenmiştir. Her iki müessesenin şekil, şart ve amaçları 

birbirinden farklıdır. Gizli soruşturmacı, suç örgütlerinin 

faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delil toplaması amacıyla kamu 

görevlileri arasından görevlendirilir. Gizli tanıklık ise, suç örgütü ve 

örgütün faaliyeti kapsamında işlenen amaç suçlarla ilgili bilgi ve 

görgüsü olan kişinin can güvenliği tehlikesi sebebiyle gizli dinlenmesi 

anlamına gelir. Kanaatimizce, CMK m.139 kapsamında gizli 

soruşturmacı olarak görevlendirilen kamu görevlisinin tanıklığına 

başvurulamaz. Bu kişi taraftır. Gizli soruşturmacı, faaliyetlerini 

izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin araştırmada bulunmak ve bu 

örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri 

toplamakla görevlendirilmiştir.  

  İster “gizli tanık”, ister “x muhbir” olarak adlandıralım, suça 

konu olayla ilgili bilgi ve görgüsü bulunan “tanık” özelliği taşıyan 

kişilerin mutlaka kovuşturma aşamasında tabii hakimi ve mahkemesi 

tarafından dinlenmeleri gerekmektedir. Böylece, vicdani delil 

sistemine göre karar verecek olan hakimlerin doğrudan doğruya 

                                           
3
 Mülga 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun “Tanığın 

ve görevlilerin korunması” başlıklı 7. maddesinde de, tanığın her aşamada 

gizlenmesi ve kovuşturma aşamasında beyanının alınmaması değil, tanığın 

dinlenmek suretiyle kimliğinin açıklanması durumunda korunması öngörülmüş idi. 

Doğru olan da budur. 
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tanıkla biraraya gelmeleri, hakim tarafından tanığın beyanının ne 

derece gerçekçi olup olmadığının takibinin sağlanması, tanığın yüz 

mimikleri ile hal ve hareketlerinin incelenmesi, en önemlisi hakim 

tarafından tanığa doğrudan doğruya soru sorabilme imkanı sağlanmış 

olacaktır. Bu yolla, delillerin doğrudan doğruya değerlendirilmesi 

sadece hakim veya mahkeme heyeti için sözkonusu olmayacak, aynı 

zamanda her ne kadar kısıtlı da olsa savunma makamının da tanığa 

soru sorabilme olanağı tanınmış olacaktır. Ancak bir defa daha 

belirtmek isteriz ki, ne şekilde ve sebeple olursa olsun, gizli tanıklık 

müessesesinin hukuki açıdan kabulü mümkün değildir. Esas olan, 

mahkeme huzurunda ve duruşma salonunda sanık ile tanığın 

yüzleşebilmesi, yani tanığın gizlenmemesi ve savunma makamından 

uzak tutulmaması olmalı, ancak gerekli olması halinde de duruşmanın 

öncesinde ve sonrasında tanık ile yakınlarının can ve mal 

güvenliklerinin sağlanması olmalıdır. 

  Türk Hukuku’nda, tanık korumanın yanında istisnai olarak ve 

şartlarının varlığı halinde “gizli tanıklık” müessesesi kabul edildiği ve 

uygulandığı gerçeği karşısında, sadece kanun koyucu tarafından 

gösterilen şartların varlığı halinde bu istisnai müesseseye 

başvurulması ve keyfi uygulanmaması, bu kişilerin mutlak şekilde 

kovuşturma aşamasında usule uygun ve ancak sanığın savunma hakkı 

gözetilmek suretiyle dinlenmeleri gerektiği, “Yemin verilmeyen 

tanıklar” başlıklı CMK m.50’de yeminsiz dinlenecek tanıklar arasında 

“gizli tanık” sayılmadığından, bu tanıklara CMK m.50’de sayılan 

tanıklardan olmaması kaydıyla usule uygun yemin ettirilmesinin 

zorunlu olduğu ve sırf gizli tanık beyanlarından hareketle mahkumiyet 

kararı verilmesinin hukuka aykırı olacağını ifade etmek isteriz. Gizli 

tanık beyanları, başkaca somut, inandırıcı, pekiştirici, hukuka uygun 
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yol ve yöntemlerle elde edilen delillerle desteklenmedikçe, sanık 

aleyhine mahkumiyet kararı verilmesinde hükme esas alınmamalıdır. 

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından 

“gizli tanıklık” konusunda verilen kararların değerlendirilmesi 

aşağıdaki şekilde yapılabilir; 

a. Esas olarak tüm delillerin, sanığın avukatının bulunduğu aleni 

duruşma ortamlarında sunulmaları ve tartışılmaları gerekir. Ancak 

İHAM’a göre bu husus, tanık ifadelerinin kanıt sayılabilmesi için 

mutlak şekilde mahkemede aleni olarak yapılan duruşmada 

alınması anlamına gelmez. Savunma hakkına saygı gösterildiği 

müddetçe, duruşma öncesi aşamalarda alınan tanık ifadelerinin 

delil olarak kullanılması, tek başına aykırılığın sebebi sayılamaz. 

b. Yalnızca kimliği gizlenen tanıkların beyanlarından hareketle 

mahkûmiyet kararı verilmesi kabul edilemez. Bu nedenle iddianın, 

gizli tanık beyanlarının yanında başka inandırıcı, somut ve 

pekiştirici delillerle desteklenip kanıtlanması gerekir. 

c. Tanığın, sanıktan gelebilecek tehlikelerden dolayı can ve mal 

güvenliği yönünden yeterli neden mevcut olduğunun tespit 

edildiği durumda tanığın kimliğinin gizli tutulması mümkündür. 

Bu zorunluluğun somut olayda mevcut olduğu ve bu uygulamanın 

istisnai olduğu dikkate alınarak, gerçekten bir tanığın kimliğinin 

gizlenmesine ihtiyaç olup olmadığı tespit edilmelidir. 

d. Güvenliği sebebiyle kimliği açıklanmayan tanığın, sanığın hazır 

bulunmadığı ortamda dinlenmesi ve verdiği ifadenin duruşma 

salonuna, dolayısıyla sanık ve avukatına teknik imkânlarla veya 

üçüncü bir kişi tarafından aktarılması, yukarıdaki istisnai durumun 

varlığı kaydıyla mümkün sayılmalıdır. 
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  Bu tespitlerin ardından; 

  İHAM’ın yargılama ve kararlarında bağlı olduğu İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi’nin “Dürüst yargılanma hakkı” başlıklı 6/3-d 

hükmüne göre, “İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, 

savunma tanıklarının da iddia tanıkları ile aynı şartlarda davet 

edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlamasını istemek;” hakkına, bir 

suçla itham edilen herkes sahiptir. Mahkemenin “gizli tanıklık” 

konusunda verdiği kararların, Sözleşmenin 6/3-d hükmünün lafzı ve 

ruhu ile paralellik taşımadığını ifade etmek isteriz. 

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin; tanığın gizlenmesi, 

istisnai olsa da kimliğinin saklanmak suretiyle ifadesinin alınması, bu 

yolla delil toplanması konusundaki düşünce ve tespitlerine karşı 

olduğumuzu, delillerin doğrudan doğruyalığı ilkesi, savunma hakkı ve 

bilhassa dürüst yargılanma hakkı uyarınca, yine hukukun üstünlüğü ve 

sanık haklarının korunması esasları gereğince tanığın kimlik ve/veya 

yüzünün savunma makamından saklanmaması, yüzleştirmeye izin 

verilmesi, bu kapsamda savunma hakkının kutsallığının hiçbir şekilde 

zedelenmemesi, ancak can ve mal güvenliği bakımından tehlike içinde 

olduğu tespit edilen tanığın ifadesinin alınmasından önce ve sonra 

korunması usul ve yöntemlerinin tatbikinin isabetli olacağını 

belirtmek isteriz. Bu nedenle, “gizli tanıklık” ile “tanık korunma” 

kavramlarının birbirine karıştırılmaması ve tanığın korunması usul ve 

yöntemlerin benimsenip geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

  İHAM’ın, gizli tanıklıktan kaynaklanacak, ispat hukukunu ve 

özellikle sanığın dürüst yargılanma hakkını zedeleyecek mahsurları 

ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek amacıyla kabul ettiği 

“yalnızca gizli tanık beyanlarından hareketle mahkumiyet hükmü 

verilemez” anlayışı, bu alanda doğabilecek sorunları ve hatalı 
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mahkumiyet kararlarını bertaraf etmeyecektir. Bu durumda iddia 

makamı veya müdahil, gizli tanık beyanlarının yanında bir de gizli 

olmayan tanık beyanlarını sunarak, İHAM tarafından aranan koşulu 

yerine getirmek suretiyle istediği sonuca ulaşabilecektir. Kanaatimizce 

çözüm, gizli tanıklık değil, can ve mal güvenliğinin tehlikede 

olabileceği kabul edilen tanıkların korunması esası olmalıdır. Bunun 

dışında, maddi gerçeğe ulaşmak gerekçesiyle kolaycı yollara 

başvurup, itham sisteminin Modern Ceza Yargılaması Hukukuna 

kazandırdığı sanık hakları ve dürüst yargılanma hakkı 

zedelenmemelidir. 

  Sonuç olarak;  

  Bilgisi ve görgüsü olduğunu söylediği bir suç hakkında can 

güvenliği gerekçe gösterilerek, somut tehlikeye karşı korunması 

yerine tanığın mahkemece gizli şekilde beyanının alınması, “silahların 

eşitliği”, “dürüst yargılanma hakkı” ve “delillerin herkesin huzurunda 

tartışılıp değerlendirilmesi” ilkelerini ihlal etmektedir. Maddi hakikate 

ulaşmak gerekçesiyle tanığı gizlemek ve gizli şekilde beyanını alıp, bu 

beyanı sanık aleyhine delil olarak kullanmak, savunma hakkının 

özünü ihlal etmek ve hatta bu hakkı hiçe saymak anlamına gelir. 

Maddi gerçeğe ulaşmak için yapılması gereken, tanığı savunma 

makamından gizlemek değil, korumak olmalıdır. Sınırsız telefon 

dinleme, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı, gizli tanık, 

malvarlığına elkoyma ve müsadere olmazsa, suç örgütü 

yapılanmalarının ve faaliyetleri kapsamında amaç suçları işlemelerinin 

önlenmesi, faillerin yakalanıp cezalandırılmaları ve cezanın 

caydırıcılığı olamayacağı tezi ileri sürülmektedir. Bu tez kabul 

edildiğinde, “hukuk devleti” ilkesini bazı durumlarda deyim yerinde 

ise rafa kaldırılması gündeme gelebilecektir. Kamu otoritesi, suçları 
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önlemek ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla kişi hak ve 

hürriyetleri aleyhine kendisine tanınan yetkileri sınırları dairesinde 

kullanmak yerine geniş kullanmayı tercih eder. Bu nedenle, keyfi 

kullanıma elverişli, kişi hak ve hürriyetlerinin özüne müdahale içeren, 

hukukilik denetiminden uzak yetkilerin kamu otoritesi tarafından 

kötüye kullanılması ve “hukuk devleti” ilkesinden uzaklaşılması 

kaçınılmaz olacaktır. 
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İNTERNET HUKUKU VE  

KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI 

 

Prof. Dr. Ersan ŞEN

 

 

  İnternet, gerek bilgiyi her an ulaşılabilir kılması ve gerekse 

anlık bilgi paylaşımlarını kitleler ile buluşturma imkanını sağlamış 

olması nedeniyle, 21. yüzyılın sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel 

gelişmelerinin önemli yönlendiricilerinden olmaya devam etmekte ve 

bu etkin gücü elinde bulundurup kullananların vasıtası olma rolünü 

üstlenmiş gözükmektedir. Bu etkin fonksiyonu ve gün geçtikçe artan 

önemi sebebiyle internet ve internet ortamında yapılan yayınların, 

hukuk kuralları tarafından düzenlenmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. 

Son yıllarda yaygınlaşan internet haberciliğinin, bilgiye ulaşmada, 

toplumu ve gerçekleri takip etmede fayda sağladığı tartışmasızdır. 

Ancak sağlanan bu fayda kadar, başta bireyin kişilik hakları olmak 

üzere kişi hak ve hürriyetlerine süreklilik taşıyacak şekilde müdahale 

edildiği, bunun tahammül edilemez boyutlara da ulaşabildiği ve 

internetin dinamik yapısı karşısında, hukuki düzenlemelerin yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Hukuk ve düzenin olduğu her yerde, hak ve 

hürriyetlerin kullanımı ve sınırlanmasına dair usul ve esasları gösteren 

kurallar olmak zorundadır. Sırf otoriteye güç kazandırmak amacıyla 

değil, hakkında düzenleme öngörülen hak veya hürriyetin koruması, 

ona karşı diğer hak ve hürriyetlerin de gözetilmesi, kamu yararı ve 

                                           

 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, e–posta : ersansen@hotmail.com 
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düzeninin sağlanması için hukuk kuralları kabul edilir. Hak ve 

hürriyetler için yapılan “düzenleme” ve “sınırlama” kavramları 

bazılarının hoşuna gitmese de, uluslararası hukukta ve ulusal 

hukuklarda bu sistem benimsenmiştir.   

  5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun (5651 Sayılı Kanun),Ülkemizde internete 

dair yürürlükte olan temel kanundur. 5651 Sayılı Kanunun 8. ve 9. 

maddeleri, her ne kadar internet üzerinden yapılan ve suç teşkil 

edebilecek yayınlara ilişkin çeşitli düzenlemeler içermekte ise de, 

özellikle kişilik haklarının korunması ile ilgili 9.madde ve bu 

maddenin uygulanması açısından yetersiz kalmaktadır. Yazımızın 

konusu olmamakla birlikte, 5651 sayılı Kanunun “Erişimin 

engellenmesi ve yerine getirilmesi” başlıklı 8. maddesinin 1. 

fıkrasında, internet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları 

oluşturduğu hususunda yeterle şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili 

olarak erişimin engellenmesine konu olabilecek katalog suçların nasıl 

belirlendiği, madde kapsamına diğer suçların neden alınmadığı ayrı 

bir tartışma konusudur. 

  Yayının içeriği nedeiyle hakları ihlal edilen kişilere, 5651 

sayılı Kanunun “İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı” 

başlıklı 9. maddesi ile tanınan içerikten çıkarma hakkı, kapsam, 

uygulanma ve sonucu bakımından 8. madde gibi düzenlenmemiştir. 

Yazımızda, 5651 Sayılı Kanunun özellikle kişilik hakları bakımından 

yetersiz kaldığı noktalara temas edeceğiz. Örneğin, bu Kanunun 9. 

maddesi uyarınca alınacak mahkeme kararlarının infazının nasıl 

yapılacağına dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Gerek İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 
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Hakkında Yönetmelik ve gerekse Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 

hükümlerinde de, 9. maddeye göre verilecek yargı kararlarının infazı 

ile ilgili 5651 sayılı Kanunda düzenleme olmadığından, bu husus 

yönetmeliklerde de yer bulamamıştır. 

  Bu yasal boşluk, Anayasa m.11 gereğince normlar 

hiyerarşisinin tepesinde olan ve herkesi bağlayan Anayasaya 

açıkça ters düşmektedir. Çünkü Anayasa m.138/4’e göre, 

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 

uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 

hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez”. Kanaatimizce, yasal boşluk olsa bile adı “Anayasa” 

olan ve bu özelliği itibariyle “yasa” sayılan bir düzenlemede yer 

alan bu hüküm uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 

5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca verilen mahkeme 

kararlarının infazını takip edip gerçekleştirmek zorundadır. 

Bununla birlikte, idari makamlar açısından yetkisizliğin esas, 

yetkili olmanın istisna sayıldığı bir sistemde, bu boşluğa ve 

tuhaflığa son verecek yasal düzenlemenin bir an evvel yapılması 

gerektiğini de ifade etmek isteriz.   

  Kişilik haklarının ihlal edildiğini düşündüğü bir yayının varlığı 

halinde bireyin izlemesi gereken yol ve yöntem, 5651 sayılı Kanunun 

9. maddesinde öngörülmüştür. Kamuoyunda “uyar-çıkar” olarak da 

anılan bu yönteme göre, içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini 

iddia eden kişi, öncelikle içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması 

halinde ise yer sağlayıcısına başvurarak, kendisine ilişkin içeriğin 

yayından çıkarılmasını ve bu yayınla ilgili hazırladığı cevabının bir 

hafta süre ile internet ortamında yayımlanmasını isteyebilecektir. Bu 
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yönde bir talebin iki gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek, aksi 

halde talep reddedilmiş sayılacaktır. İlgilinin sadece yayından çıkarma 

talep etmesi, ancak cevap hakkını kullanmaması da mümkündür. 

  İçerik ve yer sağlayıcılarına başvurularak istenilen sonucun 

elde edilememesi ya da içerik ve yer sağlayıcılarına ulaşılamaması 

halinde bu talep reddedilmiş sayılacaktır. Kişi, 15 gün içinde yerleşim 

yeri sulh ceza mahkemesine başvuracak ve kişilik hakkını ihlal ettiğini 

düşündüğü içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilecektir. Bu 

talep, duruşmasız olarak karara bağlanacak ve bir üst mahkeme olan 

asliye ceza mahkemesine yapılan itirazın reddi halinde karar 

kesinleşecek veya itiraz edilmemesi halinde kararın infazına derhal 

başlanacaktır. Kesinleşen kararların içerik veya yer sağlayıcıya 

tebliğinden itibaren 2 gün içinde infaz edilmesi, 5651 sayılı Kanuna 

göre bir zorunluluktur. Kararın tebliğinin internet üzerinden yapılması 

da mümkündür. Ancak kararın ilgilisine tebliği dahil olmak üzere 

infazı, hakkı ihlal edilen tarafından takip edilip yerine getirilecektir. 

Yayına konu haberle ilgili mahkemeye yapılacak talep genel 

olamayıp, haberi yayınlayan internet siteleri ve blogların başvuruda 

gösterilmesi aranmaktadır. Bu nedenle, gözden kaçan veya yeni yayın 

yapan site ve bloglarla ilgili de 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde 

yer alan prosedürün uygulanması gerekmektedir.   

  Ancak bu yöntem, uygulamada ciddi sorunlara yol 

açmakta ve bazı durumlarda kesinleşen mahkeme kararının 

infazı mümkün olamamaktadır. En önemli sorun, kararın tebliğinde 

ve ortada mahkeme kararının infazını takip edip kamu gücünü 

kullanacak bir infaz merciinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bunun dışında, haklılığı konusunda en küçük şüphe olmayan bir 

durumla ilgili, yani gerçekliği ve güncelliği olmayan ve hatta 
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savcılığın verdiği takipsizlik kararı ile doğru olmadığı kesinleşen bir 

iddiaya ilişkin haber, çeşitli internet sitelerinde ve özellikle bloglarda 

teknik bazı sebepler gerekçe gösterilerek veya gerekçe dahi 

gösterilmeksizin ya da muhatabına ulaşılamadığı için uzun süre 

yayında kalabilmektedir. Bu tür bir yayının düşünce açıklama 

hürriyeti kapsamında görülmesi, başka bir hak veya hürriyete 

tecavüzünün ve aşağıda kısaca açıklayacağımız üzere bunu tespit eden 

yargı kararının bile gözardı edilmesi kabul edilemez. 

  İnternet ortamında yer alan bir haber hakkında sulh ceza 

mahkemesinden alınan kararın infaz edilmesi başlı başına bir 

sorundur. Her ne kadar bu kararın gereği, 5651 sayılı Kanunun 9. 

maddesinin 3. ve 4. fıkraları uyarınca içerik ve yer sağlayıcılar 

tarafından yerine getirilmek zorunda ise de, genellikle bloglar 

üzerinden yapılan yayınlarda yazıyı yazana, yani içerik sağlayıcısına 

ulaşmak mümkün olamadığından, kararın infazını sağlamak imkansız 

hale gelebilmektedir. Bu durumda, içerik sağlayıcısına yer sağlama 

hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişinin, iki günlük yasal süre içinde 

mahkeme kararını yerine getirmesi gerekmektedir.  

  Ancak bu durumda da, yer sağlayıcıya ulaşmamak ya da yer 

sağlayıcının, kesinleşmiş bir mahkeme kararının bir kısmını 

uygulaması, bir kısmını ise keyfi olarak uygulamaması, cevap 

vermemesi, yargı kararının infazını geciktirmesi gibi kabul edilemez 

durumlarla karşılaşmak pek mümkündür. Örneğin, haberin yer aldığı 5 

internet sitesinden ve 8 blogdan bu haberin çıkarılacağına ilişkin bir 

mahkeme kararının gereği, yer sağlayıcısının keyfi ve gerekçesiz 

uygulaması karşısında bazıları yönünden uygulanabilmektedir. Oysa 

bir hukuk devletinde mahkeme kararının, gerekçesiz veya keyfi olarak 

yerine getirilmemesi gibi bir durum düşünülemez. 
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  Hatta yer sağlayıcılar, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinin 

düzenlenme şeklinden kaynaklanan ve ceza mahkemesine başvuru 

yapılması sebebiyle "davalı" gösterilmesine gerek olmayan yayından 

içerik çıkarma başvurularında, kendilerinin muhatap alınıp kararda 

"davalı" olarak nitelendirilmemesini ve mahkemece bu kararın 

kendilerine tebliğ edilmemesini, içeriğin yayından çıkarılması ve 

cevap hakkı konulu yargı kararını yerine getirilmemesinin bir 

gerekçesi sayabilmektedirler. Yer sağlayıcılar, karara itiraz etmek 

yerine bu tür yöntemleri kullanmak suretiyle yargı karaının infazını 

engellemektedirler. Bu tür durumların önüne geçecek ve 5651 sayılı 

Kanunun 9. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen cezanın hızlı ve etkin 

uygulanmasını sağlayabilecek yasal değişikliklere gidilmelidir. 

  Yayınlardan dolayı ciddi risk ve zararla karşı karşıya kalan 

bireylerin, yer sağlayıcısının keyfi uygulaması sebebiyle mağdur 

edilmeleri ve kim olursa olsun bir ülke kanunu ve yargı kararını yerine 

getirmemenin kabul edilecek bir tarafı yoktur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir kamu müessesi olan Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı, ister dayanağını Anayasa m.138/4’den ve isterse 5651 

sayılı Kanunun amaç ve kuruluş gerekçesi gösteren yönetmeliklerden 

alsın, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca verilen yargı 

kararlarını infaz edebilmelidir. Bu tespit, hem “kuvvetler ayrılığı” ve 

hem de “hukuk devleti” ilkelerinin doğal bir sonucudur. 

  Faaliyet gösterdiği ülkenin sadece nimetlerinden faydalanıp, o 

ülkenin egemenliğinin bir göstergesi olan ve hukuk düzenini sağlayan 

kanunlarını dikkate almayan ve mahkeme kararlarını gerekçesiz ve 

keyfi olarak uygulamayan ve insanların mağduriyetine yol açan bir 

anlayışın, hak ve hürriyetler arasında bir denge gözetmesi gereken 

modern hukuk sistemlerinde yeri olamaz. 



İnternet Hukuku ve Kişilik Haklarının Korunması 291 

  İnternet ve ifade özgürlüğü ile kişi hak ve hürriyetler 

arasında bir denge kurmaya yönelik çalışmaların önemli 

olduğuna ve ifade hürriyetinin kullanımının korunup 

genişletilmesi gereğine inansak da, masumiyet/suçsuzluk karinesi, 

kişilik hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin nasıl korunacağı, 

mahkeme kararlarının neden yerine getirilmediği, neden içerik ve 

yer sağlayıcılarına ulaşılamadığı, internet ortamında dünyanın 

her yerine kural tanımaz bir şekilde nasıl müdahale edilip, her 

türlü yayının yapabildiği ve bu yayınlarla özellikle kişilik 

haklarının zarara uğramasına neden göz yumulduğu, cebir ve 

şiddet, tehdit çağrısı içeren, yine çocuk ve insan harici süjelerin 

kullanıldığı pornografik ve kabulü mümkün olmayan yayınların 

denetiminin nasıl sağlanacağı, bu konuda dünya üzerinde ortak 

ne gibi çalışmaların yapıldığı, bağlayıcı uluslararası sözleşmelerin 

imzalanıp imzalanmayacağı ve daha da önemlisi bunların nasıl 

etkin hale getirilebileceği, devletlerin, kendi şahsi menfaatleri ve 

kamu görevlilerinin yararlarının korunması dışında neden diğer 

insanların yararlarını dikkate almadığı, uluslararası alanda güçlü 

devletlerin internet yayınlarına müdahale edebildiği halde, meşru 

zeminlerde dahi diğer devletlerin neden bu konuda, hem yasal ve 

hem de tatbikatta çekimser kaldıkları sorunlarının çözümü 

gözardı edilmemelidir. 

  Bizim düşüncemiz, asla yayın sansürü, mutlak denetim ve 

ifade hürriyetinin engellenmesi olmayıp, her alanda ihtiyaç duyulan 

sosyal düzen kurallarından olan hukuk kuralları yoluyla internet 

yayıncılığının, hem ulusal ve hem de niteliği itibariyle uluslararası 

alanda düzenlenmesi ve elbette ifade hürriyeti dışında kalan hak ve 

hürriyetlerin de aynı derecede koruma görmesidir. 
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SAHTE SENETLE YAPILAN İCRA TAKİBİNİN 

DURDURULMASI 
 

Av. Talih UYAR
*
 

 

  Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı 

HUMK’ nun 317. maddesinin “Sahtelik iddiası 308. madde 

ile mevaddı mütaakıbesi ahkâmına tevfikan tetkik olunur. Sahteliği 

iddia kılınan senedin ehlihibre marifetiyle tetkik ve tatbikına ve vakayi 

ve hadisattan haberdar olanların istimaına karar verildiği 

takdirde, bu kabıl senedat neticeyi hükme kadar bir güna muameleye 

esas ittihaz kılınmaz. Ancak bu senede müsteniden evvelce ittihaz 

edilen ihtiyati tedbirlere de helal gelmez ve ledelhace senet sahibi 

hukukunun muhafazası zımnında sair ihtiyati tedbirlere de tevessül 

edebilir.” ş e k l i n d e k i   hükmü uyarınca “borçlunun, alacaklının 

takip konusu yaptığı senedin  sahte olduğunun tespiti için açtığı 

davanın (HUMK 314 ve HMK 208), İİK. nun 72. maddesi anlamında 

bir menfi tespit davası olduğu kabul edilerek, bu davanın icra takibine 

etkisinin (yani bu dava nedeniyle icra takibinin durdurulup 

durdurulmayacağının, durdurulacaksa hangi koşullarda 

durdurulacağının) İİK. nun 72. maddesi hükmüne değil, HUMK’ nun 

317. maddesi hükmüne tabi olduğu gerek doktrinde 

ve gerekse uygulamada tereddütsüz kabul edilmiştir. 

  Gerçekten  d o k t r i n d e  bu konuda; 

                                           
*
 Avukat, İzmir Barosu. 
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  A-)     “Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin 

sahte olduğunun tespiti için açtığı dava (sahtelik davası; HUMK. 

m.314) da İİK. m.72 anlamında bir menfi tespit davasıdır. Ancak, 

sahtelik davasının icra takibini etkisi; İİK. m.72 hükmüne değil 

HUMK. m.317 hükmüne tabidir. Buna göre sahtelik davasına bakan 

mahkeme, sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkişi incelemesi 

yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin dinlenmesine karar 

vermiş ise, sahteliği iddia edilen senet, sahtelik davası sonuçlanıncaya 

kadar hiçbir işleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, bu 

halde, sahteliği iddia edilen senede dayanarak yapılmış (başlamış) 

olan icra takibi kendiliğinden durur”
1
  

   “Sahte bir senede dayanarak icra takibi yapılması halinde 

borçlu, sahte senedi ancak icra takibinden sonra öğrenir ve menfi 

tespit (sahtelik) davasını ancak bundan  (icra takibinden) sonra 

açabilir. 

  Bu halde ‘menfi tespit (sahtelik) davasının icra takibine etkisi 

İİK.m.72 hükmüne tabidir’ denirse, bununda kendisine karşı sahte bir 

senetle icra takibi yapılan ve her nasılsa ödeme emrine itiraz etmemiş 

veya itirazında imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmemiş olan 

borçlunun durumu çok ağırlaştırılmış olur. Çünkü bu halde sahtelik 

davasına bakan mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin 

durdurulmasına karar veremez (İİK. m.72,III). Yani borçlu, ne kadar 

haklı olursa olsun mallarının haczedilmesini ve satışını önleyemez. 

Bunu önlemek için sahtelik davasının, sahte olduğu ileri sürülen 

senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK.  m.72’ ye göre 

değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir.  

                                           
1
 Baki Kuru, İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası,  

2003, s.18 vd. 
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  Buna göre; 

  Sahtelik davasına bakan mahkeme, sahteliği iddia edilen senet 

hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını 

görenlerin tanık olarak dinlenmesine karar vermiş ise sahteliği iddia 

edilen senet, sahtelik davası sonuçlanana kadar hiçbir işleme dayanak 

yapılamaz (m.317, C:2) 

  … Yani bu halde, icra takibi kendiliğinden durur.
2
  

  “Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte 

olduğunun tespiti için açtığı dava (sahtelik davası) HUMK. m.314’da 

İİK.m.72 anlamında bir menfi tespit davasıdır. Ancak sahtelik 

davasının icra takibine etkisi (İİK. m.72 hükmüne değil) HUMK. 

m.317 hükmüne tabidir
3
.  

   “Eğer borçlu ‘senedin sahte olduğunun tespiti için örneğin; 

“senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığın”, “senedin gününün, 

vadesinin” öne alınmış olduğunu, “senedin miktarında tahrifat 

(değişiklik) yapılmış olduğunu”, i l e r i   s ü r e r e k   olumsuz tespit 

davası açmışsa bu davanın icra takibine etkisini İİY. mad.72’ ye göre 

değil, “özel hüküm” niteliğindeki HUMK. madde 317’ye göre 

değerlendirmek gerekir.  Yani; “sahtelik Davası” açılan durumlarda, 

İİK. Madde 72/III (ve II) hükümleri uygulanmamalıdır
4
.  

  “Alacaklının takibe dayanak yaptığı senedin sahteliği 

iddiasıyla açılan menfi tespit davasının icra takibine etkisini ayrıca 

incelemek gerekir, Çünkü sahtelik davasının icra takibine etkisi, 

                                           
2
  Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.2, 2001, s.2100 vd. 

3
  Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C.1, 1988, s.468. 

4
 Talih Uyar, İcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları, C.1, 2003, 

s.34; Talih Uyar, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.4, 2008, s.6067. 
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İİK.’nun 72. maddesine değil, 72. maddeye nazaran “özel hüküm” 

niteliğindeki HUMK’un 317. maddesine tabidir
5
.  

  “Sahtelik (menfi tespit) davasına bakan hukuk mahkemesi, 

sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına 

ve senedin düzenlenmesinden haberi olanların (senedin yazıldığını 

gören tanıkların) dinlenmesine karar vermiş ise, bu senet yargılama 

sonunda verilecek hüküm kesinleşinceye kadar hiçbir hukuki işleme 

esas alınamaz. (HUMK. m.317/c.2)”
6
  

  “Her ne kadar senedin sahteliği iddiası ile açılan bir dava 

menfi tespit davası niteliğinde ise de, ‘HUMK’un 314 ve müteakip 

maddelerinde senet sahteliğine ilişkin düzenlenen özel hükümlerin, 

İİK.’nun 72. maddesinden önce uygulanması gerektiğine’ ilişkin 

görüşlere katılmamak mümkün değildir. HUMK’un 317. maddesinde 

yazılı olduğu üzere, “sahteliği ileri sürülen senet hakkında 

mahkemece bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin düzenlenmesi 

hakkında bilgisi olanların 309. maddesi hükmü doğrultusunda 

dinlenmesine karar verilmesinden itibaren, bu senede dayalı hiçbir 

işlem yapılamayacağı, ancak alacaklı tarafından bu senede 

dayanılarak evvelce itiraz edilmiş ihtiyati tedbirlere yönelik işlemlerin 

aynen korunacağı ve senet sahibi alacaklının hukukunun korunması 

yönünden gerekli sair ihtiyati tedbirlerin de alınabileceği” 

hükmolunmuştur”
7
.  

                                           
5
 A. Türk, Maddi Hukuk ve İcra ve İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 

2006, s.264 vd. 

 

6
 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 2008, s.373 vd. 

7
 C. Kostakoğlu, Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif, 

2001, s.721 vd. 
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  “Sahtelik iddiası ile açılan menfi tespit davasının icra takibine 

etkisi İİK.’nun 72. maddesine göre değil, özel hüküm niteliğindeki 

HUMK’un 317. maddesine göre değerlendirilmelidir. Sahtelik iddiası 

ile açılan davada mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına veya tanık 

dinlemesine karar vermiş ise, HUMK’un 317. maddesi gereğince bu 

senedin dava sonuçlanıncaya kadar hiçbir işleme tabi tutulmaması 

gerektiğinden, icra takibinin de dava sonuçlanıncaya kadar durması 

gerekir”
8
. -“Yalnız, sahtelik davası (sahteliği iddia edilen senet 

hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını 

görenlerin tanık olarak dinlemesine karar verilmiş olması halinde) 

icra takibini kendiliğinden durdurur. Zira sahtelik davasının icra 

takibine etkisi, İİK. mad.72 göre değil fakat HUMK. mad.317 

hükmüne tabi bulunmaktadır”
9
  Denilmiştir. 

  B-)  Borçlunun Cumhuriyet Savcılığına şikâyeti üzerine takip 

alacaklısı hakkında “sahte senet düzenlemekten dolayı” c e z a   d a v 

a s ı  açılmışsa “bu ceza davasının icra takibine etkisi” hakkında da d 

o k t i r i n d e; 

       “Borçlu ceza davasına şahsi hak bakımından müdahale ederek 

(CUMK. m.365) sahte senedin iptalini istemiş ve ceza mahkemesinde 

senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ise, 

senet, ceza davası sonuçlanıncaya kadar hiçbir işleme dayanak 

yapılamaz (HUMK. m.317, c.2) yani icra takibi kendiliğinden 

durur”
10

. 

                                           
8
 S. Çavdar, İtirazın İptali, Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 

2007, s.731 vd. 

9
 N. Yavuz, İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2000, s.179. 

10
 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:23, 2001, s.2176. 
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        “Borçlu, alacaklının dayandığı kambiyo senedi hakkında ceza 

mahkemesinde sahtecilik davası (TCK m.339 vd.; CUMK. m.365) 

açılmış ise, HUMK. m.317 c.2’ deki şartların bulunması halinde icra 

mahkemesinin sahtelik veya sahtecilik davasının sonuçlanmasını 

bekletici sorun yapması gerekmektedir”
11

.  

        “İcra takibi konusu senet için Ceza Mahkemesinde sahtecilik 

davası (TCK. m.339 vd.) açılmış, borçlu bu ceza davasına şahsi hak 

bakımından müdahale ederek, (CUMK m.365) sahte senedin iptalini 

istemiş ve Ceza Mahkemesi senet hakkında bilirkişi incelemesi 

yapılmasına karar vermiş ise, senet ceza davası sonuçlanıncaya kadar 

hiçbir işleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, icra 

takibi kendiliğinden duru.”
12

  

        “Senede dayanan hakkında sahtecilik suçu isnadıyla C. Savcısı 

tarafından ceza mahkemesinde kamu hukuku adına resen ceza davası 

açılmış olup da (TCK. m.204–210; m.211–212) senet borçlusu da 

şahsi haklarının zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu davaya müdahil 

olarak katılmış (CMK. m.237–243) ve senedin iptalini talep etmiş ise, 

ceza mahkemesi senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar 

verdiği takdirde, ceza davası sonuçlanıp verilen hüküm kesinleşinceye 

kadar senet hiçbir işleme esas (dayanak) teşkil etmeyeceği için 

(HUMK. m.317/c.2)  bu halde de icra takibine devam edilemez”
13

.   

       “Borçlu kendisine izafe edilen senet altındaki imzayı red ve 

inkârla yetinmeyerek bunun sahteliğini ileri sürmüş ve bu bapta 

savcılığı tahrik ederek, savcılık tarafından alacaklı aleyhine ‘sahtelik 

                                           
11

 Baki Kuru, İcra ve iflas Hukuku El Kitabı, 2004, s.664. 

12
 Baki Kuru, Menfi Tespit ve İstirdat Davası, 2003, s.20. 

13
 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 2008, s.374. 
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davasının’ ceza mahkemesinde açılmasını başarmışsa, HUMK’un 

317. maddesindeki şartlar gerçekleşince yani, sahteliği iddia edilen 

senedin bilirkişi marifetiyle tetkik ve tatbikine ve olay hakkında bilgisi 

olanların dinlenmesine karar verildiği takdirde, bu kabil senetlerin 

neticeyi hükme kadar bir güna muameleye esas ittihaz kılınmaması 

hakkındaki hükme uyularak, icra tetkik merci tarafından da bekletici 

mesele yapılması gerekmektedir”
14

.   

        “Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının icra takibini 317. 

madde gereğince kendiliğinden durdurabilmesi için, anılan maddede 

belirtilen koşullardan (HUMK. m.317,c.2) başka, borçlunun davaya 

katılma talebinde bulunarak (CMK. m.237 vd.) kişisel hakkını talep 

etmesi, sahteliğini öne sürdüğü senedin iptalini (yani; senetten dolayı 

borçlu olmadığının tespitini) istemesi gerekir”
15

. d e n i l m i ş t i r. 

  C-)  Yukarıda belirtilen doktrindeki görüşler,   u y g u l a m a d 

a  Yargıtay tarafından da aynen benimsenerek bu doğrultuda içtihatta 

bulunulmuştur; 

  “Borçlularca asliye ticaret mahkemesinde takip konusu 

senetlerde sahtecilik iddiası ile açılan davada bilahare ıslah dilekçesi 

verilerek, sahtecilik iddiasından açıkça vazgeçilmeksizin, senetlerin 

teminat senedi olduğu ileri sürülmüştür. Hal böyle olunca 

mezkûr davaya konu olan senet ile ilgili olarak HUMK’ un 317. 

maddesi gereğince hüküm verilinceye kadar hiçbir muameleye esas 

                                           
14

 İ. Postacıoğlu, İcra Hukuku Esasları, 1982, s.214. 

15
  A. Türk, Maddi Hukuk ve İcra – İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 

2006, s.267 vd. 
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ihdas edilemeyeceğinden,  takibin bu aşamasında İcra Müdürlüğünce 

haciz talebinin reddinde yasaya uymayan bir cihet yoktur”
16

. 

  “Bozma ilamında yer alan ‘hüküm verilinceye kadar’ 

sözcüklerin dayanağı olarak HUMK. 317. maddesi yazıldığı için, bu 

ibareden ‘neticeyi hükme kadar’ yani hükmün kesinleşmesine kadar 

senedin hiçbir işleme esas teşkil edemeyeceğinin anlaşılması 

gerektiğinin tabii bulunmasına…”
17

.  

  “Evrakta sahtecilikten dolayı alacaklı hakkında Denizli 1. Ağır 

Ceza Mahkemesine dava açıldığı anlaşılmaktadır. HUMK’un 317. 

maddesinde yazılı koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde 

durulması, gerçekleşmiş ise davanın sonucunun beklenmesi 

gerekir”
18

.   

  Merci Hâkimliğince yargılama sırasında Ağır Ceza 

Mahkemesine ait dava dosyasının incelendiği ve takip konusu senetle 

ilgili olarak sahtecilik suçundan dava açıldığının tespit edildiği 

görülmektedir. HUMK’un 317. maddesi gereğince usulün göre 

açılmış bir sahtelik davası sırasında senedin bilirkişi marifetiyle 

incelenmesine ve olaydan haberdar olanların dinlenmesine karar 

derildiği takdirde, senet dava sonunda verilecek hükme kadar hiçbir 

işleme ve isteğe esas tutulamaz. Ancak, ceza davasının açılmış 

olması, kişisel hak bakımından davaya müdahale olunarak senedin 

iptali istenmedikçe hukuk davasına ve icra takibine doğrudan etkili 

değildir”
19

.  

                                           
16

 12.HD, T.30.06.2000, E.9350, K.11064. 

17
 12.HD, T.02.11.2000, E.15451, K.16478. 

18
 12.HD, T.13.11.1995, E.15865, K.15731. 

19
 23.HD, T.05.02.2002, E.1127, K.2305. 
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  “Açılan menfi tespit davasında sahtelik yönünden HUMK’un 

317. maddesinde yazılı şekilde muameleye tevessül halinde, o 

mahkemeden tedbir mahiyetinde bir karar alınıp İcra Dairesine ibraz 

edilebileceğine göre…”
20

   

  01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni HMK. bu 

konuda çok önemli bir hüküm değişikliğine giderek, HMK’nun 209/I. 

fıkrasını  “adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu 

konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas 

alınamaz” ş e k l i n d e  yeni bir düzenlemeye kavuşturmuştur. 

  Maddenin değişiklik gerekçesinde, bu konuda “ … 1. fıkrada, 

adi bir senette yazı ve imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar 

verilinceye kadar o senedin bir işleme esas alınmayacağı kuralı 

tekrarlanmıştır.” ş e k l i n d e  bir açıklamaya yer verilmiştir
21

.   

  Görüldüğü gibi; 1086 sayılı HUMK döneminde kanun 

koyucu “sahte senet düzenlenmiş olması halinde ortaya çıkan 

uyuşmazlıkta –deyim yerindeyse– alacaklı lehine bir düzenleme 

yaparak” sadece borçlunun sahtecilik iddiasında bulunmuş olmasını, 

icra takibinin durdurulması için yeterli bulmamış, ayrıca bu konuda 

Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasında ya da Ceza 

Mahkemesinde açılan sahtecilik suçuna ilişkin kamu davasında, 

Mahkemece “senet üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına” ve 

“senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak dinlenmesine” karar 

verilmiş olmasını aramış, buna karşın 6100 sayılı yeni HMK. nun 

209/I maddesini yeniden düzenlerken tamamen farklı bir sistem 

benimseyerek bu kez “sahtelik iddiası” nda bulunan borçlu yanında 

                                           
20

 12.HD, T.21.02.1983, E.1368, K.1234. 

21
 H. Pekcanıtez / H. T. Korkmaz / N. Meriç, Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu, 2011, s.199. 
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yer alarak (borçlu lehine bir yasal düzenleme yaparak) borçlunun  s a 

d e c e   “adi bir senetteki    y a z ı   veya   i m z a y ı   inkâr etmiş 

olması halinde –bu konuda bir karar verilinceye kadar– o senedin 

herhangi bir işleme esas alınamayacağını” kabul etmiştir. 

  6100 sayılı yeni HMK.’nun 209/I maddesinin yürürlüğe girdiği 

01.10.2011  t a r i h i n d e n   s o n r a  yayımlanmış olan eserlerde de 

bu konuyla ilgili olarak “adi senetteki ‘imza’ veya ‘yazı’ nın  i n k a 

r  e d i l m e s i  halinde, bu mahkemece bir karar verilinceye kadar, o 

senedin herhangi bir işleme esas alınamayacağı, delil olarak 

kullanılamayacağı”
22

, “bir adi senedi düzenlediği iddia edilen kişi 

(borçlu), bu adi sende dayanarak dava açılmasını beklemeden, 

senetteki imzanın kendisine ait olmadığının (yani; senedin sahte 

olduğunun) tespiti için ayrı bir sahtelik davası açabilir (HMK. madde 

208/III). Bu sahtelik davası hukuki niteliği bakımından bir menfi 

tespit davasıdır”
23

  

  “Bu sahtelik davası, icra takibini kendiliğinden durdurur 

(HMK. mad.209/I)”
24

.  

ş e k l i n d e açıklamada bulunulmuştur. 

  Yeni HMK’ nun 209/I maddesindeki bu düzenleme, yeni 

kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden 

itibaren uygulanması gerektiğinden, eski HUMK zamanında açılmış 

bulunan ve halen devam emekte olan tüm “sahtelik iddiasına dayalı 

menfi tespit davaları” ında uygulanması icap eder. 

                                           
22

 H. Pekcanıtez / O. Atalay / M. Özekes, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 2011, s.488 

23
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 2011, s.391 vd.  

24
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 2011, s.216. 
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Çünkü yeni kabul edilen HMK. 209 –tıpkı; önceki HUMK. 317 gibi– 

hem İcra Müdürüne hem İcra Hâkimine ve hem de –sahtelik 

iddiasına dayalı menfi tespit (senet iptali) davasına bakan- Hukuk 

(Ticaret) Mahkemesi Hâkimine hitap eden bir hükümdür.   

  Ne   m a d d e    m e t n i n d e  ve nede –yukarıda belirtilen–

  m a d d e   g e r e k ç e s i n d e  “bu maddenin sadece İcra 

Müdürüne ve onun bu maddeyi uygulayıp takibi durdurmaması 

halinde şikâyet üzerine İcra (Hukuk) Hâkimine hitap ettiği”  buna 

karşın “sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit davasına bakan Hukuk 

(Ticaret) Mahkemesinin bu maddeyi uygulayıp icra takibini 

durduramayacağı” ileri sürülemez. Nitekim pek çok mahkeme bu 

maddeyi huzurlarında açılmış olan “sahtelik iddiasına dayalı menfi 

tespit davaları” nda tereddütsüz uygulamakta ve yeni açılan davalarda 

“tensip kararı” ile daha önce açılmış davalarda ise “davacı / 

borçlunun talebi üzerine” –teminat istemeksizin– uygulayarak “icra 

takibinin dava sonuna kadar durdurulmasına” karar vermektedirler. 

  Kimi mahkemelerin, bugün “sahtelik iddiası ile açılmış olan 

menfi tespit davalarında” açılmış olan bu davanın icra takibine etkisi 

konusunda –“özel hüküm” niteliğinde olduğu doktrindeki tüm 

eserlerde ve Yargıtay’ın tüm  içtihatlarında açıkça ifade edilmiş 

olmasına rağmen–  HMK.’nun 209/I maddesini (yani; önceki 

HUMK.’ nun 317. maddesini) görmezlikten gelerek İİK. nun 72/III 

hükmünü uygulamak istemeleri “hâkimin hukuki 

sorumluluğu” na neden olabilecek, HMK.’ nun 46/c 

maddesinde “Farklı bir anlam yüklemeyecek açık ve kesin bir kanun 

hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması”, HMK.nun 46/e 

maddesinde “Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması” 

şeklinde ifade edilmiş olan davranış biçimine uygun bir eylem / işlem 

niteliğindedir. 
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  “Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (Yargılama Usulü 

Hukukundaki) değişikliklerin, bütün yasal değişiklikler gibi, 

kendilerini getiren yasada aksine bir düzenleme yapılmamışsa, 

yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen uygulanması gerekir. Yani, 

yapılmakta olan veya ileride yapılacak yargılamalarda geçerli olurlar; 

söz konusu yargılamanın yasa değişikliğinden önce gerçekleşmiş 

olaylar ve hukuksal sonuçlar dolayısıyla açılmış bir davada yapılıyor 

olması bu çözümü değiştirmez. Doğaldır ki, yargılama usulü 

hukukunda değişiklik getiren yasanın kendisi bu ilkeye istisna 

getirmişse, onun getirdiği kural geçerli olur”
25

.  

  “Bir dava devam ederken yeni bir usul kanunu hükmü 

yürürlüğe girerse, yürürlüğe girmesiyle birlikte o medeni muhakeme 

kuralı uygulanacaktır. Bu konuda davacının kazanılmış hak iddiası 

olamaz. Fakat burada yine kabul edilen bir kural ise şudur: 

Tamamlanmış usulü işlemler için yeni hüküm etkili olmamalıdır. 

Mesela; mevcut görev kurallarına göre dava ikame edilmiş ve daha 

sonra göreve ilişkin kural değişmiş ise bu yeni kurallara göre 

mahkemenin görevsizlik kararı vermemesi gerekir”
26

  

  “Zaman bakımından uygulanma” kenar başlığını taşıyan yeni 

HMK’nun 448. maddesinde “Bu kanunun hükümleri, tamamlanmış 

işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır” denilmiştir. Bu 

kural, hakların himayesi bakımından daha iyi usuller öngördüğü kabul 

edilmesi gereken yeni usul hükümlerinin, devam etmekte olan davalar 

                                           
25

 B. Umar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2011, s.11. 

26
 A. Karslı, Medeni Muhakeme Hukuk Ders Kitabı, 2011, s.74; H. Pekcanıtez / O. 

Atalay / M. Özekes,  M. Medeni Usul Hukuku, 2011, s.63. 
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bakımından da hemen uygulanmaya başlanması düşüncesine 

dayanır
27

.  

  Yeni HMK’ nun geçici 1 ve geçici 2 maddelerinde hangi 

durumlarda yeni HMK’ nun değil eski HUMK’ nun uygulanacağı 

ayrıca belirtilmiştir. Bunlar; yargı yolu ve göreve ilişkin 

hükümler ile yeni kanunun senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde 

duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümlerdir. 

  Yeni HMK’ nun 209/I maddesinde sadece “imza” nın değil, 

imza inkâr edilmeden sadece “yazı”  nın da inkâr edilebileceği “adi 

bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar 

verilince ye kadar o senet herhangi bir işleme esas alınamaz” ş e k l i 

n d e  açıkça belirtilmiştir.  Bu nedenle görülmekte olan bir davada 

“senetteki imzanın veya yazının inkârı halinde; bu konuda bir karar 

verilinceye kadar (yani; senetteki imzanın veya yazının bu kimseye ait 

olduğu anlaşılıncaya kadar)” senet herhangi bir işleme esas 

alınamaz ve delil olarak kullanılamaz
28

.   

  “Takip konusu senedin sahte olarak düzenlenmiş 

olduğunu” ileri sürerek yapılmış olan takibin durdurulmasını 

sağlamak isteyen borçlunun (vekilinin) bu konuda Ticaret (Hukuk) 

Mahkemesine başvurarak “sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit 

davası” açabileceği gibi, C. Savcılığına başvurup “hakkında sahte bir 

senet düzenlendiğini (örneğin; senetteki imzanın kendisine ait 

                                           
27

 B. Kuru / A. C. Budak, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Başlıca 

Yenilikler, İBD, Eylül-Ekim/2011 s.3 vd. 

28
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2011, 

s.391; H. Pekcanıtez / O. Atalay / M. Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2011, 

s.488;   Dr. Saldırım,  M. Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 

s.176 vd. 
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olmadığını veya senedin alacak miktarını belirten kısmında değişiklik 

(tahrifat) yapılarak senedin daha yüksek miktarlı (meblağlı) bir senet 

haline dönüştürüldüğünü ya da senetteki vade tarihinde değişiklik 

(tahrifat) yapılarak senedin vadesinin öne çekildiğini) belirtip, 

alacaklı hakkında suç duyurusunda bulunup, Ceza Mahkemesinde 

“sahte senet düzenlemek suçu” ndan dolayı kamu davası açılmasını 

sağlayabilir ve daha sonra bu mahkemelerde açılan davanın konusu 

hakkında açıklamalı yazı (derkenar) alıp, bunu senedin takip konusu 

yapıldığı İcra Müdürlüğüne vererek “hakkındaki takibin HMK’nun 

209/1 maddesi uyarınca durdurulmasını” isteyebilir. İcra 

Müdürlüğünce bu konuda lehine bir karar verilmemesi halinde bu 

kararı “şikâyet” (İİK.’nun 16. maddesi vd.) konusu yaparak, İcra 

Hâkimliği’nden aynı konuda yani “icra takibinin 

durdurulması” konusunda bir karar verilmesini isteyebilir. Ya da, 

borçlu (vekili) sahtelik iddiasına dayalı olarak açtığı “menfi tespit 

davası” na bakan Ticaret (Hukuk) Mahkemesine başvurarak, HMK. 

209/1 maddesi uyarınca –teminat aranmaksızın– “icra takibinin 

durdurulmasına karar verilmesini” isteyebilir. 

  Bu başvuralar üzerine ne İcra Müdürünün ve ne de İcra ve 

Ticaret (Hukuk) Hâkiminin İİK.’nun 72/III maddesini öne 

sürerek “teminat karşılığında takibin durdurulmasına” ya da “teminat 

karşılığında icra dosyasına yatırılacak paranın alacaklıya 

ödenmemesine” şeklinde hatalı (yasaya aykırı) bir karar vermemesi, 

HMK.’nun 209/1 maddesini uygulayarak –ve teminat aramaksızın– 

“icra takibinin durdurulmasına” karar vermesi gerekir… 

  Ticaret (Hukuk) ve İcra Hâkimlerinin HMK.’nun 209/1 

maddesini doğrudan doğruya uygulamaktan kaçınmalarının –yukarıda 

belirttiğimiz gibi–  HMK.’nun 46/c ve 46/e maddelerinin, kendileri 
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hakkında uygulanabileceğinin bilincinde olarak davranmaları isabetli 

olacaktır. 

  Ticaret Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku bakımından “adi 

senet” sayılan “kambiyo senetleri” ile “kambiyo senedi niteliğinde 

olmayan senetler” için ö z e l  h ü k ü m niteliğinde bulunan HMK. 

m.209/(1)’deki bu yeni düzenleme isabetli mi olmuştur? 

  “Adi senet” lere dayalı olarak hakkında yapılan tüm takipleri –

yukarıda belirttiğimiz şekilde ‘sahtelik iddiası’ nda bulunarak– 

kolaylıkla durdurabilme imkânının borçluya tanınmış olması, bu 

suretle takiplerin durmasını sağlayan kötü niyetli borçluların sahip 

oldukları malları alacaklılarından –ileride; alacaklılar tarafından 

“tasarrufun iptali davası” açılmasını önleyecek bir takım tedbirleri de 

alarak– kaçırmalarına neden olması bakımından sakıncalı olmuştur. 

  HMK. 209/(1)’in altına; “İcra takibine konu olan adi senetler 

hakkındaki İİK.’nun 68a, 169a ve 170 hükümlerinin saklı 

olduğu” veya hiç değilse “İcra takibine konu olan kambiyo senetleri 

hakkındaki 169a ve 170 hükümlerinin saklı olduğu” belirtilmiş 

olsaydı, özellikle kambiyo senedine dayalı takiplerde borçlunun takip 

dayanağı senedin altındaki imzasını inkâr etmesi veya senetteki alacak 

miktarını ya da senedin vade tarihinde sahtelik yapıldığını –İİK.168/4, 

5 çerçevesinde– İcra Mahkemesi’ne bildirilmesi halinde, bu iddia İİK. 

169a ve 170 uyarınca İcra Mahkemesince incelenerek, İİK. 169a/II ve 

İİK. 170/II doğrultusunda itiraz (sahtelik iddiası) ciddi bulunursa 

mahkemece –itirazın (sahtelik iddiasının) esası hakkında karar 

verilinceye kadar– “takibin geçici olarak durdurulmasına” karar 

verilerek, borçlunun (sahte olduğu ileri sürülen) senede dayalı olarak 

yapılan takipten zarar görmesi de önlenmiş olurken, gerçekte takip 

konusu senette herhangi bir sahtelik bulunmamasına rağmen, kötü 



308 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

niyetli borçlular tarafından sahtelik iddiasının gündeme getirilerek 

hemen takibin durdurulmasının önüne geçilmiş ve bu suretle 

alacaklıların da zarar görmemesi sağlanmış olurdu. 

  Ancak kanun koyucu tarafından –yukarıda önerdiğimiz 

doğrultuda– yasada bir değişiklik yapılmadan bugünkü şekliyle 

“sahtelik iddiaları” hakkında hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 

hem de İcra ve İflas Kanunu birer g e n e l  k a n u n olmaları 

nedeniyle, “yeni kanun” ya da “sonraki kanun” durumunda bulunan 

HMK. 209/(1) hükmünün öncelikle uygulanması ve bunun sonucu 

olarak da ne İİK. 72 ve ne de İİK. 169a ve 170 hükümlerinin –

kambiyo senetlerine dayalı takiplerde– “sahtelik iddiası” nın ileri 

sürüldüğü durumlarda, uygulanmamasının düşünülmemesi 

gerekir.            
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4 Ekim 1958 

FRANSA ANAYASASI 
 

 

 

 

 

İKAZ

 

 

1. Anayasanın 11, 56, 61/1, 65, 69, 71/1 ve 73’üncü maddelerinde yatık 

(italik) şekilde gösterilen hükümler 23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı 

Anayasal Kanunun 46’ncı maddesi gereğince, bu hükümlerin uygulanması için 

çıkartılması gerekli olan kanunlar ve organik yasada belirtildiği şekilde 

yürürlüğe girecektir; 

2. 4 Şubat 2008 tarih ve 2008/103 sayılı Anayasal Kanunun 2’nci maddesi ve 

23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı Anayasal Kanunun 47’nci maddesi 

uyarınca, Başlık XV’in başlığında ve Anayasanın 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 88/6 ve 

88/7’nci maddelerinde yatık (italik) şekilde gösterilen ifadeler, 13 Aralık 2007 

tarihinde imzalanmış, Avrupa Topluluğunu kuran ve Avrupa Birliğini kuran 

Anlaşmaları tadil eden Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde yürürlüğe 

girecektir; 

3. Avrupa Konseyinin 1 Temmuz 2004 tarihinden önce toplanmasını 

kararlaştırdığı Hükümetler arası Konferans sonucunda alınan karar Avrupa 

Birliğine yapılacak katılımlarla ilgili olarak, madde 88/5’in her iki versiyonu da 

23 Temmuz 2008 tarih ve 2008/724 sayılı Anayasal Kanun gereğince 

uygulanmayacaktır.  

 

 

 

                                           
 Not: Bu ikaz ilgili maddelere dipnot olarak belirtilmiştir. 
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Başlık XV. Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği  

                   Avrupa Birliği ...................................................................... 88/1–88/7 

Başlık XVI. Anayasa Değişiklikleri  .................................................................. 89 

Başlık XVII. Mülga ...............................................................................................  

Çevre Şartı  ............................................................................................................  

 

 

 



4 Ekim 1958 Fransa Anayasası 313 

FRANSA ANAYASASI 

 

Başlangıç 

 

Fransız halkı, 1789 Beyannamesinde tanımlanan, 1946 

Anayasasının başlangıç kısmında teyit edilip tamamlanan insan 

haklarına ve milli egemenlik ilkelerine, aynı şekilde 2004 Çevre 

Şartında belirtilen hak ve ödevlere bağlılığını ihtişamla ilân eder. 

Bu ilkeler ve hakların kendi kaderlerini serbestçe belirlemeleri 

esası gereğince Cumhuriyet, kendisine katılma iradesini beyan eden 

denizaşırı ülkelere özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ortak idealine 

dayanan ve bu ülkelerin demokratik gelişmelerini sağlayacak yeni 

kurumlar sunar. 

 

Madde 1. 

Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. 

Köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa 

önünde eşitliğini garanti eder. Her inanca saygılıdır. İdari yapısı 

yerinden yönetim esasına dayanır.  

Kadınlar ve erkeklerin seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı 

sıra mesleki konumlara ve sosyal sorumluluklara eşit şekilde 

erişebilmeleri, kanunla teşvik edilir. 

 

Başlık I. 

Egemenlik 

Madde 2. 

Cumhuriyetin dili Fransızca’dır.  

Ulusal simge mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan üç renkli 

bayraktır.  

Ulusal Marş Marsillaise’dir.  

Cumhuriyetin veciz ifadesi “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşliktir”. 

Cumhuriyetin ilkesi; “Halkın, halk tarafından ve halk için 

yönetimidir.” 



314 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

 

Madde 3. 

Ulusal egemenlik halka aittir, bunu temsilcileri aracılığıyla ve 

halkoylaması yoluyla kullanır.  

Halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemenliğin kullanılmasını 

kendisine mal edemez.  

Anayasada öngörülen koşullar dâhilinde, seçimler tek dereceli 

veya iki dereceli olabilir. Fakat, daima genel, eşit ve gizlidir. 

Yasanın belirlediği koşullar çerçevesinde, reşit olan, medeni ve 

siyasal haklarını kullanabilen kadın-erkek her Fransız vatandaşı 

seçmendir. 

 

Madde 4. 

Siyasal parti ve siyasal guruplar oy vermenin tecellisine katkıda 

bulunurlar. Bunlar, serbestçe kurulu ve serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Ulusal egemenlik ve demokrasi ilkelerine saygı göstermek 

zorundadırlar.  

Şartları yasayla belirlenen, 1’inci maddenin ikinci fıkrasında 

belirlenen ilkenin uygulanmasına da katkıda bulunurlar. 

Farklı fikirlerin ifade edilebilmesi ve siyasal partilerin ve siyasal 

grupların Ulusun demokratik hayatına eşit şekilde katılabilmesi 

kanunlarla garanti edilir.  

 

Başlık II. 

Cumhurbaşkanı 

 

Madde 5. 

Cumhurbaşkanı Anayasaya saygı duyulmasını gözetir. 

Hakemlik yetkisine dayanarak, kamu güçlerinin düzenli çalışmasını 

sağladığı gibi devletin devamlılığını temin eder. 

Ulusal bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün ve antlaşmalara 

saygının garantörüdür.  
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Madde 6. 

Cumhurbaşkanı beş yıl için, tek dereceli genel seçimle seçilir. 

Hiçbir kimse ardı ardına iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevini 

yürütemez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin özel koşullar organik bir 

yasa ile belirlenir.  

Madde 7. 

Cumhurbaşkanı, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilir. 

Oylamanın ilk turunda bu çoğunluk sağlanamazsa, seçimleri izleyen 

ondördüncü gün ikinci tura gidilir. Bu ikinci tura, sadece, daha az 

şanslı adayların da çekilmesinden sonra, ilk turda en çok oy alan iki 

aday katılabilir.  

Oy verme Hükümetin çağrısı ile başlar. 

Yeni Cumhurbaşkanının seçimi, görevdeki Cumhurbaşkanının 

yetkilerinin sonra ermesinden en az yirmi, en fazla otuzbeş gün önce 

yapılır.  

Cumhurbaşkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ya da 

Anayasa Konseyi tarafından belirlenen bir engelin ortaya çıkması 

halinde, aşağıdaki 11 ve 12’nci maddelerde öngörülenler hariç, 

Cumhurbaşkanının görevleri geçici olarak Senato Başkanı tarafından, 

onun da engelli olması halinde Hükümetçe yerine getirilir.  

Boşalma halinde ya da Anayasa Konseyince göreve kesin 

engelin varlığı beyan edilince, yeni Cumhurbaşkanı seçimi için oy 

verme, Anayasa Konseyince saptanacak mücbir sebepler dışında, 

boşalmanın meydana gelindiğinin ya da engelin kesin nitelikte 

olduğunun ilânından en az yirmi, en fazla otuzbeş gün sonra yapılır.  

Adaylıkların konulması için belirlenen son tarihten otuz günden 

az bir süre önce adaylığını açıkça ilân etmiş olan bir kişi bu tarihten 

önceki yedi gün içinde ölür ya da engelli hale gelmiş olursa, Anayasa 

Konseyi seçimin ertelenmesine karar verebilir.  

Seçimlerin birinci turundan önce, adaylardan biri ölür ya da 

engelli hale gelirse, Anayasa Konseyi seçimlerin ertelenmesine karar 

verir.  
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Birinci turda en avantajlı durumda olan iki adaydan birinin, 

adaylıktan çekilmeler olmadan önce ölümü yahut engelli hale gelmesi 

durumunda Anayasa Konseyi, seçim işlemlerinin tümünün yeniden 

yapılacağını beyan eder; İkinci tura kalan adaydan birinin ölmesi ya 

da engelli duruma gelmesi halinde de aynı şekilde hareket edilir. 

Her durumda aşağıdaki 61’inci maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen yahut yukarıdaki 6’ncı maddede söz edilen organik yasada 

aday göstermek için öngörülen koşullar çerçevesinde, adaylık için 

Anayasa Konseyine başvurulur.  

Anayasa Konseyinin karar tarihinden otuzbeş günden fazla bir 

zaman sonra oylama yapılmazsa Anayasa Konseyi, üçüncü ve beşinci 

fıkralarda öngörülen süreleri uzatabilir. Bu fıkra hükümlerinin 

uygulanması, seçimin, görevdeki Cumhurbaşkanının yetkilerinin sona 

ermesinden sonraki bir tarihe ertelenmesi sonucunu doğurursa mevcut 

Cumhurbaşkanı; yeni Cumhurbaşkanının ilân edildiği tarihe kadar 

görevde kalır. 

Cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı ya da 

Cumhurbaşkanının engellilik halinin kesinliğinin ilân edilmesi ile 

halefinin seçimi arasındaki süreç içinde Anayasanın 49, 50 ve 89’uncu 

maddeleri uygulanmaz.  

 

Madde 8. 

Cumhurbaşkanı Başbakanı atar. Başbakan tarafından Hükümetin 

istifasının sunulması üzerine görevine son verir. 

Başbakanın önerisi üzerine Hükümetin diğer üyelerini tayin eder 

ve bunların görevine son verir.  

 

Madde 9. 

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder.  

 

 

 

 



4 Ekim 1958 Fransa Anayasası 317 

Madde 10. 

Cumhurbaşkanı, kesin olarak kabul edilmiş olan yasaları, 

Hükümete sunulmalarını takip eden onbeş gün içinde ilân eder. 

Bu sürenin bitmesinden önce, yasanın ya da bazı maddelerinin 

yeniden müzakere edilmesini Parlamentodan isteyebilir. Bu yeniden 

müzakere istemi reddolunamaz.  

 

Madde 11. 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin Parlamentonun toplantı dönemi 

boyunca yaptığı ya da her iki Meclisin ortaklaşa yapmış oldukları ve 

Resmi Gazete’de yayınlanan teklifleri, kamu mercilerinin 

teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, kamunun sosyal, ekonomik ve 

siyasal reformuna ilişkin tasarıları, aynı şekilde kamu hizmetlerine 

ilişkin, Anayasaya aykırı olmaksızın kurumların işleyişi üzerinde etki 

yapabilecek bir antlaşmanın onaylanması için izin verilmesine ilişkin 

her yasa tasarısını referanduma sunabilir.  

Referandumun, bir Hükümet Tasarısı üzerine gerçekleşmesi 

durumunda, Hükümetin her iki Meclis önünde gerçekleştireceği 

deklarasyonu yine her iki Meclis nezdinde gerçekleştirilecek 

müzakereleri takip edecektir. 

Madde 11.
*
 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin Parlamentonun toplantı dönemi 

boyunca yaptığı ya da her iki Meclisin ortaklaşa yapmış oldukları ve 

Resmi Gazete’de yayınlanan teklifleri, kamu mercilerinin 

teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, kamunun sosyal, ekonomik ve 

siyasal reformuna ilişkin tasarıları, aynı şekilde kamu hizmetlerine 

ilişkin, Anayasaya aykırı olmaksızın kurumların işleyişi üzerinde etki 

yapabilecek bir antlaşmanın onaylanması için izin verilmesine ilişkin 

her yasa tasarısını referanduma sunabilir.  

Referandumun, bir Hükümet Tasarısı üzerine gerçekleşmesi 

durumunda, Hükümetin her iki Meclis önünde gerçekleştireceği 

                                           
*
 Bkz. İkaz 
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deklarasyonu yine her iki Meclis nezdinde gerçekleştirilecek 

müzakereleri takip edecektir. 

İlk fıkrada belirtilen konularla ilgili olarak gerçekleştirilecek bir 

referandum, Parlamento Üyelerinin beşte birinin seçmen kütüğüne 

kayıtlı seçmenlerin onda birinin desteğiyle sunacakları teklif üzerine, 

gerçekleştirilebilir. Bu teklif, Parlamento Üyeleri Tarafından 

Getirilen Kanun Teklifi şeklinde olacak ve bir yıldan az süre içinde 

çıkartılmış bir yasa hükmünün iptali için uygulanmaz. 

Referandumun yapılma şartları ve Anayasa Konseyinin bir 

önceki fıkra hükümlerine uygunluğunu incelerken bağlı olacağı 

şartlar bir organik yasa ile düzenlenir. 

Parlamento Üyeleri Tarafından Getirilen Kanun Teklifi her iki 

Meclis tarafından organik yasada belirtilen süre içinde müzakere 

edilmezse, Cumhurbaşkanı bu kanun teklifini referanduma sunar.  

Fransız halkı referandumda Parlamento Üyeleri Tarafından 

Getirilen Kanun Teklifinin lehine oy kullanmazsa, referandum tarihini 

takip eden iki yıllık dönemin sonuna kadar aynı konuda yeni bir 

referandum teklifi yapılamaz.  

Referandum, yasa tasarısının ya da Parlamento Üyeleri 

Tarafından Getirilen Kanun Teklifinin kabulü şeklinde sonuçlanırsa, 

Cumhurbaşkanı bunu referandumun sonuçlanmasından itibaren onbeş 

gün içinde ilân eder. 

 

Madde 12. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanlarının görüşünü 

aldıktan sonra Millet Meclisini feshedebilir.  

Fesihten en az yirmi, en çok kırk gün sonra genel seçimler 

yapılır.  

Millet Meclisi, seçimini izleyen ikinci Perşembe günü 

kendiliğinden toplanır. Bu toplantı olağan dönemler için öngörülen 

süreçler dışında yapılırsa kendiliğinden onbeş günlük yeni bir dönem 

başlar. 

Bu seçimi izleyen yıl içinde yeni bir fesih yapılamaz.  
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Madde 13. 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunda görüşülen kararname ve 

kararları imzalar.  

Devletin sivil ve askeri görevlilerinin atamasını yapar.  

Danıştay üyeleri, Legion d’Honneur Büyük Şansölyesi, 

Büyükelçiler ve fevkalade elçiler, Sayıştay Üyeleri, Valiler, 

Hükümetin 74’üncü maddede düzenlenen denizaşırı ülkelerdeki ve 

Yeni Kaledonya’daki temsilcileri, yüksek rütbeli subaylar, akademi 

rektörleri, merkezi idarelerin yöneticilerinin atanması Bakanlar 

Kurulunca yapılır.  

Bakanlar Kurulunca atama yapılacak diğer görevler ve 

Cumhurbaşkanının atama yetkisinin onun adına başkasına devrine 

ilişkin koşullar bir organik yasa ile düzenlenir.  

Ulusun hakların ve özgürlüklerinin, ya da ekonomik ve sosyal 

hayatının teminat altına alınmasının ehemmiyeti sebebiyle atama 

yetkisinin, her bir Meclisteki ilgili daimi komisyonlarla birlikte 

kamuoyunun görüşü alınarak kullanılacağı, üçüncü fıkrada 

belirtilenlerin haricindeki diğer görevler veya unvanlar bir organik 

yasa ile tanımlanır. Her iki komisyonun aleyhte kullandıkları oy 

toplamı iki komisyonun kullandığı toplam oy sayısının beşte üçüne 

eşit olduğu hallerde, Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılmaz. Bu 

komisyonlar, ilgili görev veya unvanlara göre kanunlar tarafından 

belirlenir.  

 

Madde 14. 

Cumhurbaşkanı, yabancı ülkelere gönderilen büyükelçi ve 

fevkalade elçilere güven belgesi verir, yabancı büyükelçi ve fevkalade 

elçilerin güven belgesini kabul eder. 

 

Madde 15. 

Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin başıdır. Milli Savunma 

Yüksek Kurul ve Komitelerine başkanlık eder.  

 

 



320 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

Madde 16. 

Cumhuriyetin kurumları, milletin bağımsızlığı, ülkesinin 

bütünlüğü veya uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi ciddi ve ani 

biçimde tehdit edildiği ve anayasal kamu güçlerinin düzenli işleyişi 

bozulduğu zaman Cumhurbaşkanı, Başbakanın, Meclis Başkanlarının 

ve Anayasa Konseyinin resmi görüşlerini aldıktan sonra, bu şartların 

gerektirdiği önlemleri alır.  

Durumu bir açıklamayla milletin bilgisine sunar.  

Bu önlemler anayasal kamu güçlerine en kısa süreler içinde 

görevlerini yerine getirmek olanaklarını sağlama iradesinden 

kaynaklanmalıdır. Bu konularda Anayasa Konseyinin görüşü alınır.  

Parlamento kendiliğinden toplanır.  

Millet Meclisi, olağanüstü yetkilerini kullandığı süre içinde 

feshedilemez.  

Bu olağanüstü yetkilerin kullanılmasından otuz gün sonra, konu, 

Millet Meclisi Başkanı, Senato Başkanı, Millet Meclisinin altmış 

üyesi, ya da altmış senatör tarafından bu fıkrada belirtilen şartların 

hâlâ devam edip etmediğinin belirlenmesi maksadıyla, Anayasa 

Konseyine havale edebilir. Anayasa Konseyi kararını en kısa süre 

içerisinde halka açıklar. Anayasa Konseyi bu incelemeyi resen 

gerçekleştirir ve kararını, olağanüstü yetkilerin kullanılmaya 

başlandığı tarihten altmış gün sonra, ya da bu tarihten sonra herhangi 

bir tarihte aynı şekilde verir.  

 

Madde 17. 

Cumhurbaşkanı bireysel af yetkisine sahiptir.  

 

Madde 18. 

Cumhurbaşkanı, Parlamentonun iki Meclisi ile ilişkilerini 

gönderdiği ve hiçbir tartışmaya yer vermeyen mesajlarla sağlar. 

Cumhurbaşkanı, bu amaçla bileşik oturumda toplanan 

Parlamentoya hitap edebilir. Cumhurbaşkanının Parlamentoya hitaben 

yapacağı beyanlar, kendisinin yokluğunda, oylanmaksızın Parlamento 

tarafından tartışılır.  
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Parlamento, normal dönem dışında bu amaçla özel olarak 

toplanır.  

 

Madde 19. 

Cumhurbaşkanının, 8’inci maddenin birinci fıkrası, 11, 12, 16, 

18, 54 ve 61’inci maddelerde öngörülenler dışındaki işlemleri, 

Başbakan ve gerektiğinde ilgili bakanlar tarafından imzalanır.  

 

Başlık III. 

Hükümet 

 

Madde 20. 

Hükümet, milli politikayı belirler ve yürütür.  

İdareden ve silahlı kuvvetlerden yararlanır.  

49 ve 50’nci maddelerde öngörülen usul ve şartlar dâhilinde, 

Parlamento önünde sorumludur.  

 

Madde 21. 

Başbakan, Hükümetin faaliyetlerini yönetir. Ulusal savunmadan 

sorumludur. Yasaların uygulanmasını sağlar. 13’üncü madde 

hükümleri saklı kalmak üzere, düzenleme yetkisini kullanır ve sivil ve 

askeri görevlere atamalar yapar.  

Yetkilerinden bazılarını bakanlara devredebilir.  

Gerektiğinde, 15’inci maddede sözü edilen kurul ve komitelere 

Cumhurbaşkanına vekâleten başkanlık eder. 

İstisnai hallerde Cumhurbaşkanının açıkça verdiği yetkiye 

dayanarak ve belirli bir gündem için bakanlar kuruluna, 

Cumhurbaşkanına vekâleten başkanlık eder. 

 

Madde 22. 

Başbakanın kararları gerektiğinde bunları uygulamakla yükümlü 

bakanlarca imzalanır.  
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Madde 23. 

Hükümet üyeliği görevleri, her türlü milletvekilliği, ulusal 

nitelikteki hiçbir mesleki temsilcilik ve hiçbir kamusal görev ya da 

hiçbir mesleki faaliyetle bağdaşmaz.  

Bu gibi görev, faaliyet ve vekâletlerin asıl sahiplerinin yerine 

kimler tarafından yerine getirileceğine ilişkin şartlar bir organik yasa 

ile saptanır. 

Parlamento üyelerine vekâlet, 25’inci madde hükümlerine uygun 

biçimde olur. 

 

Başlık IV. 

Parlamento 

 

Madde 24. 

Parlamento yasalar çıkartır. Hükümetin faaliyetlerini izler. 

Kamusal politikaları değerlendirir. 

Parlamento, Millet Meclisi ve Senatodan oluşur. 

Azami beşyüzyetmişyedi üyeden oluşan Millet Meclisinin 

üyeleri tek dereceli seçimle seçilirler. 

Azami üçyüzkırksekiz üyeden oluşan Senatonun üyeleri iki 

dereceli seçimle seçilir. Senato, ülkedeki yerel yönetimlerin temsilini 

sağlar.  

Fransa dışında yerleşmiş Fransız vatandaşları Millet Meclisinde 

ve Senatoda temsil edilirler.  

 

Madde 25. 

Her iki Meclisin yetki süreleri, üyelerinin sayısı, ödenekleri, 

seçilme şartları, seçilemezlik durumları ve yapamayacakları görevler 

bir organik yasa ile belirlenir.  

Yasa aynı şekilde, boşalma halinde milletvekili veya senatörlere, 

ait oldukları Meclisin yenilenmesine kadar vekâlet edecek kişilerin 

seçimine ilişkin koşulları da saptar.  



4 Ekim 1958 Fransa Anayasası 323 

Oluşumu, teşkilat ve çalışma esasları bir kanunla düzenlenecek 

olan bağımsız bir komisyon, Millet Meclisi seçimlerine ilişkin seçim 

çevrelerinin tanımlanması, ya da Millet Meclisi ya da Senatodaki 

koltuk dağılımının değiştirilmesine ilişkin olarak Hükümetin ya da 

milletvekillerinin vermiş oldukları kanun teklifi hakkında kamuoyuna 

görüşünü açıklar. 

 

Madde 26. 

Parlamentonun hiçbir üyesi, görevini ifa ederken ileri sürdüğü 

fikirlerden ve kullandığı oylardan dolayı kovuşturulamaz, aranamaz, 

tutuklanamaz ve yargılanamaz.  

Parlamentonun hiçbir üyesi, suç ve kabahatlerinden dolayı, ait 

olduğu Meclisin izni olmaksızın, tutuklanamaz, hürriyetini kaldırıcı 

veya sınırlandırıcı tedbirlere tabi tutulamaz. Ancak ağır cezalık suç 

veya suçüstü hali yahut kesin mahkûmiyet durumlarında bu izin 

gerekli değildir.  

Parlamentonun bir üyesi hakkındaki kovuşturma, tutuklama 

yahut hürriyetini kaldırıcı veya sınırlandırıcı tedbirler, ait olduğu 

Meclisin kararıyla Meclisin toplantı dönemi sonuna kadar ertelenir.  

İlgili Meclis gerektiğinde, yukarıdaki fıkranın uygulanmasına 

yönelik olarak ek bir oturum için kendiliğinden toplanır.  

 

Madde 27. 

Hiçbir Meclis üyesi hiçbir emredici vekâlete bağlı olmaksızın 

seçilirler. 

Parlamento üyelerinin oy hakkı kişiseldir.  

Vekâleten oy vermeye bir organik yasa ile istisnai olarak izin 

verilebilir. Bu durumda birden fazla vekâlet kabul edilemez.  

 

Madde 28. 

Parlamento olağan toplantı dönemi için kendiliğinden toplanır. 

Bu olağan toplantı dönemi Ekim ayının ilk iş gününde başlayıp 

Haziran ayının son iş gününde sona erer.  
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Her Meclisin olağan toplantı dönemince bağlı olduğu oturum 

günü sayısı yüzyirmi günü geçemez. Oturum haftalarını her Meclis 

kendisi belirler.  

İlgili Meclisin Başkanının görüşünü almak kaydıyla, 

Başbakanca veya her Meclis üyelerinin çoğunluğunca oturumun 

kapatılması gününün uzatılmasına karar verilebilir.  

Oturum günleri ve saatleri her Meclisin kendi İçtüzüğü ile 

belirlenir.  

 

Madde 29. 

Parlamento, Başbakan ya da Millet Meclisinin üyelerinin 

çoğunluğunun istemi üzerine olağanüstü olarak ve belirli bir gündemle 

toplanır.  

Parlamento, Millet Meclisi üyelerinin istemiyle olağanüstü 

toplandığında, Parlamento bu toplantının, toplantı gündeminin sona 

ermesi üzerine, ya da toplantı tarihinden itibaren azami 12 gün sonra, 

hangisi daha önce gerçekleşmiş ise o tarihte kapanmasına karar verir. 

Kapanma kararını izleyen ayın sona ermesinden önce yeni bir 

toplantı yapılması sadece Başbakan tarafından istenebilir.  

 

Madde 30. 

Parlamentonun kendiliğinden toplandığı haller dışında, 

olağanüstü toplantılar Cumhurbaşkanı kararı ile açılır ve kapanır. 

 

Madde 31. 

Hükümet üyeleri her iki Meclisin toplantılarına katılırlar. 

İstedikleri takdirde konuşma yaparlar. 

Hükümet komiserlerinin yardımını isteyebilirler.  

 

Madde 32. 

Millet Meclisi Başkanı bir yasama dönemi için seçilir. Senato 

Başkanı her kısmi yenilemeden sonra seçilir. 
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Madde 33. 

Her iki Meclisin oturumları alenidir. Görüşmelerle ilgili 

tutanağın tamamı Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Meclislerin her biri, Başbakanın ya da üyelerinin onda birinin 

istemi üzerine gizli oturum yapabilir. 

 

 

Başlık V. 

Parlamento ve Hükümet Arasındaki İlişkiler 

 

Madde 34. 

Yasalar, aşağıda belirtilen konulara ilişkin kuralları belirler; 

− Medeni haklar, kamusal özgürlüklerin kullanılması için 

vatandaşlara tanınan temel güvenceler; basın özgürlüğü, çeşitliliği ve 

bağımsızlığı; Milli savunma nedeniyle vatandaşların kişilik ve 

mallarına getirilen yükümlülükler; 

− Tabiiyet, kişilerin hal ve ehliyetleri, evlilik rejimleri, veraset 

ve karşılıksız kazandırmalar; 

− Cürüm ve suçların tayini ve bunlara uygulanacak cezalar, ceza 

usulü, af, yeni yargı düzeninin ihdası ve yargı üyelerinin statüsü; 

− Her türlü vergilerin matrah, oran ve tahsil biçimleri; para 

basımı rejimi. 

Yasalar, aynı şekilde şu konuları da belirler; 

− Parlamento, yerel meclislerin ve yurtdışında yerleşik Fransız 

vatandaşlarının temsil edildiği meclislerin seçim rejimi ve yanı sıra 

mahalli idarelerin özel meclislerinin üyelerinin seçimle atandıkları 

görevler ve unvanlar;  

− Kamu kurumlarının kategorilerinin ihdası; 

− Devletin sivil ve askeri memurlarına tanınan temel 

güvenceler; 

− Teşebbüslerin millileştirilmesi, kamu sektörü teşebbüslerine 

ait mülkiyetin özel sektöre devri. 

Yasalar, şu konularda temel ilkeleri belirler; 
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− Milli savunmanın genel teşkilatlanması; 

− Mahalli idarelerin serbest yönetimi, yetki ve kaynakları; 

− Öğrenim; 

− Çevrenin korunması; 

− Mülkiyet rejimi; ayni haklar, medeni ve ticari borçlar; 

− Çalışma, sendika ve sosyal güvenlik hakkı. 

Mali yasalar, bir organik yasada belirlenen şartlar ve istisnalar 

çerçevesinde, Devletin kaynak ve yükümlülüklerini belirler. 

Sosyal güvenlik finansmanı yasaları, gelir tahminlerini hesaba 

katarak, mali dengelerin genel şartlarını belirler, bir organik yasada 

öngörülecek özel şartlar ve istisnalar çerçevesinde harcama amaçlarını 

saptar. 

Program yasaları, Devletin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin 

amaçlarını belirler. 

Kamu maliyesine ilişkin çok yıllı kılavuzlar program yasalarıyla 

hazırlanır. Bu kılavuzlar kamu yönetiminde hesap dengesinin 

sağlanması hedefine katkı yaparlar. 

İş bu madde hükümleri, bir organik yasa ile açıklanır ve 

tamamlanır. 

 

Madde 34–1.  

Parlamentonun Meclisleri organik yasada düzenlenen şartlara 

göre karar alabilirler. 

Kabulü veya reddi Hükümet nezdinde güven oylaması 

niteliğinde olan yahut Hükümet için kesin emir içeren bir kanun 

taslağı kabul edilemez ve gündeme alınamaz.  

 

Madde 35. 

Savaş ilânına parlamento izin verir. 

Hükümet, silahlı kuvvetlerin yurtdışına yapacakları müdahale 

hakkında, söz konusu müdahalenin başlangıcından en geç üç gün 

sonra Parlamentoya bu kararını bildirir. Hükümet, bilgilendirmesinde 

söz konusu müdahalenin hedeflerini ayrıntılarıyla açıklar. Bu 
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bilgilendirmeyi müzakereler takip eder. Müzakereler sonrasında 

oylama yapılmaz.  

Söz konusu müdahalenin süresi dört ayı aşarsa Hükümet, 

yetkinin uzatımı için Parlamentoya müracaat eder. Millet Meclisinin 

konu hakkında son kararı vermesini talep edebilir.  

Parlamento dört aylık sürenin sonunda oturumda değil ise, 

kararını bir sonraki oturumda açıklar.  

 

Madde 36. 

Sıkıyönetime Bakanlar Kurulu karar verir. 

Sıkıyönetimin 12 günü aşması ancak Parlamentonun iznine 

bağlıdır. 

 

Madde 37. 

Yasa kapsamına girmeyen diğer konular tüzük niteliğindedir. 

Bu konulara ilişkin yasa biçimindeki metinler, Danıştay’ın 

görüşü alınarak çıkarılacak kararnamelerle değiştirilebilir. Bu 

metinlerden, Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak 

olanların kararname ile değiştirilebilmesi, bunların önceki fıkra 

gereğince tüzük niteliğinde olduğunun Anayasa Konseyince ilân 

edilmesine bağlıdır. 

 

Madde 37–1. 

Yasa ve tüzükler, belli bir amaç ve süre ile sınırlı olarak, 

deneme amaçlı uygulamalara imkân tanıyan düzenlemeleri de 

içerebilir.  

 

Madde 38. 

Hükümet, programını uygulamak için, sınırlı bir süre için, 

normalde yasanın düzenleme alanına giren önlemleri kararname ile 

almak konusunda Parlamentodan izin isteyebilir. 

Kararnameler, Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar 

Kurulunca çıkarılır. Yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler fakat 
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onanmalarına ilişkin yasa tasarısı, yetki veren yasanın öngördüğü 

tarihten önce Parlamentoya sunulmazsa geçersiz hale gelir. 

Kararnameler ancak açık şartlarla onanabilir.  

Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürenin geçmesinden 

sonra, kararnameler ancak yasama alanına giren konuları düzenleyen 

yasalarla değiştirilebilir. 

 

Madde 39. 

Yasa teklifi, Başbakan ve Parlamento üyeleri tarafından 

verilebilir. 

Yasa tasarıları, Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar 

Kurulunda müzakere edilir ve iki Meclisten birinin başkanlık kuruluna 

verilir. Mali yasalar ve sosyal güvenliğin finansmanına ilişkin yasa 

tasarıları önce Millet Meclisine sunulur. 44’üncü maddenin ilk fıkrası 

saklı kalmak üzere, mahalli idareler teşkilatlarının temel konularına 

ilişkin yasa tasarıları önce Senatoya sunulur. 

Hükümetin yasa teklifleri organik yasanın belirlediği şartlara 

göre Millet Meclisi veya Senatonun görüşme takvimine alınırlar.  

Hükümet yasa teklifinin gönderildiği ilk Meclisin Başkanlık 

Divanı bu yasa teklifinde organik yasada belirtilen kurallara 

uyulmadığını beyan ederse, Hükümetin hazırladığı yasa teklifi 

müzakere gündemine alınmayabilir. Başkanlık Divanı ve Hükümet 

arasında fikir ayrılığının bulunması halinde, ilgili Meclis Başkanı veya 

Başbakan konuyu Anayasa Konseyine havale edebilir. Anayasa 

Konseyi sekiz gün içinde kararını açıklar.  

Millet Meclisi ya da Senato Başkanı, kanun teklifini Meclise 

tevdi eden üyenin itirazı bulunmadıkça, ilgili Meclisin bir üyesi 

tarafından o Meclise sunulan bir yasa teklifini kanunda belirtilen 

şartlara uygun olarak, komisyonda görüşülmeye başlanmadan önce, 

görüş için Danıştay’a sunabilir. 
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Madde 40. 

Parlamento üyeleri tarafından getirilen kanun teklifleri, kabul 

edilmeleri durumunda kamusal kaynakların azalması, yeni bir kamusal 

yükümlülük yaratılması ya da böyle bir yükümlülüğün ağırlaştırılması 

sonucunu doğurabilecek teklif ve değişiklikler kabul edilemez. 

 

Madde 41. 

Meclislerdeki görüşmeler sırasında, Parlamento üyesi tarafından 

yapılan teklif ya da değişikliğin yasa alanını ilgilendirmediği yahut 

38’inci madde gereğince verilmiş bir yetkiye aykırı olduğu ortaya 

çıkarsa, Hükümet bunların kabul edilmemesini isteyebilir. 

Hükümet ile ilgili Meclisin Başkanı arasında anlaşmazlık 

çıkarsa, bunlardan birinin istemi üzerine Anayasa Konseyince sekiz 

gün içinde bu konuda karar verilir. 

 

Madde 42. 

Hükümet ya da Parlamento üyeleri tarafından hazırlanan yasa 

tasarılarının genel kuruldaki müzakeresi, 43’üncü maddeye göre, 

bunların ilk verildikleri tasarıların komisyondan geçen, ya da, tasarı 

metninin komisyondan geçememesi halinde, Meclise sunulan metin 

üzerinde yapılır.  

Yukarıdaki hükme rağmen, Anayasa Değişiklik Teklifleri, Mali 

Yasa Teklifleri ve Sosyal Güvenlik Finansman Yasa Tekliflerinin 

genel kurulda görüşülmesi sırasında, yasa teklifinin ilk olarak 

sunulduğu Meclisteki ilk okuması sırasında Hükümetçe sunulan ilk 

metin, müteakip okumalarda ise diğer Meclisin gönderdiği metin 

müzakere edilir.  

Hükümet ya da Parlamento üyeleri tarafından verilen yasa teklifi 

ancak, sunulduğu ilk Meclisin Genel Kurulunda, müzakere gündemine 

alındığı tarihten sonraki altı haftalık sürenin sonunda, ikinci Meclisin 

Genel Kurulunda ise Meclise sunulduğu tarihten sonraki dört haftalık 

sürenin sonunda müzakere edilir. 
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45’inci maddede belirtilen şartlara göre ivedi müzakere 

usulünün uygulandığı hallerde, önceki fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Mali Yasa Teklifleri, Sosyal Güvenlik Finansman Yasa Teklifleri ya 

da olağanüstü hallere ilişkin yasa teklifleri için de önceki fıkra 

hükümleri uygulanmaz. 

 

Madde 43. 

Hükümet ve Parlamento üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı 

her iki Mecliste de sayıları sekiz ile sınırlanmış olan daimi 

komisyonlardan birine gönderilir. 

Hükümet ve Parlamento üyeleri tarafından sunulan yasa tasarı 

ve teklifleri, Hükümetin ya da konuyu görüşen Meclisin isteği üzerine, 

incelenmek için, o konuda özel olarak oluşturulmuş komisyonlara 

gönderilir. 

 

Madde 44. 

Hükümetin ve Parlamento üyelerinin değişiklik teklif etme 

hakları vardır. Bu hak, organik yasada düzenlenen çerçevede, 

Meclislerin İçtüzüğünde belirtilen şartlara uygun olarak, genel kurulda 

ya da komite toplantısı sırasında kullanılabilir.  

Görüşme açılınca, Hükümet evvelce komisyona gönderilmemiş 

olan her değişikliğin incelenmesine karşı çıkabilir. 

Konuyu görüşen Meclis, Hükümetin istediği takdirde, 

görüşülmekte olan metnin tamamı ya da bir kısmı hakkında 

Hükümetin önerdiği ya da kabul ettiği değişiklikleri bir tek oylama ile 

karara bağlar.  

 

Madde 45. 

Tüm yasa tasarı ve teklifleri Parlamentonun her iki Meclisinde, 

bir birini takip ederek ve tek bir metnin kabulü amacıyla incelenir. 40 

ve 41’inci madde kapsamındaki uygulamalar saklı kalmak kaydıyla, 

Meclis müzakere takvimine alınmış ya da Meclise sevk edilmiş olan 

metinle dolaylı yoldan dahi olsa bağlantılı değişiklik metinlerinin 

birinci görüşme sırasında sunulması kabul edilebilir.  
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İki Meclis arasındaki anlaşmazlık sonucu bir yasa tasarı ya da 

teklifi her iki Meclisçe, iki görüşmeden sonra da kabul edilmezse, ya 

da bunlardan birinin tek görüşmesinden sonra Hükümet ivedilik 

isteminde bulunursa Başbakan, yasa tasarısının veya teklifinin her bir 

Meclis tarafından bir kez görüşülmesinden sonra, her iki Meclisten 

eşit üyenin katıldığı ve tartışma konusu edilen hükümlerle ilgili bir 

metin hazırlayıp sunma ile görevli karma bir komisyon toplanmasını 

isteyebilir. 

Karma komisyonca hazırlanan metin Hükümet tarafından, iki 

Meclisin onayına sunulabilir. Hükümetin uygun görmediği hiçbir 

değişiklik kabul edilemez. 

Karma komisyon ortak bir metin hazırlayamazsa ya da 

hazırladığı metin önceki fıkrada öngörülen koşullara uyulmadan kabul 

edilmişse Hükümet, Millet Meclisinde ve Senatoda yapılacak yeni bir 

görüşmeden sonra, Millet Meclisinden konuyu kesin olarak karara 

bağlamasını isteyebilir. Bu durumda, Millet Meclisi karma 

komisyonunca müzakere edilen metni yahut kendisi tarafından kabul 

edilip de Senatoca bir ya da birçok değişiklikle kabul edilmiş olan 

metni yeniden ele alabilir. 

 

Madde 46. 

Anayasanın organik yasa olarak nitelediği yasalar, aşağıdaki 

şartlara uygun olarak, değiştirilir yahut oylanarak kabul edilir. 

Yasa tasarı ya da teklifi, her iki Meclis tarafından, 42’inci 

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre dolmadan görüşülemez ve 

oylanamaz. Yukarıdaki bu hükme rağmen, 45’inci maddede belirtilen 

şartlara uygun olarak ivedi müzakere usulü uygulanacak ise, yasa 

tasarısı veya teklifi verildiği ilk Meclis tarafından verilişinden on beş 

gün geçmeden görüşülemez.  

45’inci maddede öngörülen usul uygulanabilir. Ancak, iki 

Meclisin anlaşamaması halinde, yasa metninin Millet Meclisince son 

görüşmede kabul edilebilmesi, bu Meclis üye sayısının salt çoğunluğu 

ile mümkündür. 

Senato ile ilgili organik yasalar her iki Meclis tarafından aynı 

zamanda oylanır. 
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Organik yasalar, ancak bunların anayasaya uygunluğu Anayasa 

Konseyi tarafından açıklandıktan sonra yayınlanabilir. 

 

Madde 47. 

Parlamento, mali yasa tasarılarını bir organik yasada öngörülen 

şartlar dâhilinde oylayarak kabul eder. 

Millet Meclisi, kendisine verilen bir yasa tasarısını, verilişinden 

itibaren kırk gün geçmesine rağmen ilk görüşmeyi yapıp karara 

bağlayamazsa, Hükümet Senatoya başvurur. Senato onbeş gün içinde 

bir karar vermek zorundadır. Bundan sonra 45’inci maddede 

öngörülen koşullara göre hareket edilir. 

Parlamento, yetmiş gün içinde bir karara varamazsa, yasa 

tasarısındaki hükümler kararname ile yürürlüğe konulabilir. 

Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak gelir kaynakları ve 

giderlerin uygulanması ile ilgili mali yasalar, bu uygulama 

başlamadan önce yayınlanmak üzere zamanında verilmezse, Hükümet, 

acil olarak Parlamentoya başvurarak vergi tahsilâtı için izin ister ve 

kararname yoluyla bütçede oylanıp kabul edilen hizmetler için ödenek 

belirler.  

Bu maddede sözü edilen süreler, parlamentonun toplantı da 

olmadığı durumlarda işlemez. 

 

Madde 47–1. 

Parlamento, sosyal güvenlik finansmanı ile ilgili yasa 

tasarılarını, bir organik yasa ile belirlenecek şartlar çerçevesinde oylar 

ve kabul eder.  

Millet Meclisi, tasarının verildiği tarihten itibaren yirmi gün 

içinde ilk oturumu yaparak karar vermez ise, Hükümet Senatoya 

başvurur ve Senato  onbeş gün içinde bir karar vermek zorundadır. 

Bundan sonra 45’inci maddede belirlenen usule göre hareket edilir.  

Şayet Parlamento elli gün içinde bir karar vermez ise, tasarı 

düzenlemeleri bir kararname ile yürürlüğe konabilir. 
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Bu fıkrada öngörülen süreler, Parlamentonun toplantı dönemi 

dışında ve her iki Meclis için 28’inci maddenin ikinci fıkrasına uygun 

olarak oturum yapmama kararı alınan haftalar süresince işlemez. 

 

Madde 47–2. 

Sayıştay, Hükümetin faaliyetlerinin denetiminde Parlamentoya 

yardımcı olur. Sayıştay, sosyal güvenlik finansmanı yasalarının 

uygulanmasının denetiminin yanı sıra kamu politikalarının 

değerlendirilmesinde Hükümete ve Parlamentoya yardımcı olur. 

Sayıştay, kamuya açık raporlar marifetiyle halkın bilgilendirilmesine 

katkıda bulunur. 

Merkezi idarelerin hesapları yasalara uygun ve doğru olmalıdır. 

Hesaplar, söz konusu idarelerin yönetim, varlık ve mali durumlarının 

sonuçlarını doğru ve açık şekilde sergiler.  

 

Madde 48.  

28’inci maddenin son üç fıkrasının uygulanması hariç, 

Meclislerin gündemi Meclislerce belirlenir. 

Aylık oturumların ilk iki haftasında, öncelikle ve Hükümetin 

saptadığı sıraya göre, Hükümet tarafından verilen yasa tasarıları ve 

Hükümetin kabul ettiği yasa teklifleri görüşülür.  

Ayrıca, Maliye yasa teklifleri, Sosyal Güvenliğin finansmanına 

ilişkin yasa teklifleri ve aşağıdaki hükümlere tabi olarak, diğer 

Meclisin en az altı hafta önce sunacağı diğer yasa metinlerinin yanı 

sıra olağanüstü hallerle ilgili yasa teklifleri ve 35’inci maddede anılan 

yetki talepleri, Hükümetin talebi üzerine, öncelikli olarak Meclisin 

gündemine alınır.  

Parlamentonun bir toplantısı, öncelikle ve Meclislerin 

belirleyeceği sırada, Hükümetin faaliyetlerinin denetimi ile kamu 

politikalarının değerlendirilmesine tahsis olunur.  

Ayda en az bir oturum da öncelikle, ilgili Mecliste grubu 

bulunan muhalefet partilerinin yanı sıra azınlık gruplarının girişimiyle, 

her iki Meclisin belirlediği gündeme ayrılır.  
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Parlamentonun haftada en az bir toplantısı, öncelikle Parlamento 

üyelerinin soruları ile Hükümetin cevaplarına tahsis olunur.  

 

Madde 49.  

Başbakan, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra, bir 

Hükümet programı veya gerektiğinde genel politika ile ilgili bir 

beyannamesi dolayısıyla Millet Meclisi önünde Hükümetin 

sorumluluğu konusunu ortaya atabilir.  

Millet Meclisi, Hükümetin sorumluluğunu gensoru önergesi 

oylaması yöntemiyle tartışma konusu edebilir. Böyle bir önergenin 

görüşülebilmesi için Millet Meclisi üyelerinin en az onda biri 

tarafından imzalanması gerekir. Önergenin verilmesinden sonra 

kırksekiz saat geçmedikçe oylama yapılamaz. Gensoru önergesinin 

kabulünde, Meclisi oluşturan üyelerin çoğunluğunun lehteki oylarının 

sayımı yapılır. Aşağıdaki fıkrada öngörülen haller dışında, bir 

milletvekili, aynı olağan toplantı döneminde üçten fazla, aynı 

olağanüstü toplantı döneminde de birden fazla gensoru önergesi 

veremez. 

Başbakan, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, bir 

metnin oylaması ile ilgili olarak Parlamentoya karşı Hükümetin 

sorumluluğunu ortaya koyabilir. Bu takdirde, metin kabul edilmiş 

sayılır. Ancak, bir gensoru önergesi verilmesi ve verilişini izleyen 

yirmidört saat içinde önceki fıkrada öngörülen biçimde kabul edilmesi 

hali bundan müstesnadır. Ayrıca, Başbakan her oturumda bir diğer 

yasa tasarısı veya teklifi için de bu usulü kullanabilir.  

Başbakan, bir genel politika beyannamesinin onanmasını 

Senatodan isteyebilir.  

 

Madde 50.  

Millet Meclisi bir gensoru önergesini kabul ettiği, Hükümetin 

programını veya genel politikaya ilişkin beyannamesini onaylamadığı 

takdirde Başbakan, Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunar.  
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Madde 50–1.  

Hükümet, Meclislerin herhangi biri önünde, belirli bir konu 

hakkında kendi inisiyatifiyle ya da madde 51-1’de belirtilen şartlarla 

bir Parlamento grubunun talebi üzerine, bir beyanda bulunur. Bu 

beyanı müzakereler takip eder. Hükümetin istemesi halinde 

müzakerelerden sonra konu, güvenoyuna konu edilmeksizin oya 

sunulabilir.  

Madde 51.  

Olağan ve olağanüstü toplantı dönemlerinin sona ermesi, 

gerektiğinde 49’uncu maddenin uygulanabilmesi için ertelenebilir. Bu 

amaçla, re’sen ek oturumlar düzenlenir. 

 

Madde 51–1.  

Mecliste ihdas edilmiş Parlamento gruplarının hakları 

Meclislerin kendi İçtüzükleriyle düzenlenir. Meclis İçtüzüğü ilgili 

Mecliste ihdas edilen muhalefet gruplarının yanı sıra azınlık 

gruplarının da özel haklarını tanır.  

 

Madde 51–2.  

24’üncü maddenin ilk fıkrasında düzenlenen denetim ve 

değerlendirme görevlerinin yerine getirilmesi için, her Meclis 

bünyesinde, bir kanunla belirlenecek şartlara göre bilgi toplamak 

amacıyla araştırma komisyonları kurulabilir.  

Bu araştırma komisyonlarının teşkilatı ve çalışma esasları 

kanunlarla düzenlenir. Komisyonların kurulma şartları her Meclisin 

kendi İçtüzüğüyle düzenlenir.  
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Başlık VI. 

Uluslararası Sözleşme ve Anlaşmalar 

 

Madde 52.  

Cumhurbaşkanı anlaşmaları müzakere ve tasdik eder. 

Tasdikine sunulması gerekmeyen tüm uluslararası anlaşmaların 

müzakeresi hakkında kendisine bilgi verilir.  

 

Madde 53.  

Barış sözleşmeleri, ticaret sözleşmeleri, uluslararası teşkilatlara 

ilişkin, Devletin mali sorumluluğuna matuf, yasama niteliğindeki 

düzenlemeleri değiştiren, kişilerin durumlarına ilişkin, toprak terki, 

değişimi yahut ilhakını öngören uluslararası sözleşme ya da 

anlaşmalar, ancak bir yasa ile onaylanır ve tasdik edilir.  

Bu tür sözleşme ve anlaşmalar ancak kabul ve tasdik edildikten 

sonra sonuç doğururlar.  

Hiçbir toprak terki, değişimi ve ilhakı, ilgili halkın rızası 

olmadan geçerlilik kazanmaz.  

 

Madde 53–1.  

Devlet, Avrupa Devletleri ile sığınma konusundakine benzer 

anlaşmalar, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin 

anlaşmalar, onlara sundukları sığınma taleplerinin belirlenmesi için 

karşılıklı yetkilerini belirleyen anlaşmalar imzalayabilir.  

Bununla birlikte, talep, anlaşmalar gereğince yetkileri dâhilinde 

değilse, Devlet otoriteleri, özgürlükten yana tavırları nedeniyle zulme 

uğrayan yahut başka bir sebeple Fransa’nın korumasını talep eden tüm 

yabancılara sığınma hakkı vermeye her zaman yetkilidir.  

 

Madde 53–2.  

Devlet, 18 Temmuz 1998’de imzalanan sözleşmede öngörülen 

koşullar çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama 

yetkisini tanıyabilir.  
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Madde 54.  

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, her iki Meclisten 

birinin Başkan yahut altmış milletvekili veya altmış senatör tarafından 

başvurulması üzerine, uluslararası bir taahhüdün anayasaya aykırı bir 

hüküm taşıdığını beyan ederse, bu uluslararası anlaşmanın tasdik ya 

da onaylanması ancak anayasanın değiştirilmesinden sonra mümkün 

olur. 

 

Madde 55. 

Usulüne uygun biçimde tasdik ve onaylanan sözleşme ve 

anlaşmalar, bu sözleşme ve anlaşmaların diğer tarafça da uygulanması 

koşuluyla, yayınlandıkları andan itibaren yasalardan üstün bir nitelik 

kazanırlar.  

 

Başlık VII. 

Anayasa Konseyi 

 

Madde 56. 

Anayasa Konseyi dokuz üyeden oluşur, görev süreleri dokuz 

yıldır ve bu süre uzatılamaz. Üyelerin üçte biri her üç yılda bir 

yenilenir. Üyelerden üçü Cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi Başkanı, 

üçü de Senato Başkanı tarafından atanır. 

Yukarıda sözü edilen dokuz üyeden başka, eski 

Cumhurbaşkanları Anayasa Konseyinin kaydı hayat şartıyla doğal 

üyesidirler. 

Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Eşitlik halinde, 

Başkanın oyunun bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. 
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Madde 56.
* 

Anayasa Konseyi dokuz üyeden oluşur, görev süreleri dokuz 

yıldır ve bu süre uzatılamaz. Üyelerin üçte biri her üç yılda bir 

yenilenir. Üyelerden üçü Cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi başkanı, 

üçü de Senato başkanı tarafından atanır. Bu atamalarda 13’üncü 

maddenin son fıkrasında belirtilen usul uygulanır. Meclis 

Başkanlarınca yapılan atamalar sadece görüşünü almak maksadıyla 

ilgili Meclisteki daimi komiteye sunulur.  

Yukarıda sözü edilen dokuz üyeden başka, eski 

Cumhurbaşkanları Anayasa Konseyinin kaydı hayat şartıyla doğal 

üyesidirler.  

Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Eşitlik halinde, 

başkanın oyunun bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. 

 

Madde 57. 

Anayasa Konseyi üyeliği görevi, bakanlık ve Parlamento üyeliği 

görevleriyle bağdaşmaz. Diğer bağdaşmazlıklar bir organik yasa ile 

belirlenir. 

 

Madde 58. 

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı seçiminin usulüne uygun 

olarak yapılmasına nezaret eder. 

Şikâyetleri inceler ve oylama sonuçlarını ilân eder. 

 

Madde 59. 

Anayasa Konseyi, itiraz halinde milletvekili ve senatör 

seçimlerinin usulüne uygunluğu hakkında karar verir. 

 

 

 

                                           
*
 Bkz. İkaz 
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Madde 60. 

Anayasa Konseyi, 11 ve 89’uncu maddelerde ve XV. başlıkta 

öngörülen referandum işlemlerinin, usulüne uygun yapılıp 

yapılmadığını gözetir ve sonuçlarını ilân eder. 

Madde 61. 

Organik yasalar ilân edilmeden, 11’inci maddede anılan 

Parlamento üyelerinin sunacakları yasa teklifleri referanduma 

sunulmadan, Parlamento Meclisleri İçtüzükleri uygulamaya 

konulmadan önce Anayasa Konseyine sunulmak zorundadır. Konsey 

bunların Anayasaya uygunluğu hakkında karar verir.  

Aynı amaçla, yasalar, yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Millet Meclisi ve Senato Başkanları ya da altmış 

milletvekili veya altmış senatör tarafından Anayasa Konseyine 

gönderilebilirler. 

Yukarıdaki iki fıkrada öngörülen hallerde Anayasa Konseyi, bir 

ay içinde karar verir. Bununla beraber acil durumlarda ve Hükümetin 

isteği üzerine bu süre sekiz güne indirilebilir. 

Bütün bu hallerde, Anayasa Konseyine başvuru, yayın süresini 

durdurur. 

 

Madde 61–1.
* 

Derdest bir dava sırasında bir yasa hükmünün Anayasal hak ve 

özgürlükleri ihlal ettiği iddiası ortaya atılır ise, bu iddia Danıştay, ya 

da Yargıtay tarafından süresi içinde Anayasa Konseyine havale edilir. 

Mevcut madde hükmünün uygulanmasına ilişkin şartlar bir 

organik yasayla düzenlenir.  

 

 

 

 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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Madde 62. 

61’inci maddeye dayalı olarak Anayasaya aykırılığı tespit edilen 

bir hüküm, yayınlanmaz ve uygulanmaya konulmaz.  

Madde 61-1’e dayalı olarak Anayasaya aykırılığı tespit edilen 

bir hüküm, Anayasa Konseyinin bu kararının yayımlandığı tarihten, ya 

da bu kararda belirtilen müteakip bir başka tarihten itibaren 

yürürlükten kalkar. Bu hükmün doğurduğu sonuçlara itiraza ilişkin 

şartlar ve itiraz süreleri Anayasa Konseyi tarafından belirlenir.  

Anayasa Konseyinin kararlarına karşı başvuru yolları kapalıdır. 

Bu kararlar, bütün kamusal güçleri, idare ve adli otoriteleri ve tüm 

kamusal erkleri bağlar. 

 

Madde 63. 

Anayasa Konseyinin kuruluş ve görevleri, uygulanacak usul ve 

özellikle itirazların kabulüne ilişkin süreler bir organik yasa ile 

düzenlenir. 

 

Başlık VIII. 

Yargı 

 

Madde 64. 

Cumhurbaşkanı yargı erkinin bağımsızlığının garantörüdür. 

Kendisine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yardım eder. 

Hâkimlerin statüsü bir organik yasa ile düzenlenir. 

Hâkimler azledilemezler. 

 

Madde 65. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Cumhurbaşkanı 

başkanlık eder. Adalet Bakanı hukuken başkan yardımcısıdır. 

Cumhurbaşkanına vekâlet edebilir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, biri hâkimler konusunda, 

diğeri savcılar konusunda yetkili iki daireden oluşur. 
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Hâkimler konusunda yetkili daire, Cumhurbaşkanı ve Adalet 

Bakanı dışında, beş hâkim, bir savcı, Danıştay tarafından seçilen bir 

Danıştay üyesi, her biri Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve 

Senato Başkanı tarafından, parlamento ve adliyeye mensup 

olmayanlar arasından seçilen üç kişiden oluşur. 

Savcılar konusunda yetkili olan daire, Cumhurbaşkanı ve Adalet 

Bakanı dışında, beş savcı ve bir hâkim, bir Danıştay üyesi ve önceki 

fıkraya göre belirlenecek üç seçkin kişiden oluşur. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkimler konusunda 

yetkili dairesi, hâkimlerin Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi ilk 

başkanlığına, asliye hukuk mahkemesi başkanlığına atanması 

konusunda önerilerde bulunur. Diğer hâkimleri ise kendi görüşüne 

uygun olarak atar. 

Hâkimlerin disiplin kurulu olarak kararlar verir. Bu durumda 

kurula Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık eder. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında 

yetkili dairesi, ataması Bakanlar Kurulunca yapılanlar dışında, 

savcıların atanması ile ilgili olarak görüş bildirir. 

Savcılarla ilgili olarak disiplin yaptırımları hakkında görüş 

bildirir. Bu durumda kurula, Yargıtay Başsavcısı başkanlık eder. 

Söz konusu bu maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar bir 

organik yasa ile belirlenir. 

 

Madde 65
.* 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, biri hâkimler konusunda, 

diğeri savcılar konusunda yetkili iki daireden oluşur. 

Hâkimler konusunda yetkili daireye Yargıtay Birinci Başkanı 

başkanlık eder. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dışında, beş hâkim, 

bir savcı, Danıştay tarafından seçilen bir Danıştay üyesi, mesleğine 

faal olarak devam eden bir avukat ve yanı sıra parlamento ve adliyeye 

mensup olmayanlar arasından seçilen altı yetkin kişiden oluşur. 

Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Senato Başkanının her biri 

söz konusu altı seçkin kişiden ikisini atar. Bu yetkin ve seçkin kişilerin 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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atanmasında 13’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul 

uygulanır. Her bir Meclis Başkanı tarafından yapılan bu atamalar 

sadece görüşünü almak maksadıyla ilgili Meclisteki daimi komiteye 

sunulur. 

Savcılar konusunda yetkili olan daireye Yargıtay Başsavcısı 

başkanlık eder. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dışında, beş savcı ve 

bir hâkim, bir Danıştay üyesi ve mesleğine faal olarak devam eden bir 

avukat ve yanı sıra ikinci fıkraya göre belirlenecek altı seçkin kişiden 

oluşur. 

Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulunun hâkimler konusunda 

yetkili dairesi, hâkimlerin Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi ilk 

başkanlığına, asliye hukuk mahkemesi başkanlığına atanması 

konusunda önerilerde bulunur. Diğer hâkimleri ise kendi görüşüne 

uygun olarak atar. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında 

yetkili dairesi savcıların atanması ile ilgili olarak görüş bildirir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkimler hakkında 

yetkili dairesi hâkimlerin disiplin kurulu olarak kararlar verir. Bu 

durumda kurul, ikinci fıkrada belirtilen üyelerin yanı sıra savcılar 

hakkında yetkili daire üyesi hâkimden oluşur.  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında 

yetkili dairesi savcılarla ilgili olarak disiplin yaptırımları hakkında 

görüş bildirir. Bu durumda kurul, üçüncü fıkrada belirtilen üyelerin 

yanı sıra hâkimler hakkında yetkili daire üyesi savcıdan oluşur. 

64’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak görüş talebini karşılamak için 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul şeklinde toplanır. 

Genel Kurul şeklinde toplanan kurul ayrıca, hâkimlerin 

salahiyetleriyle ilgili ya da Adalet Bakanının kendisine yönelteceği 

adaletin işleyişiyle ilgili her türlü soru hakkında da görüş bildirir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Genel Kurulu ikinci fıkrada 

anılan beş hâkimden üçünü, üçüncü fıkrada anılan beş savcıdan 

üçünü ve ayrıca Danıştay üyesini, mesleğini faal olarak sürdüren bir 

avukatı ve ikinci fıkrada anılan yetkin altı kişiden oluşur. Yargıtay 

Birinci Başkanı Genel Kurula başkanlık eder. Yargıtay Birinci 
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Başkanının yokluğunda kendisine bu mahkemenin Başsavcısı vekâlet 

edebilir. 

Adalet Bakanı, disiplinle ilgili konular hariç, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun her iki dairesindeki tüm toplantılara 

katılabilir.  

Yargılamayı bekleyen bir kişi organik yasada belirtilen şartlara 

göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna müracaat edebilir. 

Söz konusu bu maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar bir 

organik yasa ile belirlenir. 

 

Madde 66. 

Kimse keyfi olarak tutuklanamaz. 

Bireysel özgürlüklerin koruyucusu olan yargı erki, yasada 

öngörülen koşullara uygun olarak bu ilkeye riayet edilmesini temin 

eder. 

 

Madde 66–1. 

Hiç kimse hakkında ölüm cezasına hükmedilemez.  

 

 

Başlık IX. 

Yüksek Adalet Divanı 

 

Madde 67. 

Cumhurbaşkanı, 53–2 ve 68’inci madde hükümleri müstesna, 

görevlerini yerine getirirken yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu 

tutulmaz. 

Cumhurbaşkanı görev süresince hiçbir Fransız hukuk 

mahkemesi ya da idari merci önünde tanıklık etmeye zorlanamaz, 

hiçbir hukuk davasına konu edilemez ya da suçlamalara, kovuşturma 

ya da soruşturmaya tabi tutulamaz. Cumhurbaşkanının görev süresi 

boyunca hiçbir hak düşürücü süre işlemez.  
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Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca ertelenmiş dava ve 

kovuşturmaların tamamı Cumhurbaşkanının görev süresinin sona 

ermesini takiben bir ay içinde yeniden açılır ya da Cumhurbaşkanı 

aleyhine başlatılır. 

 

Madde 68.  

Cumhurbaşkanı, görevini sürdürmesiyle açıkça bağdaşmayacak 

şekilde görevlerini ihlal etmesi haricinde, hiçbir gerekçeyle görev 

süresi içinde görevden alınamaz. Cumhurbaşkanının görevden alınma 

kararı Yüce Divan olarak toplanan Millet Meclisi tarafından alınır. 

Millet Meclisinin Yüce Divan şeklinde toplanması yönünde 

Parlamento Meclislerinden birinde kabul edilen teklif derhal diğer 

Meclise sunulur. Diğer Meclis kararını teklifin kendisine sunulduğu 

tarihten itibaren onbeş gün içinde alacaktır. 

Millet Meclisi Başkanı Yüce Divana başkanlık eder. Millet 

Meclisi, Cumhurbaşkanının görevden alınmasına ilişkin kararını, gizli 

oyla, bir ay içinde verir. Bu karar derhal yürürlüğe girer. 

Bu madde uyarınca alınacak kararların ilgili Meclisin, ya da 

Yüce Divan üyelerinin tam sayısının üçte ikisinin çoğunluğuyla 

alınması zorunludur. Vekâleten oy kullanılmasına izin verilmez. 

Sadece görevden alınmanın, ya da Meclisin Yüce Divan olarak 

toplanması lehinde kullanılan oylar dikkate alınır.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar bir organik yasa ile 

düzenlenir. 

 

 

Başlık X. 

Hükümet Üyelerinin Cezai Sorumluluğu 

 

Madde 68–1. 

Hükümet üyeleri, görevlerini icra ederlerken eylemlerinden ve 

işledikleri anda suç ve kabahat niteliğindeki eylemlerinden dolayı ceza 

bakımından sorumludurlar. 

Hükümet üyeleri, Devlet Adalet Divanında yargılanırlar. 
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Devlet Adalet Divanı, suç ve kabahatlerin tanımlanması ve aynı 

şekilde cezaların tespitinde yasadan çıkan sonuçlarla bağlıdır. 

 

Madde 68–2. 

Devlet Adalet Divanı on-beş yargıçtan oluşur. Oniki 

parlamenter, Millet Meclisi ve Senatodan eşit sayıda olmak üzere, her 

genel ve kısmi yenilemeden sonra, kendi içinden seçilir. Üç yargıç da 

Yargıtay’dan seçilir ve bunlardan birisi, Devlet Adalet Divanına 

başkanlık eder. 

Hükümet üyelerinden birisinin, görevlerini yaparken işledikleri 

suç ya da kabahatten dolayı zarar gördüğünü ileri süren herkes 

şikâyetini dilekçe ile komisyona iletebilir. 

Komisyon, bu şikâyeti ret eder, ya da Devlet Adalet Divanına 

gönderilmek üzere Yargıtay Başsavcısına iletir. 

Yargıtay Başsavcısı, dilekçe komisyonunun uygun görüşü 

üzerine, Devlet Adalet Divanına iletebilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar bir organik yasa ile 

düzenlenir. 

 

Madde 68–3. 

Bu başlığın hükümleri yürürlüğe girmesinden önce işlenen 

fiillere de uygulanır. 

 

 

Başlık XI. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi 

 

Madde 69. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi Hükümetin istemi üzerine, 

kendisine sunulan yasa, kararname ve karar tasarıları ile yasa teklifleri 

hakkında görüşünü bildirir. 
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Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyinin bir üyesi, Konseye 

sunulmuş olan tasarı ve teklifler hakkındaki Konsey görüşünü 

Parlamento Meclislerine açıklamak üzere yine Konsey tarafından 

görevlendirilebilir. 

  

Madde 69.
* 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi Hükümetin istemi üzerine, 

kendisine sunulan yasa, kararname ve karar tasarıları ile yasa 

teklifleri hakkında görüşünü bildirir. 

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyinin bir üyesi, Konseye 

sunulmuş olan tasarı ve teklifler hakkındaki Konsey görüşünü 

parlamento Meclislerine açıklamak üzere yine Konsey tarafından 

görevlendirilebilir. 

Bir organik yasada belirtilen şekilde düzenlenecek bir dilekçe 

ile Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyine başvuru yapılabilir. Konsey, 

dilekçeyi inceledikten sonra, ilgili işlemlere ilişkin teklifini Hükümete 

ve Parlamentoya bildirir.  

 

Madde 70. 

Hükümet, Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyine, ekonomik, 

sosyal, ya da çevresel nitelikli her türlü sorun hakkında danışabilir. 

Hükümet ayrıca, kamu maliyesine ilişkin yıllara sari esasları 

belirleyen program yasa teklifleri için de Konseye danışabilir. 

Ekonomik, sosyal, ya da çevresel nitelikteki her türlü plan, ya da 

program yasa teklifi görüş için Konseye sunulur.  

 

Madde 71. 

Azami ikiyüzotuzüç üyeden oluşan Ekonomik, Sosyal ve Çevre 

Konseyinin oluşumu ve görevine ilişkin kurallar bir organik yasa ile 

belirlenir. 

 

 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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Başlık XI A. 

Hakların Koruyucusu (Kamu Başdenetçisi) 

 

Madde 71–1.
* 

Kamu Başdenetçisi, merkezi idarenin, mahalli idarelerin, kamu 

tüzel kişiliklerinin yanı sıra kamu hizmeti veren tüm kurum ve 

kuruluşların, ya da organik yasa kapsamında yer alan tüm kurum ve 

kuruluşların anayasal haklar ve özgürlüklere saygılı hareket 

etmelerini sağlar. 

Bir kamu hizmet kuruluşunun, ya da yukarıda birinci fıkrada 

anılan kurumun faaliyetleri sebebiyle haklarının ihlal edildiği 

kanaatinde olan herkes, organik kanunda belirtilen usule uygun 

olarak Kamu Başdenetçisi ne müracaat edebilir. 

Kamu Başdenetçisi nin çalışma esasları ve yetkileri bir organik 

yasa ile düzenlenir. Kamu Başdenetçisi nin belirli yetkilerinin icrası 

sırasında üçüncü şahıslardan ne şekilde yardım alabileceği de bu 

organik yasa ile düzenlenir. 

Kamu Başdenetçisi, 13’üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 

usul takip edilerek Cumhurbaşkanı tarafından altı yıllığına atanır. 

Kamu Başdenetçisi nin görev süresi uzatılamaz. Bu görev, bakanlık ve 

parlamento üyeliği görevleriyle bağdaşmaz. Diğer bağdaşmazlıklar 

bir organik yasa ile belirlenir. 

Kamu Başdenetçisi işlemlerinden dolayı Cumhurbaşkanına ve 

Parlamentoya karşı sorumludur.  

 

Başlık XII. 

Mahalli İdareler 

 

Madde 72. 

Ülkedeki mahalli idareler, belediyeler, iller, bölgeler, özel 

statülü idareler ve 74’üncü maddede düzenlenen deniz-aşırı 

idarelerden oluşur. Bu fıkrada belirtilen yerel yönetimlerin biri veya 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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bir kaçı yerine, gerektiğinde, başka bir mahalli idare yasayla 

kurulabilir. 

Mahalli idareler, kendi düzeylerinde en iyi şekilde yerine 

getirilebilecek yetkilerinin tamamı için gereken kararları alabilirler. 

Mahalli idareler, yasada öngörülen şartlar çerçevesinde, seçilmiş 

Meclislerince serbest biçimde yönetilirler. Görevlerini yapabilmek 

için düzenleyici işlem yapma yetkisine de sahiptirler. 

Mahalli idareler veya mahalli idare birlikleri, anayasal olarak 

korunan bir hak veya kamu özgürlüğünün kullanımının temel 

koşullarının söz konusu olması dışında, bir organik yasayla 

belirlenecek şartlar dâhilinde, yasa ya da tüzüğün öngördüğü 

durumlarda belli bir konu ve süre ile sınırlı olarak bir deneme 

uygulaması için, yetkilerinin icrasını düzenleyen yasa yahut tüzük 

hükümleri dışına çıkabilirler. 

Hiçbir mahalli idare, bir diğeri üzerinde vesayet yetkisi 

kullanamaz. Bununla birlikte, bir yetkinin kullanımı, birden fazla 

mahalli idarenin bir araya gelmesini gerektirdiğinde, bunlardan birine 

yahut birliklerden birine, ortak işlemlerin koşullarını düzenlemesine 

yasayla izin verilebilir. 

Ülkedeki tüm mahalli idarelerde yer alan ve Hükümet üyelerinin 

her birini temsil eden Devlet temsilcisi, ulusal çıkarları korumak, idari 

denetimleri yapmak ve yasalara uygun davranılmasını sağlamakla 

görevlidir. 

 

Madde 72–1. 

Her bir mahalli idare seçmenlerinin, dilekçeler düzenleyerek, o 

mahalli idarenin yetkisi dâhilinde olan bir sorunun, bu idarenin 

müzakere oturumunun gündemine alınmasını talep etme koşulları bir 

yasayla belirlenir. 

Bir mahalli idarenin yetkisine giren işlem ya da karar tasarıları, 

bir organik yasayla belirlenecek şartlar dâhilinde, o mahalli idarenin 

önerisiyle, referandum yoluyla bu idarenin seçmenlerinin kararına 

sunulabilir. 

Özel statülü bir mahalli idare oluşturulmak veya onun yetkileri 

değiştirilmek istenildiğinde, bu hal ilgili idarelerin kayıtlı 
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seçmenlerinin görüşü alınarak bir yasayla gerçekleştirilebilir. Yerel 

yönetimlerin sınırlarının değiştirilmesi, yasayla belirlenen şartlar 

dâhilinde, seçmenlerin görüşüne başvurularak gerçekleştirilebilir.  

 

Madde 72–2. 

Mahalli idareler, yasayla belirlenen şartlar çerçevesinde, 

serbestçe tasarruf edebilecekleri gelirlere sahiptirler. 

Her türlü vergi gelirlerinin tamamını veya bir kısmını alabilirler. 

Yasanın belirlediği sınırlar içinde, mahalli idarelere, vergilerin matrah 

ve oranının tespitine yasayla izin verilebilir.  

Vergi gelirleri ve öz kaynaklar, her yerel yönetim kategorisi 

için, gelirlerinin tamamı içinde önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu 

kuralın gerçekleştirilmesi koşulları bir organik yasayla belirlenir. 

Devlet ile mahalli idareler arasındaki yetki aktarımları, bu 

uygulamalara ayrılmış kaynakların, eşdeğer bir şekilde tahsisi ile 

birlikte gerçekleştirilir. Mahalli idarelerin harcamalarının artması 

sonucunu doğuran her yeni yetki ihdasında veya genişlemesinde, 

yasayla belirlenmiş kaynaklarla birlikte yapılır.  

Mahalli idareler arasında eşitliği sağlayacak, mali kaynakların 

adil paylaşılmasına yönelik hükümler bir yasayla öngörülür. 

 

Madde 72–3. 

Devlet; deniz-aşırı halkları, Fransız halkı içinde, özgürlük, 

eşitlik ve kardeşlik ortak ideali doğrultusunda tanır. 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reu-nion, Mayotte, Saint 

Pierr-et- Miquelon, Waillis ve Fatuna adaları ve Fransız Polynesie, 

deniz aşırı bölge ve il yönetimleri ve 73’üncü maddenin son fıkrasının 

uygulanması ile oluşturulacak mahalli idareler için 73’üncü madde, 

diğer idareler için de 74’üncü madde hükümleri uygulanır. 

Yeni Kaledonya’nın statüsü XIII. Başlıkta düzenlenmiştir. 

Fransa Güneyi ve Antartikası Bölgeleri ve Clipperton’nun özel 

teşkilatı ve yasama rejimleri yasayla belirlenir. 
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Madde 72–4. 

72-3’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen idarelerden biri 

veya hepsine ilişkin değişiklik, yine 73 ve 74’üncü maddelerde 

öngörülen rejimlerden birinden diğerine şeklinde yapılacak her türlü 

değişiklik, aşağıdaki fıkrada öngörülen şartlara uygun olarak alınmış 

ilgili idare kararı yahut ilgili idare seçmenlerinin muvafakati olmadan 

gerçekleştirilemez. Bu rejim değişikliği bir organik yasayla yapılır. 

Cumhurbaşkanı, Hükümetin ve iki Meclisin birlikte Resmi 

Gazete’de yayınlanan önerisi üzerine, bir deniz-aşırı mahalli idarenin 

teşkilat biçimi, yetkileri veya yasama rejimi konusunda o mahalli 

idarenin seçmenlerinin görüşüne başvurulmasına karar verebilir. Bu 

başvuru önceki fıkrada öngörülen bir değişiklikle ilgili olduğunda ve 

Hükümetin önerisi üzerine organize edildiğinde, her iki Meclis 

önünde müzakereyi takip eden bir deklarasyon şeklinde yapılır. 

 

Madde 73. 

Deniz-aşırı illerde ve bölgelerde yasalar ve tüzükler doğrudan 

uygulanır. Bu idarelerin kendine özgü özelliklerine ve zorluklarına 

bağlı olarak bazı uyarlamalar yapılabilir. 

Söz konusu bu uyarlamalara, yasayla onlara verilmiş yetkilerde 

ve bu yetkilerin uygulanması konularında, bu idareler tarafından karar 

verilir. 

Özel nitelikleri göz önünde bulundurmak için, birinci fıkraya 

aykırı olarak, bu maddede düzenlenen mahalli idarelere, yasa alanına 

giren sınırlı sayıdaki konularda yasayla, kendi topraklarında 

uygulanabilir kurallar koyma yetkisi verilebilir. 

Bu kurallar, vatandaşlık, medeni haklar, kamu özgürlüklerinin 

güvenceleri, kişilerin durumları ve ehliyetleri, adli teşkilat, ceza 

hukuku, ceza usulü, dış politika, savunma, kamu düzeni ve kamu 

güvenliği, para, kredi ve kambiyo rejimi veya seçim hukuku ile ilgili 

olamaz. Sayılan bu durumlar bir organik yasa ile belirtilir ve 

tamamlanır. 

İlk iki fıkrada öngörülen düzenlemeler Reunion İl ve Bölge 

Yerel Yönetiminde uygulanmaz. 



4 Ekim 1958 Fransa Anayasası 351 

İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yetkilendirmelere, bir 

organik yasanın öngördüğü şartlar ve kayıtlar çerçevesinde, ilgili 

idarenin talebi üzerine karar verilir. Bir kamu özgürlüğünün 

kullanılışının temel şartları veya anayasal olarak korunan bir hak söz 

konusu olduğunda, söz konusu yetkilendirmeler bu alanlara müdahale 

edemez. 

Deniz-aşırı bir bölgenin ya da ilin yerine başka bir idarenin 

yahut bu iki idare için tek bir karar organının yasayla kurulması, 72-

4’üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen usullerle bu idarelerin 

yetki çevresinde kayıtlı seçmenlerin muvafakati alınmadan 

gerçekleştirilemez. 

 

Madde 73.
* 

Deniz-aşırı illerde ve bölgelerde yasalar ve tüzükler doğrudan 

uygulanır. Bu idarelerin kendine özgü özelliklerine ve zorluklarına 

bağlı olarak bazı uyarlamalar yapılabilir.  

Bu idarelere tanınan yetkilerin uygulanması konularında 

yapılacak bu uyarlamalara, yasayla, ya da tüzükle bu yönde 

yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla bu idareler tarafından karar verilir. 

Özel nitelikleri göz önünde bulundurmak için, birinci fıkraya 

aykırı olarak, bu maddede düzenlenen mahalli idarelere, yasa, ya da 

tüzük alanına giren sınırlı sayıdaki konularda yasayla, ya da tüzükle, 

kendi topraklarında uygulanabilir kurallar koyma yetkisi verilebilir. 

Bu kurallar, vatandaşlık, medeni haklar, kamu özgürlüklerinin 

güvenceleri, kişilerin durumları ve ehliyetleri, adli teşkilat, ceza 

hukuku, ceza usulü, dış politika, savunma, kamu düzeni ve kamu 

güvenliği, para, kredi ve kambiyo rejimi veya seçim hukuku ile ilgili 

olamaz. Sayılan bu durumlar bir organik yasa ile belirtilir ve 

tamamlanır. 

İlk iki fıkrada öngörülen düzenlemeler Reunion İl ve Bölge Yerel 

Yönetiminde uygulanmaz. 

İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yetkilendirmelere, bir 

organik yasanın öngördüğü şartlar ve kayıtlar çerçevesinde, ilgili 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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idarenin talebi üzerine karar verilir. Bir kamu özgürlüğünün 

kullanılışının temel şartları veya anayasal olarak korunan bir hak söz 

konusu olduğunda, söz konusu yetkilendirmeler bu alanlara müdahale 

edemez. 

Deniz-aşırı bir bölgenin ya da ilin yerine başka bir idarenin 

yahut bu iki idare için tek bir karar organının yasayla kurulması, 72-

4’üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen usullerle bu idarelerin 

yetki çevresinde kayıtlı seçmenlerin muvafakati alınmadan 

gerçekleştirilemez. 

 

Madde 74. 

Bu maddede düzenlenen deniz-aşırı idarelere, her birisinin 

Devlet içindeki özel çıkarlarını dikkate alan bir statü tanınır. 

Bu statü, karar organının görüşü alındıktan sonra kabul edilen 

bir organik yasayla belirlenir. Bu yasada şunlar düzenlenir;  

− Yasa ve tüzüklerin buralarda uygulanabilme koşulları; 

− Bu idarelerin yetkileri: 73’üncü maddenin dördüncü fıkrasında 

sayılan konularda Devlet yetkilerinin aktarımı dışında, yetki 

aktarmaları, gerektiğinde bir organik yasayla açıklanan ve 

tamamlanan kayıtlar çerçevesinde yapılır; 

− İdarelerin kuruluş, görev ve teşkilatı ile karar organının seçim 

şekli; 

− Bu idareye özgü düzenlemeleri içeren yasa tasarı ve teklifleri 

yahut karar veya kararname tasarılarının, yine yetkileri ile ilgili 

konularda imzaladıkları uluslararası anlaşmaların tasdik ve onayına 

ilişkin kurumların görüşünün alınması koşulları; 

Bu organik yasa, özel statüde kabul edilen idarelerle ilgili olarak 

şu hususları da düzenler; 

− Yasa alanına giren konuların uygulanması hususundaki 

yetkiler söz konusu olduğunda, karar organının işlemlerinin bazıları 

üzerinde Danıştay’ın gerçekleştireceği özel yargısal denetim; 

− Yerel yönetimin statüsünün yürürlüğe girmesini sağlayan 

yasanın, öncelikle yerel yönetimlere verdiği ve Anayasa Konseyi’nin 
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de yerel yönetimin yetki alanında olduğunu belirlediği konularda, 

karar organının yayınlanmış bir yasayı değiştirebilmesi; 

− İstihdamın artırılması, bir mesleki faaliyetin icrası için 

yerleşme ve toprak mülkiyetinin korunması gibi yerel zorunlulukların 

gerektirdiği halkın lehine olan tedbirlerin yerel yönetimlerce 

alınabilmesi; 

− Yerel idarenin, merkezi idarenin denetimi altında, kendisine 

ait yetkilerin kullanımında, düzenlenen güvencelere saygı, kamu 

özgürlüklerinin tüm ülke düzeyinde gerçekleştirilmesine iştirak 

etmesi. 

Bu madde kapsamında yer alan mahalli idarelerin özel 

teşkilatlarını düzenleyen diğer esaslar, bunların karar organlarına 

danışıldıktan sonra, bir kanun ile düzenlenir ve değiştirilir. 

 

Madde 74–1. 

74’üncü maddede anılan deniz-aşırı idareler ve Yeni 

Kaledonya’da Hükümet, Devletin yetki alanında kalan konularda 

gerekli uyarlamaları yapmak suretiyle, anavatan Fransa’da yürürlükte 

olan yasa niteliğindeki düzenlemeleri, yasanın ilgili hükümler 

bakımından bu usulün kullanımını açık şekilde yasaklamamış olması 

kaydıyla, bir kararname ile genişletebilir, ya da ilgili idarenin özel 

teşkilatının tabi olduğu yasal hükümler üzerinde gerekli uyarlamaları 

gerçekleştirebilir. 

Bu kararnameler, ilgili karar organının ve Danıştay’ın görüşü 

alındıktan sonra çıkarılabilir. Bu kararnameler yayını anında yürürlüğe 

girer. Yayınlanmasını takip eden on sekiz ay (Fransızca orijinalinde 

ay ifadesi geçmektedir.) içinde Parlamento tarafından onaylanmaz ise 

geçersiz hale gelir. 

 

Madde 75. 

34’üncü maddede işaret edilen yegâne medeni statü olan olağan 

medeni statüye sahip olmayan ülke vatandaşları, reddetmedikleri 

sürece kişisel statülerini muhafaza ederler. 
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Madde 75–1. 

Bölgesel diller Fransa’nın mirasının bir parçasıdırlar. 

 

Başlık XIII. 

Yeni Kaledonya’ya İlişkin Geçici Hükümler 

 

Madde 76. 

Yeni Kaledonya halkı, 31 Aralık 1998’den önce, 5 Mayıs 1998 

tarihinde Noumea’da imzalanıp, 27 Mayıs 1998’de Fransız 

Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinde yayımlanan anlaşma hükümlerini 

oylamaya davet edilmişlerdir. 

9 Kasım 1998 tarih ve 88–1028 sayılı Yasanın 2’nci maddesinde 

belirlenen şartları taşıyan kişiler oylamaya katılabileceklerdir. 

Seçimin organizesine ilişkin gerekli tedbirler, Danıştay’ın 

görüşü alındıktan ve Bakanlar Kurulunda müzakere edildikten sonra 

alınacaktır.  

 

Madde 77. 

Anılan anlaşmanın 76’ncı maddede öngörülen oylama ile kabul 

edilmesinden sonra, Yeni Kaledonya’nın anlaşmada öngörülen 

ilkelere uygun olarak ve bu anlaşmanın uygulanması için gerekli olan 

şekilde kalkınmasını teminen Yeni Kaledeonya’nın karar organına 

danışıldıktan sonra kabul edilen bir organik yasa ile aşağıda belirtilen 

hususlar düzenlenmektedir;  

− Yeni Kaledonya’nın kurumlarına kesin biçimde devredilecek 

devlet yetkileri, bunların kademelenmesi, devir şekilleri ve bunlardan 

doğacak mali sorumlulukların paylaşımı; 

− Yeni Kaledonya’nın kurumlarının görev ve teşkilat kuralları, 

özellikle karar organının bazı işlemlerinin yayınlanmadan önce 

Anayasa Konseyine sunulmasına ilişkin koşullar; 

− Vatandaşlığa, seçim sistemine, kamu görevine, örfi hukukta 

tanımlandığı şekliyle medeni statüye ilişkin kurallar; 
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− Yeni Kaledonya halkının, egemenliğin kullanımına katılma 

konusundaki seçimlerin şartları ve süre sınırları; 

76’ncı maddede anılan anlaşmanın yürürlüğü için gerekli diğer 

tedbirler bir yasayla belirlenir. 

Yeni Kaledonya’nın ve illerinin karar organının üyelerini 

seçmek üzere oy kullanmaya davet edilen seçmenlere ait seçmen 

kütüğünün hazırlanabilmesi maksadıyla, bu Anayasanın 76’ncı 

maddesinde ve Yeni Kaledonya Hakkında  19 Mart 1999 tarih ve 99-

209 sayılı Kanunun 188 ve 189’uncu maddelerinde anılan Anlaşmada 

atıf yapılan liste, bu Anayasanın 76’ncı maddesinde anılan oylama 

için hazırlanan ve oy kullanmak için aranan şartları taşımayanları da 

içeren bir listedir.  

 

78 ila 86’ncı maddeler arasında kalan maddeler yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Başlık XIV. 

Fransızca Konuşan Ülkeler ve Birlik Anlaşmaları 

 

Madde 87. 

Devlet, müşterek dili Fransızca olan Devletler ve halklarıyla 

dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmeye dönük çabalarda yer alır. 

Madde 88. 

Devlet, medeniyetlerini geliştirmek için bir araya gelmek 

isteyen devletlerle katılım anlaşmaları imzalayabilir.  
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Başlık XV. 

Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği* 
 

Madde 88–1. 

Devlet, bazı yetkilerini ortak kullanmak üzere, yaptıkları 

anlaşma gereğince, serbestçe katılan devletlerce oluşturulan Avrupa 

Birliğine ve Avrupa Topluluklarına katılır. 

Devlet, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması ve Avrupa Topluluğu 

Kurucu Antlaşmasında değişiklik yapan, 13 Aralık 2007 tarihinde 

imzalanan Lizbon Antlaşmasında belirtilen şartlarla Avrupa Birliğine 

katılabilir. 

 

Madde 88–1.
* 

Fransa Cumhuriyeti, bu yetkilerin 13 Aralık 2007 tarihinde 

imzalanan Lizbon Antlaşması ile ihdas sebebiyle, Avrupa Birliği 

Kurucu Antlaşması ve Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma 

gereğince, bazı yetkilerini ortaklaşa kullanmayı kabul eden devletlerin 

serbestçe katılımından oluşan Avrupa birliğine katılır. 

 

Madde 88–2. 

Fransa, mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 1992’de imzalanan 

Tek Avrupa Anlaşmasında öngörülen özel koşullara göre, Avrupa 

Ekonomik ve Para Birliği kurumuna gerekli yetkileri devretmeye 

muvafakat eder. 

Aynı kayıt ve 2 Ekim l997’de imzalanan Antlaşma ile değişik 

Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmasının hükümlerine göre, malların ve 

kişilerin serbest dolaşımına ilişkin kuralların belirlenmesi için gerekli 

yetkilerini devretmeyi kabul edebilir.  

Avrupa Birliği Anlaşmasının temeli üzerinde alınan kararların 

uygulanması çerçevesinde Avrupa tutuklama kararlarının 

uygulanmasına ilişkin kurallar yasayla belirlenir. 

                                           
*
 Bkz İkaz.  
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Madde 88–2.*
 

Avrupa Birliği kurumları tarafından alınan kararlar 

çerçevesinde Avrupa tutuklama kararlarının uygulanmasına ilişkin 

kurallar yasayla belirlenir. 

 

Madde 88–3. 

Mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 1992’de imzalanan Avrupa 

Tek Antlaşmasında öngörülen özel şartlar çerçevesinde, Fransa’da 

oturan Birlik vatandaşlarına yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı 

tanınabilir. Bu vatandaşlar belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı 

görevi üstlenemezler, senato seçmenliğine ve senato seçimlerine 

katılamazlar. Her iki Meclis tarafından aynı hükümlerle onaylanan bir 

organik yasa, bu fıkranın uygulanma koşullarını belirler. 

 

Madde 88–4. 

Hükümet, yasa niteliğindeki düzenlemeleri içeren Avrupa 

Birliği ve Avrupa Toplulukları yasa tasarıları veya tekliflerini, Avrupa 

Birliği Konseyine sunulur sunulmaz Millet Meclisine ve Senatoya 

sunar. Hükümet ayrıca bir Avrupa Birliği Kurumu tarafından 

hazırlanan diğer tasarları veya teklifleri de bunlara sunabilir.  

Her iki Meclisin İçtüzüğünde belirlenen usullere göre, önceki 

fıkrada belirtilen, tasarı, teklif veya dokümanlar gerektiğinde toplantı 

dönemi dışında da oylanabilir. 

Her bir Meclis bünyesinde Avrupa Birliğiyle ilişkilerden 

sorumlu bir komisyon kurulur. 

 

Madde 88–4.
* 

Hükümet, yasa niteliğindeki düzenlemeleri içeren Avrupa Birliği 

ve Avrupa Toplulukları yasa tasarıları veya tekliflerini ve yanı sıra 

diğer kanun tasarısı ve tekliflerini, Avrupa Birliği Konseyine sunulur 

sunulmaz Millet Meclisine ve Senatoya sunar.  

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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Her iki Meclisin tüzüğünde belirlenen usullere göre, önceki 

fıkrada belirtilen, tasarı, teklif veya dokümanlar gerektiğinde toplantı 

dönemi dışında da oylanabilir. 

Her bir Meclis bünyesinde Avrupa Birliğiyle ilişkilerden 

sorumlu bir komisyon kurulur. 

 

Madde 88–5. 

Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine bir devletin 

katılımına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına yetki veren tüm yasa 

teklifleri Cumhurbaşkanınca referanduma sunulur.  

Yukarıdaki hükme rağmen, Parlamento, her bir Meclisin üye 

tam sayısının beşte üçü çoğunlukla kabul edeceği benzer içerikli bir 

önergeyi kabul etmek suretiyle, bu yasa teklifinin 89’uncu maddenin 

üçüncü fıkrasında belirtilen usule göre yasalaşmasına izin verebilir.  

 

Madde 88–5.
* 

Avrupa Birliğine bir devletin katılımına ilişkin anlaşmanın 

onaylanmasına yetki veren tüm yasa teklifleri Cumhurbaşkanınca 

referanduma sunulur. 

Yukarıdaki hükme rağmen, Parlamento, her bir Meclisin üye 

tam sayısının beşte üçü çoğunlukla kabul edeceği benzer içerikli bir 

önergeyi kabul etmek suretiyle, bu yasa teklifinin 89’uncu maddenin 

üçüncü fıkrasında belirtilen usule göre yasalaşmasına izin verebilir. 

 

Madde 88–6.* 

Millet Meclisi ve Senato, subsidiarity ilkesi gereğince, Avrupa 

Birliği yasa taşanlarının uygunluğu üzerinde gerekli görüşlerini 

bildirebilirler. Söz konusu bu görüş ilgili Meclis başkanlığınca, 

Avrupa Parlamentosu başkanlığına, Avrupa Birliği Komisyonu ve 

Konseyi başkanlığına gönderilir. Hükümete de bilgi verilir. 

Her Meclis, subsidiarity ilkesinin ihlali gerekçesiyle, Avrupa 

Birliği yasalarına karşı, Avrupa Birliği Adalet Divanında dava 

                                           
*
 Bkz İkaz. 
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açabilir. Bu davalar, Avrupa Birliği Adalet Divanına Hükümet 

tarafından havale edilir.  

Yukarıdaki hükme rağmen, bu amaçla, kararlar, her Meclisin 

İçtüzüğünde belirlenen müzakere ve ivedilik şartlarına göre, 

gerektiğinde toplantı dönemi dışında da, oylanabilir. Altmış Millet 

Meclisi üyesinin, ya da altmış senatörün talebi halinde bu davalar 

mecburi olacaktır.  

 

Madde 88–7.* 

Bir önergenin, Millet Meclisi ve Senato tarafından aynı şekilde 

kabul edilmesi durumunda Parlamento, anlaşmalarla ilgili olarak 

basit değiştirme usulü kapsamında, ya da Avrupa Birliği Kurucu 

Anlaşması ve Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Anlaşma’da 

düzenlenen hukuk işlerinde adli işbirliği kapsamında tanımlanan 

hallerde, 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan Lizbon Anlaşması’nın 

Avrupa Birliği’ne ait yasal düzenlemelerin kabul edilmesine ilişkin 

kurallarda getirilen her türlü değişikliğe itiraz edebilir. 

 

Başlık XVI. 

Anayasa Değişiklikleri 

 

Madde 89. 

Anayasayı değiştirme girişiminde bulunma yetkisi Başbakanın 

teklifi üzerine Cumhurbaşkanına ve Parlamento üyelerine aittir. 

Değiştirme tasarı ya da teklifi 42’nci maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen mühlet içinde görüşülmeli ve her iki Meclis 

tarafından de aynı hükümlerle kabul edilmelidir. Değişiklik, 

referandumla onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. 

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı, değişiklik tasarısını Kongre 

iki Meclis halinde toplantıya çağrılan parlamentoya sunmaya karar 

verirse bu tasarı referanduma sunulmaz; bu takdirde, değişiklik 

tasarısının onaylanması, Kongrede kullanılan oyların beşte üçünün 

çoğunluğu ile mümkündür. Kongrenin Başkanlık Divanı, Millet 

Meclisinin Başkanlık Divanıdır. 
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Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek hiçbir değişiklik usulüne 

girişilemez ve böyle bir usul sürdürülemez. 

Hükümetin Cumhuriyet niteliği değişiklik konusu yapılamaz. 

 

 

Başlık XVII. 

(Mülga) 

 

ÇEVRE ŞARTI 

 

Fransız Halkı; 

Doğal kaynakların ve doğal dengelerin insanlığın görünümünü 

zorunlu kıldığı; 

Mevcut insanlığın ve gelecek kuşakların doğal çevrelerinden 

koparılamayacağı; 

Çevrenin tüm insanlığın ortak varlığı olduğu; 

İnsanoğlunun gittikçe yaşam şartları ve kendi gelişimi üzerinde 

etki yaptığı; 

Biyolojik çeşitlilik, kişinin gelişimi ve insan topluluklarının 

ilerleyişi, bazı üretim ve tüketim maddeleri ve doğal kaynakların aşırı 

tüketilmesi nedeniyle etkilendiği; 

Çevrenin korunmasının, Ulusun diğer temel değerleri ile aynı 

nitelikte ele alınması gerektiği; 

Sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak için, mevcut ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik tercihlerin, gelecek kuşakların ve diğer 

halkların ihtiyaçlarını karşılamasını tehlikeye atmaması; 

Gerekçelerinden yola çıkarak, 

Kabul eder; 

 

Madde 1. 

Herkes dengeli ve sağlığa saygılı bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. 
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Madde 2. 

Herkes çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda 

bulunmak zorundadır. 

 

Madde 3. 

Herkes, yasanın belirlediği şartlar dâhilinde, çevreye yönelik 

zararların önlenmesi veya en azından zararlı sonuçların azaltılması ile 

yükümlüdür. 

 

Madde 4. 

Herkes, yasanın belirlediği şartlar dâhilinde, çevreye verdiği 

zararların giderilmesine iştirak etme yükümlülüğü altındadır. 

 

Madde 5. 

Bilimsel bilgi olarak kesin olmamakla birlikte, çevrede geri 

dönülemez ve ciddi bir biçimde etkileyebilecek bir zarar meydana 

geldiğinde, kamu otoriteleri, önleyici tedbirlerin alınması ilkesine 

saygı göstererek ve kendi yetki alanlarına giren konularda, risklerin 

değerlendirilmesi usulünün gerçekleştirilmesini, zararın önlenebilmesi 

için gerekli ve zararla orantılı geçici tedbirlerin alınmasını sağlarlar. 

 

Madde 6. 

Kamu politikaları, sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Bu 

amaçla, çevrenin değerinin bilinmesi ve çevrenin korunması ile 

ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi bağdaştırmak zorundadır.  

 

Madde 7. 

Herkes, yasanın belirlediği sınırlar ve şartlar dâhilinde, kamu 

otoritelerinin elindeki çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına ve 

çevre üzerinde etki doğurabilecek kamusal zararların hazırlık 

aşamalarına katılma hakkına sahiptir.  

 

 

 



362 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

Madde 8. 

Çevre eğitimi ve bilgisi, bu Şart’ta belirlenen hakların ve 

ödevlerin uygulanmasına katkıda bulunur.  

 

Madde 9.  

Araştırma ve yenilik, çevrenin değerinin artırılmasına ve 

çevrenin korunmasına katkı sağlar. 

 

Madde 10. 

Bu Şart, Fransa’nın uluslararası ve Avrupa Birliğine yönelik 

faaliyetlerinin ilham kaynağıdır. 


