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Getiriliq

Kanun htikmiinde kararnameler'
Gazete'de yayrnlandrklarr
Aynr gtn TBMM'ne

gun

vtirtirltig-e

girerler'.

sunulmerlan cla Ana.yasa ger.e$'i-

iizere, KHK'ler: iizerinde ilk denetirn TBMM tarafin-

ve

ilkenin

Sebebi

Ana.yasalnlzrn

9 1 . m a c l c i e s i n j n , S .f i k r a s r , " \ ' ' e t l i i

l<anunletn v€r br,rnlal'ul clir.yernnn kannn hril<nrtincle l<ir'l'rir[<iver
rarrlillnelel'.
I]tiyrik
N'lillc't
N'lc:clisi
Krlnris.yonlarl \''e (lcrrel Kurtrlurrcler tincerlilile vr) ivcdjIikle gbriiqiil rir"' [rLikrntin ti gcrtirnrektcclir'.

dan yaprlacaktrr.
yayrnlandrklan

Dtizenleme

(KHK) Resrni

dir. (Arry.md.9I/6-7 ). Bu htiktimlerden de zrnlagrlacag'r

KHK'ler

Anayasal

cOnu$urmE si

gun ll'BMM'ne suntrl-

mamrElarsa hemen o giin geger:sizhale gelip ytirtirltrk-

:::S.U. Hukuk. Irak. Iclare
I{uktrku ()['r'etinrLi.ycsi

( 1 ) O . - v t a n l,\ { : " f i l a n s a ' d a A l n r a n v a ' c l a r . e rT u r k i . y e ' t l e rY l r s a n r r
Yert.kisininpglrlerdilnresi ve Ytirritnrer Organ In rn Iiantrr-r
I{rikmunde l(arrrrnanre qrkarnra Yetkisi", Onar Arnrrrgrur.
i s t a n b u l 1 9 7 7 .s . 6 0 9 .
( 2 t O . y t a n .s . 6 0 f l - 6 1 0 .

goriiqme mecburiyeti,

metge, ilgili komisyonlarca veya teklif sahibi tarafin-

gtindemdeki titeki kanun tasan ve teklifle-

dan yazrlt olarak esash sebep gdsterilmesi gerekmek-

Oncelikle ve ivedilikle
KHK'lerin

AITGTJMEN'I-'T]M
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rinden oncelikie ve ivedilikle

gdrtiqtilup karara bag-.

tedir(7). Ancak KHK'ler igin Anayasada yer almrq iveg6riiqme

dilikle

kararrnda bu hususa isaret etmistit(3).

sebebin gdsterilmesi
makta6tt(B ).

Meclis gtindeminde yer alan diier
tekliflerden

tasan ve

once gortiqi.ilmesi anlamrna gelen "tince-

yazrh olarak

prensibi,

lanmasr anlamrnr taqrr. Anayasa Mahkemesi de bir

mecburiyetini

esash bir
kaldu'-

ortadan

Hemen belirtelim ki, bir tasan veya tehlifrn ijn-

likle gdriiqme" usulii, ig tiiztiklerde genellikle "takdi-

celikle gdriiqtllmesine karar verilmesi, ivedilikle

men miizakere", "oncelik verilerek yaprlacak gciriiq-

ruqme karan

me" ve "dncelikle goriiqme" deyimleri ile ifade edilir.

karar

Oncelikle gortiqme, bir tasan ya da teklifrn, Meclis

Ancak KHK'ler igin bu konuda da bir problem yoktur.

giindeminde yer alan dteki kanunlardan
gdriiqiilmesi anlamrna gelir( 4 ).
Normal

daha dnce

prosedtir iginde oncelikle goruqmenin

iqaret

yazth gerekge gostermeleri ve Genel Kurulun

bdyle

TBMM'nin

vermesi gerekir. Ancak KHK'ler
uygulamaya

bir

gerek

igin

kalmayacaktrr(5 ).

giindemini diizenlemek durumunda bulu-

nan baqkanhk divanr tarafindan KHK'lerin
deki ijteki kanun tasan ve teklifleri

gi.indem-

ile komisyonlar-

dan gelen diier: iqlerin en baqlna konulmasr gerekir.
Bu mekanizma Anayasa geregi kendiliiinden

iqleye-

yaz/r bir gerekge gostermeye ve oylamay a gerek kalmayacaktrr( 6 ).

cektir. Aynca

Anayasamrzda KHK'lerin

"ivedilikle" gtirtiqiile-

ceii ilkesi de yer almaktadrr. ivedilikle gdrtiqtilecegine karar verilen tasarl veya teklifler, bir defa gdrtiqii",liirler. Aynca igtiiziik hiiktlmleri
gereii, bir tasart
veya teklifin ivedilikle gdrtiqtilmesi isteniyorsa, Genel
Kurula sunulurken veya ilk gdriigmeden evvel htlku-

A n a y a s a M a h k e m e s i , K T . 1 4 . 1 0 .1 9 75 , 8 . 1 9 7 5 / 1 4 5 ,
K.1975/198,AMKD, sy. 13, s.565.
(4) Tezig, E: Ttirk Parlamento Hukukunun Kaynaklat't, Ist.
1980,s. L77.
(5) Tan, T: "Kanun Hukmtinde Kararnallle lJ.Vgulamasl",
A i D , c . L T, s y . 4 , s . 3 9 .
(6) Kuzu, B: Ttirk Anayasa Hukukundal Kanun Hi.ikrniinde
Kararnameler, istanbul 1985,,s. 388(3)

sayrlm az(g). Oncelikle gdriiqiilrnesine

verilen igler, bir defadan fazla gortltstilebilir.

Anayasamlz

geref'ince KHK'lerin

gortiqtilmesi

hem

irncelikle hern de ivedilikle olacaktu..

yaprlabilmesi igin hiiki.imet veya ilgili komisyonlann

oyuyla karar

go-

Anayasarnrzda oncelik ve ivedilik qartrnur kabul edilmesiyle KHK'lerin

gecikmeden grkartrlabilme-

olan hrzla
TBMM'nin kesin karanna bailanmasr istenrniqtir'(10).
si ve grkartrldrktan

sonra da mtimkiin

Bdylece yasama organrun

yurtitme organlnca bu tiir'

iqlemler tizerinde iradesinin bir an iince gergekleqmesi sa['lanmrqtrr(11).
Komisyonlarln

ve Genel Kurulun

KHK'leri

r:rqtiiken, isterlerse dncelik ve ivedilih karan
meleri elbette mtimkiindiir.
cek trsulii bunlann

go-

alabil-

Ancak Anayasanln izlene-

ihtiyarlna

brrakmayarak

brzzat

dtizenleme .yoluna gitrnesi, konuya verdig'i onemi orta).
.\zakovmakta4tt(12
B.
Yetkisinin

Uyfgulamadaki
Devredilmezligi

Anayasa Koyuctullln

Durrrn

ve

Yasama

ilkesi
KHK'lerin

bir

an once

meclis denetimine sunulmasr ve KHK tizerinde meclis

( 7 | T e z i q .s . 1 7 8 .
(8) Kuzu,s.388.
( 9 ) T e z i q .s 1 7 8 .
( 1 0) O z b u d t r n , E : T r i r k A n a y a s a H u k u k u , A n k a r a 1 9 9 3 , s .
208: Ayrrca Bk. Ozbudun, E: "Ana;raserl Aqrdarn Kanurt
Hi-iknriincle l(ararnanle", AnaYaSa Yarglsr II, Ana.yasil
M a h k e r n e s i Y a r y r n l t r t ' tA. n k a r a 1 9 8 6 s . 2 3 4 .
(11t Kuzu, s. 3BB.
(12)Ovtan. s.609.

Att(;uMEi\T'UlvI

denetiminin
olduiu

gecikmeden gergekleqmesi igin getirmiq

dtizenlemenin

KHK'ler,

gdstermemiqtir.

Gortiqtilmeyi

komisyon ve Genel Kurul

uzun siire bekletilmiqler6ir(13).

yoluna baqvurmayarak,

gtindemler.inde
de ger-

srnu'h olarak KHK

hemen her konuda KHK qr-

kartmak

suretiyle

KHK'lerin

komisyon ve Genel Kurul

sorunu

uzun stire bekletilmeleri,

bekleyen

Htktimetler

gekten gerekli olan acil konularla

airrlaqtrrmaklu4tt'(14).
giindemlerinde

uygulamada birgok rnesele-

nin doimasrna yol agmaktadrr. Duran'rn da belirttiii
gibi(l5 )' "yiirtirliiie girmelerinden itibaren uzun zaman gegtikten sonra yasama organlnca ele ahnan
KHK'lerin

ya ttimtintin

ya da bazt maddelerinin bu

stire iginde deiiqmiq veya yiirtirltrkten

kalkmrq oldu-

iu gortilmektedir ki, bu durunrda yaprlacak iqlem konusunda da duraksama ortaya grkmaktadrr. Ashnda
bu mesele, yasama organlnda gortiqillmekteki
meden kaynaklanmaktadrr".
meclisin bu konuda

gecik-

Bu marrzara karqrsrnda,

tittz davranrnadrir,

dig-t sdylene6ilit( 16).

bu giine ka-

aksine, KHK'lerin

darki uygulamasrnda meclis, gereken hassasiyeti ve
titizligi

S:\\'F.'\: | (r()
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demokratik

rejimlerde normal olarak gegmesi hoq giiriilebilecek ve
uygun karqrlanabilecek stirede iqlevin yerine getirme-

Btr durum Anayasa'nln
edilen

"Yasama

yetkisi

7. maddesinde ifade

Turkiye

Buyuk

Millet

Meclisi'nindir', bu .yetki devredilemez" ilkesi ile de geliqir gcirtinmektedir. Doktrinde farkh goriiqler olmakla beraber hakim olan kanaat, KHK usuliinlin "yasama yetkisinin devredilmezliii"

ilkesini ihlal etmedi[i

yontind"4ir(17). Ozbudun ise farkh bir goriiq ortaya
koyarak KHK uygulamasrnln yasama yetkisinin devri
anlamlna geldiiini,

1961 Anayasasr'nda yer alan ya-

sama yetkisinin devredilmeyecegini dngoren 5. madde
ile KHK uygulamasula yer veren 64. rnadde arasrnda
genel hiiktim -ozel htiktim iliqkisinin var olduiuntr iddia etmiq; 1982 Anayasasr'nrn ise getirmiq bulundultr
bazt degiqiklikler dolayrsryla bu tezt daha da giiglendirdigi gortrqtine yer vermiqlir(1E). Ozbudun bu gortiSii

igin

Bunlardan

iki

dayanak

ilki

gostermektedir'.

noktasr

1961 Anayasasr nur

aksine

1982

Anayasasl'nrn .yetki kanununda, KHK ile ytiriirlukten
kaldrrrlabilecek kanun hiikrimlerinin
runluluiunu

kaldrrmrq

olmasrdrr.

Anayasasl doneminde KHK

belirtihnesi
Duran,

zo1961

uygulamasrnln yasama

yetkisinin devri anlamrna gelmedigi yonundeki gdrtiqiine dayanak olarak, rzetki kanununda, KHK'nitl
drrabileceii kanunlann

belirtildiiini

ktrl-

gostermiq,yetki

devri ancak, yetki kanununda KHK'nin kaldu'abilece( 1 3) O y t a n , s . 6 0 9 .
(14) 6 Kasrm 1991 tarihinde fiilen gahgmaya baqlarnrq bulunan 19 ocinemde 2. yasama yrlr sonllcunda, gegmiq ddnernlerden intikal eden 2L2., bu ddnenrden de 17 olmak
iizere toplam 229 adet KHK, meclise ulaqmrqtrr. Bu
KHK'lerden 24 adedi L4 kanun haline drintiqmtE, 16
adedi ise gtindemde kalmrqtrr. Kalan 1Bg adet KHK ise
ilgili
komisyonla
kalmrqtrr. Bk. TBMM
Baqkanr
Hrisamettin Cindoruk'un 19 uncu Dcinem 2nci Yasama
Yrhnrn Sona Ermesi Dolayrsryla TBMM'nin Yasama ve
Denetim, Yrinetim ve Dtizenleme ile Drq iliqkiler Qalrgmalarrna iligkin Agrklamalarr,24 Temmuz 1993Ankara,
s.5; iiqtincti yasama yrlrnda ise Meclise 43 etdet KHK verilmiq, bunlardan sadece 2 adedi kanun halini alnrrq 4
adedi meclis 37 adedi ise komisyonlarda kalmrgtrr'. Bk.
TBMM Baqkan Vekili Kamer Genq'in 19'uncu Diinem
3'tincti Yasama Yrlrnrn Sona Ermesi Dolayrsrl,la
TBMM'nin Yasama ve Denetim Qalrgmalarrna Iligkin
Basrn Toplantrsr, 2SYlazrran 1994 Ankara, s.2.
(15) Duran, L: "Kanun Htikmrinde Kararname", AiD, c.13,
sy.2,s.3

gi kanunlann

belirtilmemesi durumundar olabilir de-

miqtir'(19). 5Simdiboyle bir d.urum bulundufuna

gore,

KHK'ler yetki devrine dayanan, maddi anlamda bir
yasarna tasarrufudur.

Ozbudun

ikinci

olarak

da,

(16) Onbilgin, G - Oytan, M: Ogretide - liygulamalcla TC.
A n a y a s a s r ' n r n I l k e v e K u r a l l a r : r i l e A r r a . y a s ai V l a h k e n r e s i
K a r a r l a r D i z i n i , A n k a r a 1 9 7 7. s . I 2 4 .
17) Bk. Durern, s. 3-5; Oytan, s.593; Eroiul. C: Anzrvarsetvt
Degiqtirme Sorunu, Ankaa I97 4, s. L55-156; Tezrq, tr:
"Yasanla Yetkisi ve Kanun Huknri.inde Kat'arname'let"',
AID. c.5, sybl , s.L2 Yrlmaz. M: "Tiirk Hukukunda
Kat'arname', B. Ntrri Esen'e
I{anun Hukmunde
A r m z r f a n , A n k a r a 1 9 77 , s . 5 3 4 - 5 3 5 .
(18) Ozbudun, Ttirk Anayasa Hukuku, s. t7l-I72.
(19)Duran, s. 3-5.
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yetkisi

Danrqrna meclisince habul edilen Anil-yasataszrlrsrnln

mrl

yasama yetkisine iliqkin 7. lnadclersincle
.yasameryetkisinin clevrediienrivecergi[re]irtildil<ten sonra, "Anayasa

Karrerartimizcebu son del'ecegtigttir'. Ztra bu dururnda.
.liar'rgr]larnastna
meclisin hiq iqe
raf'men, hiil<timet tar-

ile Curnhurbaqkanula \r'e Bakanlau' Kuruluna verilen

r:afindan kanunlar

grkarma yetkisi sakhclu'" ciimlesinin eklenrniq olmaslnl gostennekteclit'(20).

de trygulamalar verprlabilmektedir. KHK ustiltiniin bir

kanun hirkmiinde

KHK

karanlarne

usultintin vasarnar yet,kisi anlamrna gel-

mediSni iddi.r edenler ise, KHK grkarma yetkisinin
hiikiimete

devrerclilmemiqtir

diyebilir

deiiqtirilebilmekte,

rni.yiz'l

kanun giictin-

yetki devri olnradrirnr s?lvunan Yrlrn az da, uya-ulamada .yetki saprnalalr ile karqrlarsrlabilecegirri trelirtnrektcdir.(22).

.yasama orgarnr tarerfindarn verilmesini, gr-

Anayasarnrzdaki dtizenlenle esas ahndrirncltr

mec-

KHK trstrltintin, yasama yetkisinin flsvri anlarnrrla ge-

lis karanna baih olmasl ve Erkanlan KHK'J"erin mec-

lip eelrneyeceii tartrErnahdrr'. Anczrli rr.vgularna clikka-

lis

te arhnacak olduiunda,

kartrlan KHK'Ierin

denetimine

5ztirtirltikte k:rlal:ilmelerinin

sunulmaslrlr

gdrtiqler"inin gerekgesi

Gergektende kamu hukuhunda yerleqnriq olan
"yetki devri" kavramlnrn. KHK igin geEerli olmamasr
gerekir'. Qunkti kamu hukuktrnda

"yetki devri" katr

bir anlamr ifade eder'. Grirev devrinde ya da irnza devrinde bulunan kiqi veva organ, bu gdrev veya irnza\ra
iliqkin yetkisini .yine btzzat kullanabildigi hzrlde,vetki
devrinde bulunan kiqi veva orflan, belirlediii stire dolmadrkga bu yetkivi artrk kendisi btzzat kullanamaz
(2L).
Oysa KHK'ler igirr boyle bir durum sozkonusu
belli bir konuda, belli bir siire hti-

ktimete dilzenleme yetkisi verince, b.r konuda kanun
grkartrnak hak ve yetkisinden mahrum kalmasr dtiqii-

meclis yetki hanrlnunn

grkarttrktan

bafl-lar:rnrkopilrmaktadu'.

sonrir l(HI(

ile

Anavasa kovuctr. vasarna

yetkisini lnskanEhlila korumerya qahqrnrq, KHK'lerin
yayrnlandrklarr giin TBMM'ne sunulmalannr

ve btr-

nlrn oncelikle ve ivedilikle giiruquhnesini dngormtiEttir'. uygulamacla ise bu dtrzenleme fiilen etkisiz hale
getirilmils. Meclisin KHK tizerindeki denelinr rretJ<isi
tarnalnen iglevini ka.yltetmigtir. KHK \rolunar gereSirrden I'azla rntiracaat etmek sureti.yle, bunlarrn rneclis
gtindeminde vrirhnasrna yolagacak, gdrtrqiilrne slrasl
gok Lrzlur stireli bir bekleyi.,sten sonra gelmiE brrlunan
KHK'rri deiiqtirrnek veva vtiriirltihten

kerldrrmak gibi

koti-i nivetli trygulamalara baqvurrnak ve ilerider ince-

niilemez.

lenece{i gibi, KHK'lerin
Ancak, yayrnlanarak

ytirur:ltige giren KHK'ler

Meclis gtindeminde uzlrnca bir stire bekletildiklerinde, izah

r-rygula-

masr bir yetki devr:i ,seklinde ortayet grhrnaktardu'. Zr:tr

olarak gostermektedirl er'.

olamaz TBMM'nin

rnevctrt hali.vle I(HK

gtic bir durum

ortaya grkmaktadrr. Hele

KHK, yetki kanununa a.ykrn olarak qrkartrlmrqsa ve

herhangi

bir

goriiqiilme

dtizenlemenin

srrasrna;l iliqliin

bulunmarnasr

Meclisi

KHK prosedtirtintin drqrna itmiqtir. Anayasamrzrn dtizenlemesinin aksine, KHK tizerinde meclis iradesinin
gerqekleqmesi oldukga gtigleqrni"stir'.

bu haliyle Meclis gtindeminde uzunca bir srire bekletiOrtava grkan problemler', KHK ;/oluna ger'gek-

liyorsa, kanun gtiq ve kuvvetinde olduir-lna gore, yasaten

gerekli

olduf u

zanaralarda

barsvurmak

ve

Ana.yasa htiktirnlerine srkrcerLr.ynlrnak suretiyle halledilebilir. KHK'lerin
e 0 ) O z b u d u n , ' I u r k A n a y z r s a H u k u k u . s . 7 7 7 . ' l e z i q d e r1 9 8 2
Anayasasr ile birlikter. KHI{'lerle ilgili olarak Bakanlar
K u r u l u ' n u n b i r y a s a n r a f a a l i y e t i n d e rb u l u n d u f u n u b i l d i r m e k t e d i r . B k . T e z i q , E : A n a . y a s eY
r argrsr 5. Ankara 1989.
s.62.
(.2D Oytan, s. 591.

yasama orgarlr giincleminde yrgr-

larak bekletilmesi, genellikle htiktimetin etkisi ile ol-

QZ) Yrlmaz, s.535.

ARGUMEI\TTIM

maktadrr.

YIL:5-6 SAYI: 48

Bu durum

elbetteki meclis denetiminden

SAYFA:I 7 |

KHK, 2-10 sayrh KHK'ler mecliste beklerken gtinde-

beklenen yaralan da azaltmakhflll(23). Meclis deneti-

me ahnarak gdriiqulmtiqttir.

minin etkili olabilmesi ve KHK'lerden beklenen fayda-

KHK'nin

lann saSlanabilmesi igin, Anayasa diizenlemesine uy-

Mahkemesi'nde agrlan davada, konunun gekil ydnrin-

gun olarak, meclisin konuyu "dncelikle ve ivedilikle"

den Anayasaya aykrnhk nedenlerinden birini oluqtur'-

inceleyip sonuglandrrmasr geleneginin yerleqtirilmesi

dufu iddia edilmiqtir. Bu konuda barsvuru dilekgesin-

uygun olnr(24)
III-

11 sayrh

reddini igeren kanunun iptali igin Anayasa

de sevk tarihi itibariyle meclise daha once sunulmtrg

MECLISII{

BIRDEN

F'AZLA

KANUN

HUKMUNnn KARARNAMEvI cOnU$MESINDE
SIRAMESELtrSi

KHK'ler r,'arken 11 sayrh KHK'nin

Uygulamada

ortaya grkan dnemli bir problem

kurulunun

birden

fazla KHK

grkartrp

incelenmesine ge-

gilmekle, "dnceliSn 6nceliS" denilebilecek yeni bir
usul benimsendiii
htiktimlerinin

de, bakanlar

Bu durumun

ve boylelikle Anayasa ile igtiiztik

giinendigi

stirtilmtiqttir(26 ).

ileri

Anayasa Mahkemesi ise bu iddiayt hakh bulmamrqtrr'.
Anayasa Mahkemesi'ne gore, "Burada onenrli olan btr

TBMM'ne sunmasr halinde, meclisin bunlan hangi sr-

ttir kararnamelerin

raya gore goriiqeceiidir. Diier kanun tasan ve teklif-

tekliflerinden

leri ile karqrlaqtrgrnda KHK'ye oncelik verilecegi agrk

bailanmasrdrr. Qiinkii Anayasa emri budur'. Bu husus

bir qekilde Anayasada ifade edildigi halde, KHK'ler'

sailandrfrna gdre, Anayasa emri yerine getirilmiq o1-

arasrnda nasrl bir srra takip edileceii hususunda ka-

maktadrr'. Aynr srrada bulunan kararnamelerden biri-

nuni bir dtizenlemeye rastlanrlmamaktadrr.

nin otekilerden daha 6nce gori.iqtilmesi meselesi bun-

KHK'lerin

mecliste gortigtilmesi srrasrna iliqkin

olarak doktrinde iig ihtimal tizerinde durulmaktadrr
(25)
Bunlar, meclisin istediginden baqlamasr,
KHK'nin

grkrq tarihinin

esas ahnarak

ilk tarihliden

sona dogru gidilmesi ve nihayet son tarihliden

baqla-

Burada hemen belirtilmesi

bir kriter kullanmadrirdrr.
gi

Anayasaya

aykrnhk

Mahkemesi'ne
Memurlan

Meclisin
iddiasr

gcitiirtilmiiqttir'.

Kanunu'nda

herhangi

Uygnlamada meclis istedi-

goriiqmektedir.

KHK'yi

gereken huslrs, ya-

gtirtiqlilmesinde

KHK'lerin

dncelik ve ivedilikle

gortiqiiltip karara

dan sonra bir Anayasa meslesi olmaktan grkmrrs ve)
Yasama

Meclisleri

genel gori.iqme

komisyonlannrn

usulleri igerisinde ytirtitiilmesi gereken bir durumzr
dontiqmtiEtiil"(27 t. 1961 Anayasasr d,oneminde verilen
bu kararrn, 1982 Anayasasr'nrn 91. maddesinin 8. fikrasr igin de gegerli olduiu kugkusuzdur.

narak baqa dogru gidilmesi.

sama organrnln

giindemdeki oteki kanun tasan ve

tuturnu,

ile

657

degiqiklik

bu

Anayasa

sayrh

yapan

Devlet

11 sayrh

Anayasa Mahkemesi vermig bulunduiu

btr ka-

rar ile, uygulamada tartrqmalara meydan brrakmayacak qekilde meseleyi halletmiqtir. Yani meclisin istedigi
KHK'den iqe baqlamasr Anayasaya

aykrn olmayacak-

trr. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararrna rairnen doktrinde, meclisin KHK'leri

goriiqme ustrltine iliqkin ola-

rak birtakrm gdriiqler ortaya atrlmrqtrr.
Bazt yazarlara gore(28), meclisin ilk KHK'den

"Yasa Griciinde
Gciztibtiyrik, S - Tutum,
C:
Kararnameler". AiD, c.8, sy.1, s6.
(24) Goziibtiyiik - Tutum, s.6.
Q 5 ) Yrlmaz, s. 536-537; Kibar, N: "Ttirk Hukukunda
Kararname", idare Hukuku ve idari Yargr ile ilgili incelemeler III. Ankara 1980, s. 300; Kuzu, s.396; Ozbudun, Ttirk Anayasa Hukuku, s.208; Tan, s.39-40.

Q3)

(26) Anayasaya aykrnlrk iddialan iqin Bk. AMKD,
s . 5 3 7v d
QT) Anayasa Mahkemesi, I(t.14.10.1975, E.19751L.+5.
K,1975/198.
(28) Gciztibtiyuk - Tutum,, s.7.

baqlamasr veyahut ortadan baqlamasr bazr mahzurlar
Burada, sondan baqlayarak gerive dofru git-

doiurur.

me, hukuk

gtivenligi

ve kararhhk

ydniinden

yararh

olabilir. Aksi bir uygulama, meclisce yaprlan inceleme
iqlemleri

arasrnda uyum sailanmasrnr

gugleqtirir ve

baqlamasr fikrini
riilmektedir.

Buzr yazarlal" 1."(29) , bu gdriigti kabul etmeyerek, gdri.iqmeye ilk tarihli KHK'den baqlanmasr taraftandrr. Bu yazarlara gdre, ashnda dncelikle ve ivedilikle gdrtigme mecburiyeti

hernekadar giindemdeki diier

gamna sunuluq slrasrna gdre yaprlmasr da iqin mantr$
Aynca htiktimete KHK grkarma yetkisi-

nin verilme nedenlerinden biri, meclisin yavaq iqleyen
kurtularak

tedbir almak olduiuna

bazt konularda

acele

gore, meclisin kendisine sunu-

savunulduiu

gd-

da bir ta-

Ancak boyle bir uygulamanln

krm mahzurlar

doStrrabilecegini gdzden uzak tutrnak
dayanrlarak birden gok KHK

gerekir. Yetki kanunllna

grkarmak irnkanl mevcuttur. Uygulamada da gdrtildii-

maktadrr. Son tarihli KHK'nin
deg,iqiklik yapabilece$ni

KHK'ler grkanl-

daha onceki KHK'lerde
ilk

de dtiqtintirsek,

tarihli

KHK'den gonigiilmeye baqlanmaslntn anlamsrzhfr or'taya grkar.
ileri

iqlere giire dncelik ifade ediyorsada, bunun yasama or-

mekanizmasrndan

doktrinde afrrhkla

iti iizere ayrl konuda krsa arahklarla

geliqkilere yol agar.

gere$d;(30).
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siiriilen

her iki gdriiqtin de dayandrklan

doglu noktalar olmakla bir'likte, mahzurlarrnrn
Iunduiu

gdrtilmektedir.

Bu dtrrumda

da bu-

kanaatimizce,

meclisin uygulamada oldu$u grbi istedigi KHK'den ise
baqlamasr en akrlcr yoldur. Anayasa Mahkemesi'nin
karannda

da ifade edildigr gibi, bu usiiltin Anayasaya

lan ilk KHK'den itibaren gdrtiqmeye baqlamasr huku-

aykrnhgr da sirzkonuslr deiildir. Ancak meclis giindemi

ken ve mantrken daha isabetli olur.

belirtrenirken daha 6nce grkartrlmrq KHK'ler

Meclisin ilk tarihli KHK'den itibaren gdriiqmeye

isviqnn

degiqiklik dngoren ve geciktirilmesinde

iizerinde

hayati birta-

krm mahzurlar bultrnan KHK'Ier dikkate alrnmahdrr.

FEDERAL MAHKEMESiwiN 21.12.1ee3teniur,i sin KARARI
r19. BAND. rr. KrsrM. g. KiTAP (s.473-477)
MINKORUNMASI
Arg. Gcir.Murat Yusuf AKIN (*)

Sunlight A.$. bir gamaqrr deterjanr igin ilk kez 6
Nisan 1935 yrhnda kullanrlan "Radion" markasrnrn sahibidir. 13 Mart 1987 yrhnda yaprlan tescille "Sunlight
A.$."

tinvanl

"Lever

A.$."ye

gevrilmiqtir.

Rtisch

Temizlik

Deterjanlan

A.$'ne

bir

ya

gondererek

"Radomat" markasrnrn "Radion" markasrna gok berrzedigindel] ve bir iltibas tehlikesinin ytiksek oldu$undan
bahisle gelecekte kullanrlmamasrnr

istemiqtir'. Rosch

de isvigre'de "Radomat"

Temizlik Deterjanlan A.$. 8 Temmuz 1989 tarihli ce-

markasr altrnda 8 Temmuz 1988 yrlrndarr beri bir te-

vabmda btr gortiqti paVlaqmadr[rnl ve "Radomat" mal'-

mizlik deterjanr iiretip satmaktadrr.

kasrnrn kullanrlmarnasr istemini yerine getinneVeceii-

Temizlik

Deterjanlarr

A.$

2I Temmuz 1989 yrhnda Sunlight A,$, Rdsch

ni beyan etmiqtir'. 1 $ubat 1991'de Lever A.$, Rtisch
Temizlik Deterjanlan A.$'nin talep edildigi tlzere Inarkayt sicilderr terkin ettirmedigini
de direnerek bunu yinelemiqtir.

(z}Kuzu, s. 396;Yrlmaz,s. 537;Tan, s-40.
(30)Tan, s. 40.
(':')M.IJ. Hukuk FaktiltesiTicaret I{ukuku Anabilim Dalr

Temizlik Deterjanlan
miqtir'.

saptamrq ilk talebinAynr ,sehilde Rcjsch

A.$. de kendi goriiqtinde diren-
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Lever A.$'nin agtrgr miidahalenin
kin

davalan

St.

Mahkemesi'nin
edilmiqtir.

Gallen

Kantonu

6 Nisan 1993 tarihli

I)avahnln

men'i ve ter-

temyrz

iliqkin hiiktmlerden

yararlanamazdr. Aynr dtrrurn yeni

Ticaret

kanuna hakim genel \re rlesnel olgtitler rqrfrnda bir ilti-

karan ile kabul

bas tehlihesinin varh$ ya da yokltriu konusunda karar

rttrazt

ise

Federal

Mahkeme tarafrndan verirrde btrlunarak karar aqair-

girmiq
bulunmaktadrr
.yukiimti getirerek
(Botschaft des Bundesrates zum MSchG, BBI 1991

daki miilah azalarla bozulmuqtur.

I2T). Kanun bu noktada esasa iliqkin yeni bir dtizenle-

2Hukuku

Davah,

Ticaret

Mahkernesi'nin

iki noktadan ihlal etti{ini

F ederal

iddia etmektedir.

verme

me getirmedi$nden eski kanun zamanrnda verilen kararl ardan yararl anrl abilir.

Buna gdre, ilk olarak mahkemece kendisinin iler.i stir-

b) Bu iki iqaret ile tanrmlanmlrs tirtinler" arasur-

dtigrl hak diigiimti defi haksrz bir qekilde reddedilmiq-

da bir rnal benzeqmesinin soz konusu oldugrr, hem

tir. ikinci olarak da itk derece mahkemesi Markalann

"Radomat" hem de "Radion" un gamaqu'da kullanrlan

Korunrnasrna Dair Kanun'un 3. maddesinin 1. frkrasr-

temizlik rnalzemesi olmalan dolayrsryla tartrqrnasrzdu'.

nrn c bendi ile 13. maddesini uygulayarak "Radomat"

Awrca ticaret mahkemesinin yeterli derece rnarkalann

ve "Radion" markalannrn

birbirindeu aynlmasr soruna iliqkin olarak markalann

a)n'rcr kuweti

kanqtrnlabilir,

yani gok az

haiz olduiuna karar vermiqtir. itt< iddia

diger tiim iliqkili krsrmlanndan ayn olarak tescil edil-

uyarrnca bazr noktalar agrk kalabilmekte ise de biraz-

dikleri gibi karqrlaqtrrrlarak karar verihnesi husLrslrn-

dan ortaya konaca& iizere ikinci

daki gdrtiqti de Federal Mahkemece bozulmamrqtrr'.

ttiraz miisbit kabul

olunmakta ve dava bu nedenle kabul edilerek temvuze

cl iltibas tehlikesi Federal Mahkeme tarafindan

geri gdnderilmek gerekmektedir'.
huktrki

sorun

olarak

serbestge deierlendirilmiEtir.

il 28 Aitrstos 1992 tarihli Markalann ve Menqe

Aynr durtrm nizah bulunan mallan satrn alacak olan

Korunmasrna
Iliqkin
Federal
$ahadetnamelerinin
Kanun (MSchG) 36. maddesi rntistesna olarak 1 Nisan

halkrn genel anlayrqr agrsrndan da gegerlidir'. Iltibas
tehlikesi kavramr bu noktada ttim iqaret hukuku aqr-

1993 tarihinde

s r r r d a ny e k n e s a k t r r ' ( R G t r1 1 7 I I 1 9 9 t r . 2 a S . 2 0 \ , 1 1 6

Menqe

ytiriirliig'e

girmiqtir'.

Markalann

Korunmasrna

$ehadetnamelerinin

ve

itiqt<in

II 365 e. 4a S. 370).

Federal Kanun'un 76. maddesine gore bu kanurlun ytlriirliiie

girdifi

srrada tescil edilmiq bulurlan markalar

- konu ile ilgisi olmayan istisnalar drqrnda- bu tarihten
itibaren

yeni kanuna

Mahkemesi

yeni

tabidir.

kanunu

Bu durumda

uygulamak

Ticaret

zorundadrr.

Kanunun 3. maddesinin 1. frkrasrnrn c bendi uyannca
eski bir markaya benzeyen ve a.ynr veya benzeri mallar'
veya hizmetler igin tehlikesi yaratacak iqaretler rnarka
korunmasrndan

yararlanamazlar.

ilk

derece rnahke-

mesinin hakh olarak tesbit ettigi gtbi bu saptama marka hukukunun

bir temel prensibini ortaya ko.ymakta-

drr ki, bu eski yasada da daha baqka qekilde formiile
edilmiq olmakla beraber vardr. Buna g6re, bir iqaretin
eski bir marka ile halk nezdinde iltibas tehlikesi yaratmasr durumunda,

bu iqaret rnarkalann

hirnayesine

Markanrn temel iqlevi, bununla bailantrh

ola-

rak amacl, marka ile belirlenmiq mah benzer ve.va aynl
nitelikteki

mallardan,

iireticinin

ferdileqtirilmesini

ttiketici

tarafrndan

rinde karar krhnmrrs bir urtintin
aynr tirtinlerirr bulunduiu
bilme

suretiyle

STEPHAN
richtlinie

ttiketici

tarafindan

ktirneden o qeyl tekrar bula-

a)nnmrnr

SCHWFIER,

malm veya

satilayarak bir defa ttze-

Die

der Europdischen

sailarnaktrr
erste

(CARI-,-

Markenrechts-

Gemeinschaft

und

der'

Rechtschutz der bekannter Marken, Diss. Freiburg irn
Breisgau, L992, S.31). Bu durumda davaya balian hakim iki markanrn birbirinden

ayrrlma kabrliyeti hzrk-

krnda kdkleqmiq iqtihat Lryannca satrn alan halk kesiminde brrakrlan genel izlenime gore -ki bu markalan
oluqturan tek bir yaprsal unsurdan dahi onernli olgtide
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etkilenebilir- karar verecektir (BGtr LLz II 362 E. 2 S.
TROLLER, Manuel du droit suisse des

364; KAMEN

biens immat6riels, Band I, S. I47 vd.). Mallann identik
durumlarda

ve kitle ti.iketimine yiinelik olduiu

daha

nin benzer olmasr Sorlrnunu bir tarafa brrakrrsak, gene
de genel izlenirnin etkili bir qekilde "Rad" tarafindan
clomine edildigi soylenemez. ikinci derece mahkemesince belirtildigi

g-tbi "Radion" ve "Radomat"tn ses yaprla-

srkr bir dlgiit uygulanmak zorundadrr (BGE L77 II 321

rlnln da belli dlgiide benzemesi, genel izlenime gdre ve-

E. 4 S. 326). Sadece bir tek kelimeden olugan marka-

rilecek

larda genel izlenim yazrhmlanna ve okunuqlannda ver'-

kabultinti gerektirmez.

bir

dikleri ses gOz dniine ahnarak saptantr. Bu ses ise vezne, telaffuz kadanslna, ve sesli harflerin srraslna ba[t
olup, yaztlwn ise kelime uzunluiu
rin

benzeEmesi veya ayniyetine

ve kullanrlan harflegore de{'erlendirilir

(BGE 102 II 122 tr. 2 S. 126, 90 II 43 tr. 5 S. 48, 88 II
3 ? 88 . 2 ) .

iltibas tehlikesi sadece uzak bir benzeme olasrhSmn

varhs

anlamrna gehnez, bilakis bu tehlikenin

qartr ortalama tiiketicinin

derece mahkemesinin

qekilde saptadr$ tizere sesli harflerin

yerinde

bir

von Marken

Verwechslungsgefahr

slrasr agrsrndan

in Marke

Marketing,

biiyuk bir olasrhkla iltibasa

(BRUNNER/HUNZIKER,

kalmasrdrr

maruz

Die

und das erhtjhte
im

Markeninhabers

des

Rechtsschutzbedtirfnis

d) ikinci

varhirnrn

tehlikesinin

iltibas

kararda

Bern 1990, S.

trnd Marketing,

330 ). Soz konusu durumda ise btr tehlikenin
gdriiqiiniin

varhSn-

aksine gerek

bir farkhhk vardrr, zLra "Radion"a bakrldr{.rnda "A-I-O",

dan Ticaret Mahkemesinin

"Radomak"a balaldrgfnda ise "A-O-A" dizileri goze garp-

mallann identiklifi

maktadrr. Aynr qekilde her iki markanrn da tig heceli

kitle tiiketim

mahkemece doglu olarak saptanmakla beraber ellbette ki "Radion"daki son iki hece ("dion") "i"nin

daha srkr olan dlgtit agrsrndan bahsedilemez. Qtinkii bir

olduklan

gerekse giinliik kullamma

i.iri.inlerinde kullanrlan

ydnelik
gore

ve diierine

yandan ortalama isvigreli tiiketici, gamagrr deterjanrua

Her iki markada da

yirnelik olarak iyi sayrlabilecek bir hafizaya sahip olmakla beraber, uzun zamandan beri tamnart "Radion"

sadece ilk hece olan "Ra" aynrdrr. ikinci heceler "di" ve
"do" agrkga ayr.rlabilir durumdadtr; "Radion"un "di" he-

ve yeni grkan marka "Radomat" arasrnda a)nrrm yapabilecek d,urumdadrr. Diier yandan ilk tig harfin ("Rad" )

cesinde ince sesli olan "i.", "Radomat"rn ikinci hecesinde
ise diierinde agrkga aynlabilen kahn sesli "o" vardrr'

ortak olmasr "Radion" ve "Radomat" markalannln

Ayrrca Son heceler olan "on" ile "mat" da tamamiyle bir-

miicehhez mahn birincisi

"o" ile olan ulamast sonucunda ahqrlageldigi izere tek
bir heceyrnig gibi algrlanmaktadrr.

birlerinden

farkhdrrlar.

Davah hakh olarak tig heceli

bir kelimenin bir hecesinin a.ynl olmasrnrn bu iki mar'ka igin benzer bir genel izlenim doiurabileceftni
etmemektedir.

kabul

Bunun teyidi de ticaret mahkemesince

sadece "Radion"da degil "Radomat"ta der vurgunun Son
degil ilk hece olduiunun
badrr. ikinci

kabulii ile verilmiq bulunmak-

derece mahkemesince

olan her iki markadaki

paylaqrlan goriiq

yapl taqr olan "Rad-ion" ve

"Rad-omat"ta "Rad" hecesini ortak olmasr da bu durumu degiqtirmemektedir.

Gergekte ilk tig harf benzeqse

markalar

seri

oldufu, dolayrsr ile ahcrlan ikinci marka ile
ile aynl i.ireticinin iiriinii

ol-

du['unu kabule sevkedece$ anlamrna gelmez. Bu ar]cak ahcrlamn genel izlenim gergevesinde yeni markada
orjinal

veVa her: iki iqarette de

iqareti fark etmeleri

aym kelime kokleri kullanrclnrn anlayrqrna gore aynr tiiqletmeyi

cari

gostermesi

(BRUNNER/HUNZIKtrR,
hal

de

stjzkonusu

durumunda

vardu'

A. A, O. S. 332 Vd). HET iKi
karqrrnrza

olayda

grkmamrqtu'.

Madde 3 frkra 1 bend c (MSchG) ve madde 6 frkra 1
(aMSchG) uyannca karqrlaqrlabilecek olan iltibas tehlikesi hem yazrhm hem de dzellihle okuntrqlannda vel:ses agrsrnd.an bir

d.e ("Rad"), kalan harfler bir.birinden agrkga aynlabilmektedirler: iig harfe "I-O-N" karErhk dcirt harf "O-MA-

dikleri

T". Yaprsal unsurlar olan "i.on" ve "(o)mat" Son heceleri-

BGE rrzlt

karqrlaqtrrma

durumtrnda

"Radion ve "radomat" igin bahis konusu degildir (karq.
362 E. 2 S. 364).
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panis xnNri "sosyAl HizMEt, SocuK vn saclrx
" cENELvrtjptinr.UctrNngacr,r'AiLE rriznnnrr,nnivn rcirici uizrytntlnR"
nnUounlucu rE$KiLATr \rE QALT9MAST
Av. Bettil ONURSAL

Paris kenti "Sosyal Hizmet, Qocuk ve Saihk"
Genel Mildi.irliigii,

Paris Belediye Baqkanr ve Paris it

('r)

Btr Miidtirl{iitin

ana boltimleri qunlardrr:

- Qocuklara Sos.yalYardrm Boliimii

Genel Meclisi Baqkanl'na baih bir teqkilAttrr.
- Hukuki Iqler Boltimii
F ransa'da yalnrz Paris'te, VilAyet ve Belediye

- Yerleqtirme Biirolan Boltimti

tek bir teqkilat altrnda toplanmrqtrr ve Paris Belediye
Baqkanl aynr zamanda Paris il Genel Meclisi'nin

de

baqkanrdrr; bu tek meclis yerine gdre Belediye Meclisi,
g6re il Genel Meclisi srfatr ve yetkileri ile topla:::""

- Genel Toplumsal Koruma Qahqmalan Bdliimti
- il Mtiesseseleri Boliimti
- Mali Ydnetim Boliimii

Ocak

Bu durumda

Paris Kerrti, sosyal konularda,

7

1983 tarihli

"\'etkilerin

il

Yilnetimleri,
Kanunu
yetkilerin
Devletin

Yerel

Ytinetimler,

Bdlgeler ve Devlet Arasrndaki I)a[r,hmr"

ile yerel yonetimler
tamamrnr
)'etkileri

ve il ydnetimine

aynr merci tarafindan

ise, "Sosyal Hizmetler,

verilen
kr-rllanrr.

Saglk

ve

$ehir BakanhSr" aracrhsr ile kullanrlrr. I3u bakanh$rn
bu

- Egitici Hizmetler Bdltimti

kentteki

rolii, konusuyla ilg:ili genel politikayr

ve

ana hedefleri,belirlemek,

bunlarr teqvik ve koordine et-

mektir.

gergekleqtirilmesi

Bu

iqlemlerin

Mart 1986 kararnamesine

gdrevi,

14

g6re Saihk ve Sosyal iqler

Bdlgesi ve il TeqkilAtlan ydnetimlerine verilmiqtir.
Bu genel yaprlanma ve gahqma gergevesi iginde,
"Sosyal Hizmet, Qocuk ve Saihk" Genel Miidilrli.illine
baih
olarak gahEan "Aile Hizmetler:i ve trgitici
Hizmetler" Mtidiirlii$i

- Programlar Boliimti
Buniardan ilki ve en kapsamhsr olart "Qocuklara
Sosyal Yardrm Bciliimii", Paris'te 14 Cogfafi Sektor'e
aynlmrqtrr'. Her Cografi Sektor, genelde bir ilgeye tekabiil eden lrelirli bir co{rafi bolgedeki tegkilAt birinridir.
Ddrt yerde, kiiqiik ilgeler bir araya toplanarak tek bir
Cogyafi Sektdr'e baglanmrs, en kalabahk ilge olan 18.ci
ilge ise ni.ifusundan tlttirti 2 Cografi Sektdr'e aynlnligtrr. Her sektdrde sekretatYd, idari

gl'ubu

memurlar

kadrosu, sosyal hizmet uzmanlan gfubu kadrosu ve .]'4.rtm zamanh bir: psikolog veya psikiyatrist

kadrostr

mevcuttur. Sektor gahqanlarr, iqin gere$ne gdre, "Aile'
Hizmetleri

ve Egitici Hizrnetler" Mtidurltigtintin

bdliimlerinde gahgan kimselerle doirudan

rligei'

iqbirligl )'t1-

pabilirler.

Paris tegkilatrna ana hatlan ile

bir gtrz atahm (Ek 1.).

"Aile
Miicltirhguntin

Hizmetleri

tr[itici

Hizrnetier''

gorevleri ve gahqrnasr ana hatlan

aqagrda anlatrlmaktadrr :

(';')istanbul Barosu Qocuk Hnklan Komisyonu BaEkanr

ve

ile
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I- GENEL

PRENSIPLER

su tarafindan alrnrr ve Il Genel Meclisi Baqlianr adrna

- Yaqam dengelerini agrr bigirnd e bozacak dere-

tmzalanlr'.

cede sosyal guqltiklerle karqr karqrya kalan kiigiiklere
ve ailelerine,

AltcU N,IltNT'U
ll

27 va.;rndan ktiguk geng yetiqkinler.e,

ikametgahta rnaddi vardrm karau'r, "Q'cnklara
Sosval Yardnn

Komitesi"nin

gdrtiqti ahnarali

maddi, egitici ve psikoloiik bir destek sa['layarak gocu-

Yardrm Boltirnti Seksiyon Mtidiirti

Eun korumasrnr gergekleqtirmek.

Ilge bazrnda oluqturularn ve Sektor. Mtidtirtintin

- Kotii muameleyi onleyici faaliyetler:i hizmete
sokrnak ve adli mercilerin

kovuqtlrrma

haklan

sakh

kalmak tizere kdtti muameleye maruz kalmrq kiigiikler
hakhnda

bilgr toplamak ve onlann korunmasrna kat-

krda bulunmak.
olaylan gcirtilen yer.lerde

drgr kalmayr onleyici ve genglerle ailelerinin

toplumsallaqmalanna

ydnelik

toplumsal

faaliyetleri

- Sosyal hizmet birimlerine teslim edilen kiigiikgidermek ve aile drErna yerleqtiril-

bu

Konrite,

baqSektor

Miidiirii, koordinasyon delegesi ve ilgili yar.drm birirnleri

sorumlularrndan,

giindemdeki

yardrm

taleplerine

gcire degiqen kiqilerden oluqur.

olan herkes, bu yardrmrn baglanma qartlan ve E:ocufun
ve orlun kanuni temsilcisinin hak ve sorllmluluklanna
etkisi hakkrnda bilgilendirilir. Bilgi, aqagrdaki hususla-

- Qocuk ve aileyi kortrmak igin kanunlarda cing6rtilmtiq ttim 'rardrmlar ve bunlan veren kuruluqlar';

miq ktigtiklerin gdzetimini saglamak.
Evlat edinmek isteyenler hakkrnda sorustur-

Veldyete bag'h hak ve gorevler ve bunlann

so-

nuglan ile btr .yardrmrn baSlanmasrnrn ethileri

ma yapmak
Devletin

toplanan

n igerir:

hizmeti sokmak.

lerin ihtivaglarrnr

her hafta

tarafinclan ahnrr'.

Sosyal yardrm parasr talep eden ya da ahnakta

- Sosyal uyumsuzluk
toplum

kanhirnda

Sosyal

vesayeti altrndaki

gocuklarla itgili

evlAt edinme projeleri yapmak
. Ozel evlat edinme miiesseselerini kontrol et-

Idari dosya ve belgelere nasrl eriqilecegi
Bu hizmet birirninde iq takibedebilmek igin bir
dernegi temsil eden ya da etmeyen kendi segtigi bir kimse ile birlikte iE yapabihne hakhr. Bu

mek

kimsenin, talep sahibi lehine kiqisel bir gortiq' Evlat edinilmek tizere teslim edilen gocuklarrn

me dnerme hakkr da vardrr.

denetimini yapmak
Kendini ilgilendiren

kararlar

igin kiigtiitin

de

bu mtidiirltigi.in gdrevlerinin genel hatlandrr..

katrhm

hakkr. Onun gortiqtl ve bu gdriiEiin

SosJralyardrm talebi,. "Qocuklara Soslral Yardrm

ahndrir

qartlar gdrevli vetkili

Bu bdltime yoneltilen her para talebi ayrrntrlan

ierlendirme

bir

raporla bildirilmekte dir.

Bdliimti" tarafindan karara baflanrr.

ile incelenir. Servis yetkililerinden

tarafindan

olugan "Qocuk, de-

ve tetkik komisyonu"na bu araqtrrma srra-

srnda gerekirse baqvurulabilir. Kabul ya da red karan,
Bdltim sorumlusunun otoritesi altrnda Sektdr sorumlu-

Karar almaya yetkili kiqinin ad ve gcirevi. Qocuk, sosyal hizmet birimine
gi i r l ds 'r 'i f l l r pr f i * i

f,nk T tl t" dr " hl

Hakim kararr ile
f* H t,r 'r.f | .t't f f y f tt ts 'r

gerli olup aynr qartlarla yenilenebilir'.

ARCTIMEI\'I]TJNI
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- Hakim tarafrndan gdnderilen gocuklarda servis
yrlda 1 kez Hakime

rapor yollar ve Qocuk

Hakimlerince verilen tedbir kararrnrn stiresi 2

karqr karqrya olan hamile kadrnlarla kendilerinin ya da
gocufun sagtk ya da sosyal durumlarr btrnu zorunltt
krldrgr zarnandarverilir'.

yrh gegemez. Gerekgeli kararla tedbir yenilenebilir.

S A Y I . ' Azl 7 T

Sosval gtigltikler'le karrsr karqrya olau 2L .yaEnl
altrndaki geng yetiqkinlere de bu yardrm sailanu'.

Tiim yardrm bailama, red, deg,iEtirme l<ararlan
gerekgeli olmahdrr. Btrnlara karqr baqvuru yer ve stire-

Btr yardrm ug ,sekilde olabilir ve birlikte de yaprlabilir:

leri de bildirilmelidir.
- Eve bir yardrmcr kadrn hizmetli gdnderilir'.
Uzlaqma amagh itiraz masrafsrz olup it Genel
Meclisi Baqkanrna yaprhr. Dava volu ile ttiraz Paris

- Qocul{ ve aile igin bir egitici hizrnet verilir.

idare Mahkemesi'ne vaprlrr.

- Mali yerrdrm yaprlrr'.

Mali katrhmla ilgili idare ile olan anlagrnazhklar bcilge Asliye Mahkemelerinde

a) Eve )zardrmcrkadrn hizrnetli:

halledilir'.
- Aile desteii veren .yardrmct:

Qocuiun aile drqrna yerleqtirilmesi durumunda
gocuiun ailesi arasrnda grkabilecek

hizmet birimi ile

Bu yardrmcr. eviu annesitrin olmadrfi.ya da iqleri yapamayacak durumda olduiu zarrtart onun ev iEleri-

anlaqmazhklara Qocuk Hakimi bakar.

rri gormek ver da oua btr iqlerde yardrmcr olmak tizere
grkabilecek anlaqmazhklar

Veldyetle ilgili
Asliye Mahkemesinde

karara bailanrr.

Ust

Bu durumda

bir Avukatrn btrlunmasr zorunludtrr. Yetkili Mahkeme
de Paris Ust Aslive Mahkemesidir'.
AILELER

TEDBinr-,nn

vE

niden sailamayr arnaglar'. Ozellikle de gocuSun aile drSrna yerlegtirilmesini engellemek igin gahErr'.Bu somut
i"sleri yaparken de aileye sosyal, sorunlart onleyici ve

. u

II-

gonderilir. Ailenin sosval dengesini koruma\rr ya da ye-

NEZDINDE

ONLEYICI

KUQUKLERIN

KORUMA

egitici hizmet verir'.
- Temizlik isleri vardrmclsr:

H.TZMiETLERi
Annenin fiziki bir. olanaksrzhfr nedeni ile yapaBu hizmetler iki geqittir:

madrfr ev iglerini yaparak ona fiili bir destek sailar.

- ikametgAha g6ttiriilen yardrmlar

Hizmet birimi, aqagrdaki hallerde bu .yardrmcr

- Yalnrz anneler'le cocuklannln banndrnlmalarr.

hizmetlinin mali vtiktinti tistlerrir:
. Hastahk, doium ve ozel nedenlerden iitiirti bu

A) ikametgAha giittiriilen yardrmlar':

durum herhangi bir sosyal gtivenlik kuruluqunun
Bu yardrmlar

ana-baba, bakrp gdzetrneyi fiilen

ode-

meleri arasrna girmiyorsa;

tistlenen kimsenin talebi tizerine. gocufiun sailt$t, giivenlifi,

bakrmr ya da e$timi

zorunlu krldrgr takdirde

' Aile gok zor qartlar altrndaysa ve bu yardrm
onleyecekse

yaprhr ve talebi yapan kimsenin yeterli gelir kaynaS

gocuklann aile drqrnda yerleqtirilmelerini

yoksa ayni yardrm da s6z konusu olabilir'.

ya da iqleri drqrnda .yagayan gocuklann aile .yanrna d6ntiqiinti saf'layacaksa.

IkametgAhta

yardrm,

srhhi, mali

giiqluklerle

SAYF'Azl7 {l
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Bve yardrmcr kadrn hizmetli yollama karan, ai-

nrn ba6h olduiu hizmet birimi ile mediko-sosyal bir.irn-

leyr izleyen sosyal hizmet Lrzmanurm onerisi ve r:aporu

ler arasruda dtizenlenen ve diger ilgili olabilecek kimse-

iizerine sektcir sorumlusu tarafindan

lerin de katkrsrnrn istendifi

ahnrr. Ailenin

mali katkrsr da duruma gore istenebilir..

bir raporler incelenir.. Btr

araqtrrma, sektordelii "()ocuiu deierlendir.rne ve ycinlendirme teknik Kornisvonu" qahqrnalan mevanrncla cla

b) Qoc.,k ve aile igin ,ret'ilen e$tici hir*etlet

yaprlabilir. Rapor', ilglli sosyal hizmet birirnine verilir.
Agrk ortamda egitici gahqma, gocuklan

geqitli

tehlikelere mar,rz kalan ve bu nedenle dengeleri tehlikede olan ailelere yaprhr. Ana hedefi, qocuiun ailesi

Kararl sektor sorumllrsu verir ve tedbir.i uvg'larnakltr
gorevlendirilen derneie bildirir. Aile cle tedbirden herberdar edilir'. onavr azamr iki a.y iginde alr'rr..

iginde kalabilmesine olanak tanrmak ya da ailesine dcintiqe hazwlamaktrr. Normal yaqam ortamlar.rnda gocu-

bb ) Adlii egitici yardrm tedbiri

ia ve aileye verilir. Bu yardrm hamile kadrnlar ve geng

Agrk ortamda bir egitici teclbir uygulamasrna,

yetiqkinlere de yaprlabilir.

Qocuk Hakimi tarafindan egitici clesteli teclbir.leri r]re-

Bu yardrm karan:

yanrnda karar verilebilir. Bu tedbir, bir ktgtigtin

r Sosyal Hizmet birimi tarafindan ahnrrsa
idar.i,

g:, giivenligi ya da ahlakr tehlikede ise .ya da egitiminin
gergekleqtirilmesi qartlan airr bigimcle tehlikeye clti\s-

. Qoctrk Hakimi tarafindan ahnrrsa aclli

muqse uygulanlr'. Reqit olan bir ktigtik ya dar 21 yarsurdi-rnktigtik bir geng yetiqkin de, agrr sosyal uylrmsuzltrk

niteliklidir.

koEullan iginde olursa, Qocuk Hakiminclen kendisi igin

aa ) idari efitici -vardrnr tedbir!
Bu tedbir, bir qocuiun sashsr, gii'enlifr,

btr tedbirin
bakrm

ya da egitimi tehlikede olursa uygulanrr. Saghk ve sosyal tehlikelere maruz hamile kadrnlara da verilebilir.
21 yagrndan kriguk gerlg yetiqkinler de kargrlaqtrklan
gtig koqullardan kurtulmak
landrnlrrlar.

sa$t-

igin bu yard.rmdan yarar-

Egitici yardrm hizmetleri, sosyal uyum-

suzluk, okul uyumsuzluSu ya da ktirttirel yabancrhk geken aynr tip gocuklara grup halinde de uvgulanabilir.
Bu tedbir, ola.ydan yara'
ko-sosyal hizmet birimleri

tarafindan talep edilebilir.

Velayet hakkrnr elinde tutanlann
da hamile kadrnlann

olan herkes ve medi-

veya geng.yetiqkin ya

talebi halincle de kenclilerinirr

onaJn ile gergekleqtirilir. idari egitici yar.drm tedbir.leri
Faris vilayeti ile anlaqmah ve ona.yli dernekler tarafindan 1901 Kanunu

gergevesinde yerine getirilir. ilgili

clernefe verilen izin prensipte altr ayhktrr ve kontr.ol altrnda yenilenir.

uygulanmasrnr ya da uzatrlmasrnl

Qocuk Hakimine ilgili herkes veya savcrhk bu
konuda baqvuru vapabilir. Qocuk Hakimi re'sen de karar verebilir. Qocuk Hakimi

aileriin ya cla reqit olma

durumunda gocu$un kendisinin onaJnnr alma.ya gayret
eder. Tedbir, aile igin zorunludur, kabul etmedigi takdirde istinaf

Mahkemesine baqvurrr"ya

mecburdur.

Karar, tedbirin stiresini belirler, bu silre iki yrh asamaz. Gerekqeli olarak yenilenebilir.. Tedbir', aqairdaki
merciler tarafindan uygulalur:
'

Gengliffn

Adli

Korunmasr

Tegkilatrnrn

bir

Hizrnet birimi ta'afindan; bu du'urnda nrasraflar

Gengligin

Adli

Korunrnasr

il

Mtidiirliig'ti tarafindan odenir..
o 1901 tarihli kanuna gdre il genel rneclisi baEkanrnrn onaJn ile
lendirilen

Her talep, aileyi izleyen sosyal hizmet uzmanr-

talep

edebilir'.

da

il valisi tarafindan

dernekler

masraflar

yethi-

tarafindan; bu dur.unl-

tedbire

karar

veren

ARGT]ilIENTT]ryI
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mahkemenin bagh olduiu il tarafinda'karqr-

' Ilgrli sosyarlhizmet birirni goleylisiue (br-rgo-

lanrr'.

revli parayr aile ile birlikte idar.ereder')

Qocuk Hakimi ta'afinda'
ler

igin

Gengli[in

verilen
Adli

bu

tedbir

Korunmasr

rB-21 yaE;arasl ge'gkararlannln

it Mitdtirttigii

savcrhfa yaprlacak bir

e$itici tedbir uygulanmasl talebi, miiracaattan cince ilgili birimler ve mediko-sosyal yetkilileri

tarafindan in-

Bu inceleme de yukarda zikredilen komisyon

gahqmalan srrasrnda yaprlabilir. Btr baqvurunun bir.
sureti Sosyal Hizmet ilgili birimirre gcinderilir.

ikametgahta

rnez, devredilemezler ve vergiderl nlraftu'.
Ozel (istisn:ti ) odenreler acil gerelisinimlcrini
kar'rsrlayamayacak kadar yoksul ailelere ozel olartrk
destek sa['ltunak antacnlel .y6neliktir'. Sosvarl Yardrm
Biirosu mticliir'leri taralinclan tahsis eclilir'. Lltr mi.icliir'ler her hafter bu qekilde baqlarunr$ lzardunlar korluslrnda "goctt$'a sosyal .yardrm komite"sine hesirp verirler'.

c) Mali yardrmlar

Bu ozel odemeler nakdi olarak ve'y'aayni olarali avans
.yardrm usulti iginde. a.y'i veya

nakdi geEitli ozeI, (istisnai ) siireli yardrrnlar yer almalitadrr, bunlar, gocu*a gerekli olan efiitici ve sosyal gahqkapsamrna gore iler.ide geri odemeli

yardrmlar qeklinde de olabilir.

findan aqagrdaki kimselere tahsis edilir.:
. Qocuiun saihirnr,

iclaresi btirolan tarafinclan acilen temin erdilir'.
Siireli odemelerin amacl:
o En krser zamanda aileve yeniden bir kerndi
ayaklan iisttinde durnra olanafr yaratrnak

Mali yardrmlar, il Genel Meclisi Baqkanr tara-

egitimini

taksitleri vs )

tarafinclan

Bu ozel (istisneri) ve gegici odenerkler haczeclile-

Bir hizmet biriminden

ma projelerinin

bir tigtincti qahrser(ornegin kira ddcrnesi, okul

masrafi

karqrlanrr.

celenir

' Ailenrn yazth onaln ile ve istisnai cltrnrmlarcla

giivenli$ini,

.Aile

q:ekirde$nin par'galantnasul ve gocug'tur

aile drqrna .yerleqtirihnesini onlemek
bakrmr ya da

oQocuStrn e$timini

daha ivi sailamahtu'.

saglayacak gelir"i olrna.yan ana-baba

veya gocuSun bakrmtnr fiilen itstlenen kimse-

Bu amaca eriqebilmek igin, yaprlan odemeler.in
yarunda talep eden kimse ile hirlikte bir faali.vet projesi

ye.
. 21 yaqrndan kiigtlk geng yetiqkinlere ve 18 yaqrndan kiiguk reqitler.e

geliqtirilir. Siireli odeme talebi aile.yi izle.yernsosyarlhizmet birimine yaprlu'. Bu bilim gerekli incelerney a.)'l'uttrh bigimde r/apar ve ailenin ikarnetgAhma gore .yetkili

. Hamile kadrnlara

Sosyal Yarchrn Boltirnti sekreterligine aqagrdaki belge.-

Bu mali yardrmlar aqagrdaki kimselere odenir.:

lerri verir':

. Aile.ye veya gocuiun kanuni ternsilcisine

. Talep

. Ailenin veya gocuiun kanuni temsilcisinin ta-

' Dahzr once sosyrtl serwisler kool'clinas-vonseii-

lebi tizerine gocu$a gegici olarak bakan kimse
veya kuruluqa
. Qocuk Hakimi

reterligine kavdl .yaptrrrlmrq sos.yetlr-erpor
. l)urnrnr-r ispatlayalt belgeler

tarafindan

atanan sosyal yar-

drmlan tahsil ile yiikitrnlti vasiye. Ru durumda odeme kanuni hak olarak mevcuttur.

Kabul ve.ya red kararr Sosyirl Yardrnr Bolun-rii
mticliir'leri tarafinclern ilgili Komitenin clc'giirtiqri alrn-
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drktan sonra verilir.

Boltimii tarafindan yaprhr. istisnai durumlarda Qocuklara Sosyal Yardrm btirostr sorumlusu tarafindan
tahsil

yaprlabilir.

III- KUQUKLtrREKOTU MUANITIJENINON.

Stireli tjderneler Sosyal Yardrm

da

ddeme, bu btironun

Bu durumda

LENMtrSiHiZMtrTLtrRi

avans idaresi tarafindan ger'gekleEtirilir.

Qocuklara sosyal yardrm hizmet birimi sorumlusu nezdinde olugturulan kotii mllamele gciren gocuklar'
birimi, kotti mlramele goren gocuklarla itgili ttim bilgi-

B ; Yalnrz annelerle pocuklarrnur bannchnlmalar"r

leri toplarnakla .yiiktirnlticltir'.
Bu srfatrn, kiiti.i rnuarnele giiren gocuklar igin

il yi;netimi, harnile kadurlar ile tig yaqurdan ki"i-

ve ki,5ilerin teli

giik gocuklan olan yalmz annelerin barrnmalnn igirr ge-

u}usal teleforr rnerkezinin hururnlarrn

rekli olanaklarr sailar. Ilu gdrevin layrkr ile yerine geti-

muhatabrdrr. Bir qaflr'r gelir gehnez, yetkili koordintts-

rilmesi

igirr de gocu['a sosyal yardrm

birirni

kabr-rl

merkezlerine sahiptir ve bu amagla da baqka yerel kuruluqlarla

anlaqmalar imzalayabilir

veya yetkilendiril-

.yorl delegesi kotti rnuarnele gdren gocLrklar birimi terrafindan arann'. Bu koordinasyon delegesi ile yaprlarn telefon

gtirtiqmesinde

gzrfl'ryr

yapallln,

gocuiun

miq miiesseseler ve hizmet birimler{ ile iEbirligi yapabi-

kimlikleri, ga$n nedeni, gocuk daha iince sos.\ralhizmet;-

I ir'.

te kayrth ise gerekli bilgi ona verilir. Bu delege:
Uq yrqrndan kiiguk gocuklan ile 5ralnrz kalan atr-

neler ve kadrnlar banndrnlmalarlnl

gerektiren ve ihti-

yaglan olan maddi ve psikoloiik destegi bu tsekilde sagkimselerin

Bu

larlar.

deierlendirmeyi

kararr

banndrrllma

yapalt sektor sorumlusu

tarafrndan

aftnrr. Anneler ve hamile kadrnlar, olanaklan cilgiistinde barlnma masraflanna

katrlrrlar. Bu banndrrma ka-

rarr tlg ile altr ay igin ahnrr ve Yenilenebilir. Doium igin
anlaqmah mtiesseselerden birine yatarr hamile kadrn,
grzlr kalmasrur talep ederse, mtiessesenin

kimliginin

baih oldufu il sosyal hizmet birimi bannma ve doium
masraflarlnl

karqrlar'. Bu masraf iistlenilmesinin

ka-

. Kool'dinasyon fiqlerinde araqtu'ma yaptu'rp durlrmun claha once de bilinip bilinmediiini

o[-

renir'.
o Ilgisine gore olav Aile Sosyal hizrnet birimi,
Ana-gocuk kortrnma

birimleri,

Ohul

safhfr,

Sosyal Yardrrn Btirosu ve sair her ttirlil ihtisalaqmrq birime, olay hakkrrrda anket yapmak
ve degerlendirrnek tizere bildirir
. Aile daha 6nce bir sosyal hizrnet gdrevlisi tarafildarr izlelmiyor ise sektdrden bir sos.yalhizmet uzmanrnr izleme igin gtirevlendirir

nun geregi (kendiliginden, talep edilrneksizin ) olmasr

I Gerekirse bir hekim muayenesini talep eder

ancak baba veya ananrn adr doium beyannamesinde

o lJurum deierlendirmesi

Kimliginin

g1zli kalmasrnr isteven doium yapa-

cak kadrn higbir qekilde soruqturma konusu yaprlamaz,
higbir

kimlik

Doiumun

belgesi

yaprnali olanaksrzsa

ve aile kesin bigimde sosyal hizmet birirnleri-

yer almazsa mtimkiindiir:.

kendisinden

talep

vuktt buldtrgu mtiessese, durumdan

edilmez.
derhal

sosyal hizmet birimini haberdar eder'; bu birirn de, dogumunlln glz1rtutulinasr talep edilen her gocuiu tistlenir.

nin iqe kanSmasrnr engelliyorsa Savcrhia haber verir.
Koordinasyan delegesi azami bir av iginde vaptt[r araqtu'manrn sonuqlannl ve ahnan tedbirleri
muamele gdren gocuklar birimine bildirir.

kdtii
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Kotii muamele goren gocuklar birirni:
o ulusal telefon bi'iminden

o Gtig durumdet olan ilgili kimseler.in kendi sorurnluluklannr

gelen ga{r'rlar igin

tistlenmelerine \re toplurnsal-

letqrnalarllta yonelik hizmetler

bu makamr, yaprla' iqlern ve ahnan tedbi'ler
konusunda azami bir ay iginde haberda' et-

o Gtig durumder olan ve.ya ortamlau.rndan kopan

mek

genqlerr ve aileleri iqin ihtisaslaqrnrq onlc.rne
hizrnetleri

' Kotti muamele gdren gocuklan mesleki gahqmalan nedeni ile ogrenip bildiren kirnselere

' Sosyal-egitici animasyon hizrnetleri

yaprlan muamele hakkrnda bilgi vermek
A) Ilgililerin kendi sorumluluklannr
' Baqvuruda bulunarak k6tu muamele gorel] gocuklan

bildiren

kimselere talepleri

iizerine
Bu hizmetlerin organizasyonunun genel koEulla-

bilgt vermek
n
ile ytiktimliidtir.

incelendikten

sonra, toplumsal

.yarar sag'layacark

olanlarlna il vonetimi mali katkrda bulunur'. Orne$n

Paris'teki tiim mediko-sosyal birimler Savcrhga
bildirdikleri

iistlenrnele-

rine ve toplumsallaqrnalarlna olanak verecek hizrnetler

kotti muamele goren goclrklarla ilgili olay-

bu faaliyetler, yaz donemleri-onleyici tedbirler ulusal
grriqimleri, hassas bolgelerde yiiriitulen sosval qah$rna-

lann dilekgelerinin bir suretini bu birime gdndermekle

lar, il bazrnda gtigltikte olan gengleri kabul ve onlara

ytikiimliidtir.

yardrm (evden kagma-baqrboqgeznre durumlarrnda) fa-

Boylece bu birimde

tiim bu ttir olaylar

aliyetleri, genglerin sos.yalve mesleki toplurnsallaqtu'rl-

toplanmrq olmaktadrr.

ma gahqmalarr, okul baEansrzh$ ile savarg,ger]glerin ve
savcrhk da, bu birime, baqvurular tizerine yaptrgr iqlemleri bildirir. Birim, bu bilgileri ilg:ili yerlere ile-

ailelerinin bilgilendirme

ve yonlendirilme

gahqmalan

iginde yer alarbilir.

tir.
B ) Giig durumda olan veya ortarnlanndan kopan
Kotti muamele gciren gocuklar birirninin
yetleri periyodik olarak deierlendirilir.

faali-

gengler ve aileleri igin ihtisaslaDmrq trnlerne hizmetleri

Bu birim, kcitii
Ihtisaslaqmrq dnleme hizmetleri, sos.yal uyurn-

rnuamele gdren gocuklarla ilgili herkese ve ttim'memurlara

bilgilendirme

ve duyarh krlma amacrnr taqr-

suzluk

faktorlerinin

gok dnemli

oldusr

ortamlarda

yan her tiirlti onlemi 6nerir. Bu alanda her tiirlii faali-

genglerin sosyal, e$tsel daha geniq bir faali.yet vaprnak

yet, il ana-gocuk korumasr

sosyal hizmet

amacryla gergekleqtirilir'. Bu faaliyetler herhangi bir

teqkilatr, diier ilgili resmi birimler, dernekler ya da il-

idari ya da adli karara bagh olmadrklarr iqin bunlara

gili meslek sahiplerinin igbirligi ile yiiriittiltir.

katrlmak ve kimlik bildirmemek serbesttir..

IV-

TOPLUMSAL

teqkilatr,

ONLEME

TEDBIRLERI

HiZMETLERI
sosyal uyumsuzluk tehlikesi olan yerlerde, il y6netimi, toplum drgr kalmayr engelleyici, gengleri ve ailelerini yararh olmaya ve topluma uyum sailamaya yonlendirici faaliyetler dtizenler.

ihtisaslaqmrq 6nleme, bir semt veya qehirde cltrvulan gereksinirn tizerine gergekleqtirilir'. Irsebaqlanradan, rnevcut striikttirlerin

aR'rntrh bir analizi .yaprhr'

ve toplum drqr kalan ola.ylannrn geliqmesi ve gevrenin
potansiyelleri etiit edilir. Bu gahqrnalara ilgili birirnlerin yetkilileri katrlu'.

A) Gegici olarak do*al ortamlannda

ihtisaslaqmrE 6nleme, 1901 kanunu ile yetkilen-

Bu iq igin dernekler bir profesyonel efitici

gdntillti kiqileri kullanrrlar'. Bu ekipler ytlrede rnevcut
sosyal, trbbi sportif, ekonomik birimlerle iqbirligi yaparak gahqrrlar. Dernekler talep iizerine, Ozellikle sugun
yonelik

diiqtincelerin

oluqturulmasrna

katkrda bulunurlar.
Eiitici

Talep, gegici olarak, sosyal, ekonomik, psikolo-

.

(ekip egitimi ihtisasr yapmrq bir e$timci) ytinetiminde

onlenmesine

jik, iliqkisel giigliiklerle karqr karqrya olup sorumluluklannr yerine getirmeyecek olan aileler tarafindan yaprlrr'.

Yerlegtirme,

gocufiun

yaran

do$rultustrnda

olmahdrr. Koqullar aile ve gocukla birlikte kararlaqtrnhr. Qocuklarrn aile drqura yerleqtirildigi

bu diinemde

sosyal birimler aileye, gocuklann aileye d6ntiqtinli ko-

ekipler, gerrglerin yaglanna, iginde bulun-

laylaqtrracak ve sa$la.yacak hizmetler verirler. Bu yerana-baba ve kanuni temsil-

duklan giigliiklere, kapasitelerine gdre ve ailelerine de

Ieqtirme srr:asrnda ktigiiiun

destek vererek gahqrrlar (bilgilendirme,

cileri her tiirlti hak ve sorumluluklannr

iq butmayayardrm

tutulamaya-

cak olan kiigiikler

dirilen derneklerce kurulan kultip ve ekiplerce gergekleqtirilir.

AITGTJMtrI'{TTJVT
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okul yardrmr,

idari iqlere ahqtrrma vs)-

korurlar.

Yerles;time, aile ile sosyal htztnet sektiir sorllmlusunun imzaladrklan bir gegici habul anlaqmasrna da-

C) Sosya-e#tici animasvon hizmetleri
il yonetimi, anlaqmalar'la, bu tiir galrsmalar ya-

yanarak gergekleqtirilir. Bu anlaqmada:

pan sosyal hizmet gahqanlanna, kuliip ve ekiplere, igin-

' Tedbirin cinsi ve suresr

de gahqtrklan sosyal urerkezlerin ve sosyo-ktiltiirel ani-

' Tedbiri izleyecek kiqilerin ad ve gdrevleri

finansmanulda yardrm eder"

masyon kadrolanmn

. Bu sortrmluluklarlnln

v- xuQurlnnix vpnln $lrinilur: si
I- Paris Qocuklara sosJal-Yardrm

koqullan

' izleme kogullarr

te$kildhna

emanet edilen ktigtikler

' Tedbirlerin giizden gegirilme koqullan
. Qocuk igin di,izenlenen yerleqtirrne projesi

it Genel Meclisi Baqkanrnrn karan ile aqagrda
sayrlan

gruplara

giren

ktigtikler

Qocuklara

Sosyal

Yardrm teqkilAtr tarafindan tistlenilirler:
. Gegici olarak doial ortamlannda

Acil durumlarda, ana-baba ya da kanuni temsiltuttrlamaya-

cinin onay vermeleri olanaksrz ise (kaza, hastahk, bulunrnama vb.) gocuk gegici olarak kabul edilir. Bu du-

cak olan ktigtikler

rumda ktigiiklerle

. Devlet vesayetindeki ktiqiikler
o Qocuk Mahkentesi, Ust Asliye

yer alrr.

ilg:ili Savcr derhal haberdar edilir.

Sosyal hizmet birimlerince

dtrrumun agrkhSa kavuqma-

Mahkemesi

sr igirr gerekli inceleme hemen baqlatrhr. Qocul< 5 glin

veya vesavet Mahkemesi tarafindan haklann-

iginde ailesine geri verilmemiq olursa durum aynntrla-

da bu teqkilata emanet edilmeleri karan veri-

n ile Savcrhga bildirilir.

len kiigtikler
Kabul, qocuklara sosyal yarchm birimi
o Kaynak ve aile destei'i yoksunluiundan

top-

lumsal gtigtrtiklerle karqrlaEan reqit olmtrq ktlgiikler ve 21 yaqrna kadar genq vetiqkinler.

dan iistlenilir.

Ailenin

ve kanuni

temsilcinin,

tarafrngocuf'a

harqr iaqe ibate sorumltrluiu devam eder. Qocuiun verlegtirilme gider'lerine Danrqta)i'ca tesbit edilen bir ta-
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van iginde katrhrlar. Bu gegici stire iginde ttim kararlar
ailenin ya da kantrni temsilcinin onayl ile alrnrr.

teslim eden kiqinin aqagrdaki htrsuslarda bilgrlendiril-

Gegici yerleqtirme talebinde bulunan kimse, her
zaman iliqkide olduiu

nan gocukla ilgrli bu tutanak, anne-baba ya da gocugu

miq olduklarulr sarih olarak zikretmelidir':

sosyal hizmet birimi yetkilisine

a) Devletin, yerel yonetimlerin, sosyal hizmet bi-

baqvurur. Sosyal Lrzman cincelikle, kerrdisi ile birlikte

rimler:inin, ailenin gocufu kendi yanrnda yetiqtirebil-

gocuSun ailesinde tutulabilmesinin

mesi igin sailadr{r yardrm ve kaynaklarrn mevcudiyeti:

trrrr. Higbir

ttim yollannl araq-

grkar yol bulunm azsa ya da bu yollara

anne ve gocuiun bir merkezde banndrnhna

daha once zaten baqvurulmuqsa, olay, teknik komisyo-

ola['antistii

na da haber verilerek sektdr sorumlusuna bildirilir.

imkAnlan.

Qo-

cuklara sosyal yardrm sektdr sorumltrsu kabul karannr

yardrm

va

cla

ayhk

nakdi

imkAnr,
vardrrn

b ) Devlet vesa.yeti altrna stirekli ahnmanrn do-

verir.
iurdug'u sonuglann aynntrlan:
B) Devlet vesayetindeki ktigtikler

vela'/et hakkrnrn nezi,

bu gocuklann evlat edinmek isteyen kimselere veriliq
koqullan (bu durumda higbir bigimde nesep tashihi, ne-

Aqagldaki durumlarda bir resmi tutanak ile:

sebin kabulti ya da diizeltilmesi talebi yaprlmayacagl ).
o Nesebi belli de[1lse

c) Qocu6un anne veya babasr tarafrndan geri ah-

. Nesebi belli olmakla birlikte, evlat edinilmesine onay verecek kimselerin

sarih beyanr ile

devlet vesayeti altrna ahnrnaslnr isterlerse

Gegici olarak Devlet vesayetine ahnan g<-rcuk,
onu veren anne veya babasr tarafinda hernen ve hiqbir

o Ana ve babasr olmtiqse ve Medeni Hukuk hriktimlerine gdre vesayeti sailanmamrqsa
Aqagrdaki durumlarda

nabilmesinin stireleri ve koqullan.

formaliteye gerek olmaks rzrrr geri ahnabilir.
Devlet vesayeti altrna surekli ahnan gocuk, ontt

ise bir Mahkeme karan

geri almayr talep eden ailesine ancak vasisinin aile
konseyr ile birlikte alaca{r kararla geli verilebilir'. Bu

ile:

talep red de edilebilir'.

. Velayetin n.ez'l

Ancak, gocuk bir aileye evlAt olarak verilmiqse,

. Resmi terk beyam durumlannda

geri alma talebi gegersizd:u.
ahnrrlar.
Geri almi: talebi reddedilirse
Tutanakla

Devlet vesayeti altrna ahnan kiiguk

aile Paris Ust

Asliye Mahkemesine baqvurabilir.

6nce gegici vesayet altrndadu'; 3 ay sonra durum stirekd) Evlat edinmeye izin verme olana$rlu) rrre\rcll-

li olur.

diyeti ki bu iqlem, gocuSun medeni durtrmtr konusunda
Eger gocuiun nesebi ana ve baba tarafrndan be-

glzliligi gerektirmektedir'. Ailesi tarafindan

Devlet ve-

lirli ise ve sadece bunlardan biri vesayet altrna ahnma-

sayeti altrna koyulan gocukla ilgili tutanak, bu kiEilerin

srnr istemiqse bu siire bir yrldrr. Mahkeme kararr ile

gocuklannr evlat olarak verrneye davet edildiklerini

gergekleqen vesayette kiigtik, karardan

zikretmelidir. Btr aileler gocuklarr hakkrnda clogttmu.v-

hemen sonra

stirekli vesayet altrna girer.
Devlet vesayeti altrna bir resmi tutanakla

la ilgrli kayrtlann gizli tutulmasrnr isteyebilirler'. IJu taah-

lep de sarih olarak tutanakta yer almahdrr'.
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Devlet
Vali'dir

vesayeti

ve medeni

altrndaki

hukuk

vasisi

kiiguklerin

htiktimleri gergevesinde
(1)
Aile Konseyleri

Devlet vesayeti altrndaki kiiqiikler
organlanna

tanrnan yetkilerle bu konseylerle birlikte

vesayet hakkrnr kullanrr.

Bu ktiguklerin

AIIGTiMF]NTUVI

luiu var"drr). Talebi reddederse, gocuiun yaranna olaca$ diiqtlntiltirse, Hakim talep sahibinin belirli zamanlarda gocuiu zryaret edebilece# karannr verir ve koqullannr belirler.

fiili iistlenil-

C ) Bir Mahkeme karan ile tevdi edilin kiigilkler

meleri, il Genel Meclisi Baqkanrnrn sorlrmlulugu altrn1) Qocuk Hakimi karan

da Qocuklara sosyal yardrm il hizmet birimleri tarafindan gergekleEtirilir'. Il Genel Meclisi baqkanr, her yeni
yerleqtirme ve bunun koqullan hakkrnda karar vermeden ijnce vasinin ve ilgili Aile Konseyinin, aynca da ilgili kiiguitin

ona)nnr almaya mecburdur. Bu konumda-

ki ktigtiklerin

durumu yrlda en,az bir kere Aile konseyi

tarafrndan
toplantrlan

gcizden gegirilmelidir.
Veli

tarafurdan

Eier: gocuiun iginde bulunduiu
sa['h[rnr, giivenlifini,

koqullar onun

ahlAkrnr aSr surette tehdit edi-

yor ya da egitimine agrr br

zarar veriyorsa adli merci

onun ailesinde yaqamasrnr olanaksrz bulduiu takdirde
baqka bir yere yerleqtirmek igin tedbir karan verir.

Aile Konseylerinin

dtizenlenen

ve

Konseylerinin baqkanlan tarafindan da imzalanan tutanaklarla belgelenir. Bu tutanaklar,

Qocuklara sosyal

rebilir', ancak 8 giin iginde yetkili

Qocuk Hakiminden

bu karan onaylayan degiqtiren ya da kaldrran bir karar almahdrr'.

yardrm hizmet birimi sorumlusuna verilir.
15 gi.inliik bir stire iqinde bu kararlara

Savcr, acil durumlarda bir yerleqtirme emri ve-

Aile

Qocuk Hakimine herkes, ya da bir kiqiden veya

karqr

Paris Ust Asliye Mahkernesine bagvurtrlabilir'.

bir sosyal hizmet birimirrden ihbar alan Savcrhk barsvuruda

Devlet vesayeti altrna stirekli ahnma karanna

bulunabilir'.

bir

Olagantistii

dururnda

Qocuk

Hakimi re'sen de hareket edebilir.

kargr otuz giin iginde Ust Asliye Mahkemesine bagvtrrulabilir.

Bu baqvrlru, velayetin nezi veya terk karart

yoksa ana-baba tarafrndan ya da gocuiu hukuken ve fiilen tistlenrniq olan kiqi tarafindan yaprlabilir.

Bir

hizmet

biriminden

tehlikeye maruz durumdaki

Savcrhf'a gtinderilece]<
bir gocuk hakkrndaki

ih-

bar hakkrnda daha iince mulki bdliirndeki ilgili gersitli
sosyal hizmet ve mediko-sosyal birimler tarafindan in-

Hakim, bu talebi gocufun yaranna gorcliiiii takdirde vesayet karannr iptal eder ve gocuiu talep edenin

celemeler yaprlu'. Bu konsiiltasyon

sektdrdeki Teknik

Komisyon toplantrsr srrasrnda da yaprlabilir'.

yanrna verir (bu durumda bu kimsenin vesayetin veya
velayetin organizasyonll ile ilgili talebi yapma zorunlu-

Bir kiiqtik kdtti Inlrameleye marltz kalmakta

ise

ya da kaldrfr tahmin ediliyorsa ve durum def'erlendir'mesi yaprlarnryorsa veya aile sarih bigimde sosval yar'drm hizmet biriminin iEe el koymaslnr reddediyorsar, il
( 1 ) Aile Konseyleri, Medeni Kanun htiktimlerine grire kttrulnruEbir teqkilAt olup:
- i l G e n e l M e c l i s i B a g k a n r ' n r n t e k l i f i i . i z e r i n eb u M e c l i s
tarafindan kendi iiyeleri at'astndan seqilen temsilciler,
- Aile konulan ile ufragan derneklet'in ti.yeleri al'asrndan', bu clerneklerce bildirilen listelerden Devletin I1
Ycinetimindeki yetkilisi tarafinclan seqilen tenrsilciler',
- Devletin il yrinetim yetkilisi tar"afindan il srnrrlan iginde bu konularda sivrilmiq gahsiyetler arastndan seqilen
temsilciler tarafindan oluqturulur. Aynntrlr gdrev ve itsleyig kogullan bir ydnetmelikle Lrelirlenmiqtir.

Genel Mecliisi Baqkanr derhal adli mer:cie haber verir
ve o giine kadar gocuk ve aile igin yaprlan iq;lemleri de
bildirir'.
agrsrndan

Velayet
Hakimi kiigtiiti

:

vetkili

rnahallin

Qocuk

ARGTJMEI\TTJIII
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. Giivenilir bir tigtincii qahrs yanrna

nabilir' (evlAt edinilmesine ona.y verme, kazai rtigt, ev-

' Bir hizmet birimine, bir saihk kurultura, nor-

lenme vs ).

mal ya da ihtisaslaqmrq bir egitici kuruma

3 ) Ust Asliye Mahkemesi Karan

I Qocuklara sosyal yardrm il teqkilAtrna

Ust Asliye Mahkernesi tarafindan verilen bir liararla ktigtigiin velayet hakkr tamanlen veya krsrnerr Qo-

teslim etmeye karar ver:ebilir.

cuklara
Hakkrnda bu tiir: bir tedbir ahnan ktigtiiiin

ana-

babasr velAyet haklannr korurlar ve tedbir.e aykrn diiqmeyen her tiirlti hak ve gdrevlerini kullanrrlar.
Qocuk

Hakimi

aileni'

yerleqtirme

Sosyal

Yardrrn

birimlerine

devredilebilir.

Ktigiigtin ana-baba veya varisi bu kararclan once bu
tedbire onaylat'lnl venniq veya yetkilerinden krsrner] ya
da tamamen feragat etmiq olabilirler. Eier

kar"a'nr

ana-babar

bir yrldlr gocuklan ile ilgilenrnerniqlerse. saclece vetkili

onaylamasrnr temin etmeye gahqu.. Kararda yerleEtir-

kimse

me siiresi belirtilir.

Mahkeme, velayet yetkisini krsmen rtez'etmiqse, goclr-

Bu stire iki yrldan fazla olamaz.

Karar, gerekgeli bigimde yenilenebilir.

Ytinetimi

tarafindan

ilg'ili giderleri mali agrdan Paris il

iistlenir.

Genglerin

TeqkilAtrna ait kurumlara
qrnda ktiguklerin

Ydnetim tarafrndan

Adli

Korunmasr

yaprlan yerleqtirilmelerin

bakrm, e$tim

ve yol giderleri

drbu

karqrlanrr. Yerle=stirme stiresince

ana-babanrn gocuklarrna karqr iaqe ibade sorumluluklan devam eder', Gtrcti yetiyorsa, aile, Hakimin

tesbit

ettigi oranda bu giderlere katrlrr.
Qocuk Hakiminin
igin zorunludur

bu

yetki

devrini

talep

edebilir.

Eger.

fun bakrm ve giizetimini Qocuklara sos]ral .yardrnt htz-

Paris Qocuk Mahkemesi Hakimleri
ahnan tedbirlerle

de

met birimlerine verebilir'. Yeni koqtrllar olu$ursrl, yetki
devri ve velayetin krsmen nez'i kararlan .yeni bir yargrlama sonLrclrkalclrnlabilir. Eski hale dontig talebi recldedilirse, btt son red karannrn kesinleqrnesinden bir yrl
sonra ancak.yeni bir talepte bulunulabilir.
D ) Geng .veti$kinlere yardrm
Yeterli kaynak ve aile deste[inclen yoksun olduklan igin agrr toplumsallaqma gugltikleri geken 2L
yaqrndan ktigtik yetiqkinler ve reqit olmu*s ktigtrkler', Il

verdi$ yerleqtirme kararr aile

ancak aile bu karara

Paris istinaf

Mahkemesi'nde itiraz edebilir.

Genel Meclisi Baqkanrnln karan ile Sosyal yardun kapsamrna ahnabilirler. Orrcelikli olarak, bu genglerin tek
baqlanna ayakta durabilmelerini

sailayacak tedbirler

gozden gegirilir. Bununla beraber, koqullau' gerektiri-

2) Vesayet Hakimi Kararr

yorsa, bu yaqtaki gengler igin bir yerleqtirme sozleqmeKuguiiin

vesa.yeti hig kimse tarafindan iistlenil-

si tmzalanabilir. Geng ile tmzalanan bu sdzleqmede,

memiqse ve ailede de bu goreve uygun kimse bulunaml-

yardrm tedbiri ile hedeflenen amaglar, yardrmrn qekli

yorsa,

ve igeriS, yerleqtirme yeri, tistlenilme koqullan, stiresi

ikametgah

Mahkemesi Hakimi

bakrmrndan
kiigtiiii

.yetkili

vesayet

Qocuklara Sosyal Yardrm

Hizmet birimine sevkeder.
il Genel Meclisi Baqkanr ktigtiitin

bakrm mas-

ilgilendiren tinemli kararlarda Vesayet

Hakimi gdriig bildirir

ve kararlara katrlu'. Ktigtif'iin ya-

ranna olan durumlarda

yer'

ahr. Gence yardrm tedbiri bir yrh gegemez. A.vnr koqul-

raflannr tistlenir. Aile meclisi bu durumda dngciriilmemiqtir. Kugiiiti

ve gencin tefekkiil etmesi gereken sorumluluklar

"ad hoc" bir aile meclisi topla-

lar .yenilenebilir. Yerleqtirme tedbirinden .yararlanarl
geng her zaman igin bu duruma son verebilir'. Buna
karqrn, eier geng, tistlendiii

sorumluluklan

yerine ge-

tirmezse gocuklara sosyal yardrm hizrnet birimi bu ver'leqtirmeye derhal sor] verebilir. Bu durum gellce .lzarzrh

AltGtIMtiN,-f[ jlll
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ve onun da tzlenimlerr nazan dikkate

olarak bildirilir

olanlar Yardrmlagma I)erne$'ne ddenen rnlhk stibvansyon.

alrnrr.
Tedbir, sozlegmede yazrlr olan tarihte ve her ha-

Bu dernef'e, eskiden gocuklara sosyal yardrrn

ItikArda geng 2L yaqrna gelince sona erer. Bu gengler-

hizrnetinden geqitli bigimlerde yararlanmrs olanlar igin

den yerleqtirme tedbirlerine mali katkrda bulunmalarr

(geqitli yardrrn odemeleri, primler', baflrqlar vs. den oltr-

talep edilebilir.

qan) yrlhh bir stibvansiyon, bu kirnselerin toplumsallaq-

Talebin deierlendirme

prosedtirti, gegici yerle-s-

trnlma gahEmalanna destek verrnek amacryla oclenir'.
- Yarchmlar

tirme igin uygulananrn aynrdrr.
srnrrlar:r iginde yerle$tirilmi$

II) il

Ozel olarak giiE bir ekonomik durumda olan eski

ktigiiklerin

sosyal hizmet yararlananlarlna,

denetimi
Aile drqrnda yerleqtirilmiq
ktiqiiklerirr

bulunan

ve il srnrrlan iginde
il

denetimi

Baqkanlnrn sorumluluiu

Genel

len yerleqtirme olaylarrnda, ktigtiiii

haberdar

etmelidir

Aynca, Paris kentinde, aqagrdaki ek odemeler
dngortilmtiqttir:

getirerr birim, yer-

leqtirmenin gergekleqtirildigi ildeki hizmet birimlerini
durumdan

odeme koqulu ile bir yardrm yaprlabilir.

Meclisi

altrndadrr. Diier illerden ge-

ve ktigtiitin

karqrhksrz veya geri

- Eshiden Devlet vesayeti altrnda planlara mahsus e[-itim burslan

takibini

(kendileri bunu ger'gekleEtiremeyecekleritakdirde) iste-

- Bu burslar, sosyal hizrnet biriminin sorumlulu-

melidir. Denetim, bu ktigtiklerin gi.ivenligini, sa$h$nr,

gu altrrrda iken baqlanrhnrq olan tahsilin tamamlanrna-

ahlAkrnr kollayacak bigimde yerleqtirilmelerinin

sr igin verilir.

ve mauevi koqullarrnr kapsayacak
drr. Bu hiiktimler,

Bu

kapsar.

Hakiminin

bigimde yaprlmah-

- Evlenme bagqlan.

egrtici yardrm kapsamr iginde de ki-

Eiler ya da kurumlar
de

maddi

Reqit olmalanndan once en elz beq yrl sosval hiz-

nezdinde yerleqtirilmiq kiigtikleri

durumcla

kiigtikler,

hem

Qocuk

hem de Il Genel Meclisi Baqkanrnur ortak

met birimi

denetim

- Odtiug velrne

gorevi gereff,

Il

Genel Meclisi

Baqkanr, yanlannda yerleqtirilmiq ktigtik bulunan kiEi
ve kurumlara

emirler verebilir ve dur:umdan ktigtliiln

geldigl yerin yetkili birimlerini

altrnda olan gocuklara evlen-

me yardrmr.yaprhr.

korumasr altrndadrrl ar.
Bu

sorumluluiu

de haberdar eder'.

Sosyal hizmet biriminden

gocuklar ig sahibi o.lunca mesleki yerlegrnelerini sa$'lamak iqin kendilerine fanzstz ve 10 yrl iginde geri dde.yecekleri bir yardrm yaprhr'.

III ) Qocuklara sos)'al yardrm hiZmet birimleri

Yardrmr alan 50 yaqrndanaqaft ohna]rdrr.

nin eski )zararlananlanna ]rardrm:
Aqagrdahi tedbirler', Qocuklara Sosyal vardrrn
hizmet birimlerinden eskiden yararlanmrq olernlar igirr

eskiclen yararlartan

VI) trVLAT trDiNME
A ) l i ) v U i 1, pr ,l i r r r r tr - 'l r i nl ,r r j r r :r r l r l r i f + er l tl l F +ftl l 't H F r l 'ts h'r r tl

izin.

ongdriilmiiqtiir':
DevletvesayetialtrndakibirgoctritrveyabirvzrDevlet vesayetinde ve eskiden vesayet altrnda

banclyr evlat

edipmek

isteyen

kimseler,

Il

Gelel
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Meclisi Baqkanr tarafurdan verihniE bir: izne sahip ol-

alanlann listesini ve liendi gortiqtine gol'c duruma en

rnahdrrlar'.

Lrygurl adar'r'rbildirir'. Il$'er boyle bir bebep'er
liilen lrakan

Qocuklara sosval yar"drm hizmet biriminin,

bu

talebi inceleyip dosya.yr oltrrsturrnak iq:in g ayhli stir.esi
vardrr'. itg-iti birimin talebi tizerine talebi yapanlar her
ttirlti bilg:i ve belgeyi vererek dosyanrn olursnrasula yal'drmcr olmahdtrlar'. Bu kirnseler:in evlat edinecekler-i go-

yarduncl anne veva kiqi btr Lrebegievlart,eclinnrek ister'Ierse, ailet hotrscvi arirleu'rndtr oluqan du.yo-usrrlbarg'lalr
da gdzdutiue alettr bir inc:elen"rc,r
.yerpal'.Ailc lionsc.r'inin
karat' verdi['i er.lat eclinrne projesini uvgularnatk, (,)oculilara sosyal yardrrn hizmet biriminin giirevidir'.

cuklara ver:ebilecekleri ailevi eiitsel ve psikoloiik orta-

C ) Ilvlirt edindrrme rnerrkezlerininkontrolti

mr ve ttirn koqullan incelemek igin sosyal hizmet bir:irni
Ilvlat, erdindilrneiElerni iqin aracrlrk vrulrnak ist,e'-

gerekli her ttirlii araqtu'mayr yapal..

yen her hakilii ve htikrni gahrs:
Bu prosecliir iginde, talebi yaparl, aile hukuku
hriktimlerinden
iliqkilerin

yararlanrr,

iyileqtirilmesine

' Yerleqtirme iqleri vaprrlau kirrtn'laqtrrdrgr ilin

idare ve halk ar.asrndalii
iliqkin

hanun

hiiktimleri

n Genel Meclisi Baqlianururcltrn bu iqle ugragztbilrncli
iqin izin arlrnrgolmahdrr';

gergevesinde de dosvasrnr inceleyebiiir""

o Yabanct l<tiEliltlc,r'va rin'uli.,r.
cla .r,el'icpI
irnrc i s-

Kararnarne ile belirlenmig kimselcrin cle birlikte
goriigiinti alarak Il Genel Meclisi llerqkanr kabul ya cla

lemleri yaprnarkistedigi ti,rkclirdeIlgili l-lakarr'rncla izrrini ahnahdrr'.

red karannr verir. IJu karzrr beq .yrl geq:er"lidir'.

Paris'te, bit' qocuftr kal-nrl eden er'lat. cdindil'r'nc,

Bu surette Lzrr' alan kirnseler', her" yrl bu arzulannda israr ettiklerini

ilgili birimer bildirrneh zorunclar-

drrlar. Aksi halde talep, bir. I]evlet vesayetinderki gocu-

tnerkczi. iiq gtin iEinde, tarahhtltlti nrekLupla Il (]cncl
Meclisi Raqka.nt'na bu gocuiun aile ve ntifus kayclrvll,r
ilgili her tiirl ti bilgil.i vererek gocuiun neredc. vc ne

gu evlat edinme agrslndarndiiqmtiq sayrlrr.

,sartlardzrharbul edilerek banndrnldrSnr

bildirrnelidir'.

Bir evlat edindirme merkezi aracrhft ile evlat
edinmek isteyenler yukarda

Bir Eocuiun Par:is'teyerleqik bir aileve er'lat ecli-

zikredilen izni alma_ya

mecbur degillerdir, ilgili rnerkez kencli vetkiliter.i ile durum araEtrrmasl yapar'. ]3u dururndar, merkez gerekli

nilrnesi atnacrvla yerlegtirilmesi halinde merkez, cturtrmu iig giin iqinde Il Genel Meclisi llzrqkanr rla bildirir'.

tiim belge ve raporlan II Ge'nel Meclisi Baqkanrna su-

Her iiq ayda bir', evlat edindinne rnerkezi, Il

nar. Baqkan, iki ay iqinde g'er:eklihontrolleri yaptrrdrk-

Genel Meclisi

tan sonra kabul ya dar red kararrnr bildirir. Bu karar

amacryla evlat edinenlerin ya da edineceklerin .vanrna

hem merkeze hem de ilgili kimserye bildirilir.

yerleEtirilen her qocuk igin bir rapor sunar'. Iltr zomnln-

B) I)evlet vesayeti altrndarki ktipiiklerin

evlAt

Baqkarulla, Paris'te

evlat

edinihnesj

Itrk, evlat edinrne kararr Mahkernece verilince vcvel
Mahkerne mtistakbel aileye velayet rretkisi vcrincc ve

edinilmesi

bu karar kesinleEince *ya cleryabancr bir' lilkercleverilc'n
Devlet

vesayeti alturdaki

ktiqtikler

rntirnlitirr

olan en krsa zamada evlat edinilinebrilmelidirlcrr'.
Qocuklara sos.yalyar.chmhizmet bilimi sorumlusu, vasiye ve aile konseyine, evlat edinrneli igin LZrn

i-tyllr ti.ir hit' ltltrtrt' frrrbr-rlctc[ilrllcu rulrrl ul'L'l'. l\lttt'Lor' r-l.r''
5'l

i l G c 1.,l

M ec l i s i

kabulti bildirir".

IJ i r ql i anl l ta

l r u tti r

I'r i t' [<tr l '?tl 'l v i r c l l t
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D) Evlat edinilmeleri arnacr ile teslim edilen go-

Kururnlar

ve verilen hizmetler

aqrsrnclan, btr

lioutrol:

cuklann kontroltr
trvlat edinilmeleri amacr ile teslinr edilen gocuklann denetimini sailarnaklar Qoculdara sosyal yardrm
hizrnet birimleri sor:utnludur'.

o GerQekler ve verilen hizrnetin

kalitesi

. Yi-u'zrt'lanartlarltr kurttnrlarda

btrlunduklarr

relcr ve hizmetlerin

Bu denetim, evlat edinme karanrlrrl verihnesine
veya yabancr bir iilkede verilen evlat edinme karan ka-

sti-

siireleri

Karbul iElemlerindeki ve tistlenihnei clurutnlanndaki maddi ve rnanevi kosullar'

bul edilinceye kadar stirer'. Eier qocuk bir evlat edindirme merkezi tarafindau teslirn edilrniq ise, bu dene-

gocuklarm kabulii ve balnrn kouu-

sunda kauuni

tim o merkezle birlikte stirdiirtilih:.
VII- HAKVtr

. Kurumlarrn

GORtrVLtrR - KONTROI,I,trR

uyup Lrymet-

zorunluluklanna

drklan; geqitli prosedurler'
. Yararlanirn kinrselerin haklerr'ura saygt gbst,e-

A) Hizrnetten Jrararlanernlannharklannrn korun-

rilip gdsterilmedigi konr-rlanndar.yaprhr'.

masr
$ahrslar aglslndan, bu kontrol:
Qocuklara sosyerlyardrrn hiznret birimlerinde 96revli herkes , Ceza Kanunu

STB. maddesi htikiimleri

uyannca mesleki srr tutma ile .yuktimludtir. Bu hizmet
birirninden yararlanan herkesin, idar:i bir:imlerce tutu-

. Kanun htiktimlerine
' Ucret karqrhs

uyultrp u.ytrlm.ldrgr

gocuk bakan kimselerin izin

amacr ile kontr"olti

lan dosyasrnr her zalnall tetkik edebilme hakkura sahiptir. Dosyaya not olarerk yaziabilecek kendi gortiqlerini ekleyebilir'. Bilgisayat'a ger'girelecek bir bilgi soz

4. dereceye kadar
gocuklara

konusu olunca, kanuni stireleri iginde kayrtlan diizelt-

Ktigiiklerin

tirme hakkrna da sahiptir.

qullar'

bakan kimselerin
kabultincleki

il yonetiminden her gorevli, Sosyal hizmet, QoTeqkilatr Genel Miidtirti

tarafindan bu

Yetkili

gorevliler bu kontrollerde

karqrlaqtrklannr bildirirlerse,

rumlarca uygtrlanmasrnrn kontroltr ile yetkilendirilebi-

Saihk Genel Mtidtirti:

lir. Bu yetki stirekli veya tek amaca yonelik olabilir.
Yararlananlar aglstndan bu kontrol:

ko-

. Talep sahibinin gelir kaynaklan,

durumlan,

. itglti kurum ya da kiqilere ihtar gonderir
kurumu

kapatmasr

igin baqvurabilir'.
sosyal yar'

drmlara hakkr.
okul

istismarlarla

Sosyal Hizmet, Qoctrk ve

. itgrti Devlet gbrevlisini

. ikametgAh, ailevi durum,

Qoctrklann

mardcli v€) marlevi

uytrlup uyulmadrgr konulartnr kapsar.

yonetmeligin gerek yararlanan kimselerce gerekse ku-

.

kontrolii

' Yerleqtirme anlaqmasr ile koytrlan koqullara

) Kontrol

cuk ve Saihk

drqrrtda

olan akrabalannrn

yaqamlannrn

maddi ve manevi koqullan tizerinde yaprlrr.

. Sug durumunda Savcrhg'a ihbarda btrlunur'.
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ile tarutarak rilkernizcle de bu honuda gahgrnalar yaprl-

SONUC
Fransa, ,ory"l

hizmet ve sos.yallrardrrn prensip-

lerini en etkili bigimde kanunlanna

koyan ve bu ka-

rnaslnr desteklemeli ve ornek saflarnaktn".
Konnnun

onemi

g-6rtindullirrderr

btiylikttir':

nunlan da en yaygrn bigirnde uygulayarl teqkilatr geliq-

Sosyal devletten ternin edilerneven desteh, a,!ll'l ug gtig-

'(adem-i

lerinden saflanmaktadrr'. Ru nedenle de, ttim llu hiz-

tirmiq

bir:

devlettir.

Yerinden

yonetim

merkeziyetgilik ) prensiplerine gore de bu tryg-r,rlamanln
agrrhk

noktasr,

hatk

tarafmdan

segihniq it

Genel

Meclisleri ohnakta, btr nedenle de aileye ve destef'e

metlelin gerek Devlet'in gerekli Il ozel iclalesinin biitEelerinden

yeberli

payl

almasr,

tizerincle

rsra.r'la

d trrma m:rzrgerektiren bir h usrrstur.

muhtag gocuklara gcittirtilen sosyal 5'ardrm adil, stirekli
ve etkili olmaktadrr. Esasen gtigli"i olan sivil toplum kurumlan bu hizrnetirr ttim vatandaglara ersitolarak gdttirtlmesini

zorunlu krlmaktaclrr.
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dan bu yana devletlerin gok btiytik bir krsmr kendi ln-

iqitttnnxlnnn
Giiniimiizdeki

yrlan boyunca ve kendi limanlan

Gelismelerin lg$r. Altmda

Tiirk Kabotaj Kanununun

Kabotaj Hakh,r. Ve

ve

taqryan gemilerine hasretmiqler ve
neticesinde bu devletlerin

bu uygulamalan

Dog. Dr. Ferit Hakan BAYI(AL

kendi vatandaqlanna

kabotaj hakkr kapsamrnda
kendi bayraklannr

De$erlendirilmesi

arasrndaki ticareti

denizcilik

sektdrti ve milli ticaret hacimleri hatrn sayrlrr oranda
Kurulu7

ue Yetkileri Agtsr.ndan Macaristan

Anayasast.

bir geliqme gcistermiqtir. Kabotaj hakkrnrn kryr devlet-

Yrd. Dog. Dr. I{asan TLINQ
ingiltere'd,e Finans Hizmetleri

Kanunu

ve milli ticaretin geliqmesinde

lerine denizciliklerinin

gok btiyiik katkrsr oldu{'u izahtan varestedir. Ne var

ue GetirdiSi

Dilzenlemeler

ki, milletlerarasr

Yrd. Dog. Dr. AySe SUMER

giiren ve bazt milletlerarasr

Esnek (Jretim ue Sendikalar

ifadesini bulan bu kabotaj hakkr giiniimtizde

alanrnda da genel bir kabul
konvansiyonlarda

daha gok tin plana grkan "liberalizm"

Yrd. Dog. Dr. Neslihan OI(AKIN

ctrNrim v zonKi cE Li $MELERiN
I$IGI ALTINDA I(ABOTAJ IIAKKI
TTJRK I{ABOTAJ I(ANUNUNUN
DEGERLENDiRiT-.VINSi

hukuk

\ZE

Yrd. Dog. Dr. Ferit Hakan BAYI(AL (*)

6u(1)
giderek

ve "serbest piya-

sa ekonomisi" ilkeleri

gergevesinde dtinya denizciliii-

nin en gok tartrqrlan

konulanndan

mi$ ve OECD ve
teqkilatlann

Awupa

Birligi

g{indemini

da

birisi haline gelgrbi milletlerarasl

iqgal etmeye baqlamrq-

trr. Denizcilifin

geligme dtinemlerinde

krnrn

avantajlardan

cili{ini

sa{'ladrfr

geliqtiren

ve

diinya

kabotaj hak-

yararlanarak
denizcilifinde

denizsoz

sahibi olma konumuna gelen bazt devletler kendi ekonomik gartlannrn

elverdili

itlgtide bu hakkrn srnrrlan-

cinig
Kabotaj hakkr en basit qekilde, bir devletin
kendi luyrlan boyunca ve kendi limanlarr arasrndaki
ticaretini kendi vatandaqlannrn ve milli bayra{rnr taSryangemilerinin tekelinde bulundurma hakkr olarak
tammlanabilir. Bu hakkrn ilk kez dtinya deniz ticaretinde 16 ncr yiizyrlda ingiltere tarafindan kullanrldrgr
ve daha sonra diier devletler tarafindan da bu haklun
kendi tekellerine ahndrfn bilinmektedir. 16 ncr ytizyrl-

* Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Devletler Umumi
Hukuku Anabilim Dah O!'retim Uyesi

(1) Buna <irnek olarak L944 Tarihli Milletlerarasr Sivil
Havacrhk Anlagmasr verilebilir. (Ttirkiye de bu anlaqmaya taraftrr. Tiirkge Metin igin bkz. Diistur III. Tertip, c.
26, s. 1034; Resmi Gazete: 12 Haziran L945, s. 6029;
ingilizce Metin igin bkz. L5 UNTS 295)
Bu anlaqmada Kabotaj hakkr tamamen iilke Devletine
"kabotaj" baqhkh 7'nci maddesine
aittir. Anlaqmanln
gtire "Akid Devletlerden herbiri tilkesi dahilindeki bir
noktadan tilkesi dahilinde di!'er bir noktaya ticret veya
kira mukabilinde yolcu, ytik veya posta taqrmak miisaadesini sair Akid devletlerin hava nakil vasrtalarrna vermemek hakkrnr haizdir. Akid devletlerden her biri bdyle
bir imtiyazr di!'er bir Devlete veya diier bir Devletin
hava yoluna inhisar qeklinde bahqetmemeyi ve difer bir
inhisar qeklinde bclyle bir imtiyazr kabul etmemeyi taahhiit eder."
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geligmiq dqvletler ise bunu tama-

nr daraltmrqlar,bazr
men kaldrrmrqlardrr.
Denizcilik

tagrdrlr inancrnda olan bir kiqi olarak aqaftda denizlerimizde uygulanmakta olan L926 tarih ve 81b sayrh

agrsrndan diinya ticaretinde

bir paya sahip olan bu tiir geliqmiq devletler
dan kabotaj hakkrnrn
etmese de, Ttirkiye

ARGUMENTUM

kaldrnlmast

iinemli
agrsrn-

Kabotaj Kanununun lusa bir deierlendirilmesi yaprlacaktrr.

fazla bir qey ifade

I- TTJRKIW'DEKI IGBOTA.I TTYGUI"AMA,SININ

g,bi geliqmekte olan devletler agr-

TARIHi

srndan denizcilig:in ilerlemesi ve gaidag denizcilik se-

Ttirklerin denizcilikle ilgilenmeleri baqlan$gta

viyesine gelebilmesi igin bu haklan muhafazasr hayati bir iinem taqrmaktadrr.

Son yrllarda tilkemizde de

Avrupa

rtizgarlan

ile

biitiinle$me

Mevzuatrnr Avrupa Birli$
getirme

gabalan

hakkrnrn

igersinde

Ttirk

mevzuatt ile uyumlu hale

dahilinde

kimi

gewelerce kabotaj

"serbest piyasa ekonomisi" ve "liberalizm"

felsefesinin kaldrnlmasr

yolunda fikir i.iretenlerin sa-

ticari

amagtan ziyade askeri

Osmanh imparatorluiu

amagla olmuqtur.

kurulmadan cinceiinemli bir

denizgiiciine sahip olmayan Tiirkler Osmanhhf,rn geliqme ve ytikselme dcinemindeAkdeniz'i bir Ttirk golti
haline getirmiglerdir. Ne var ki durum deniz ticaretinin geligtirilmesi agrsrndan etkili olmamrqtrr. Bazt

yrsrnda hayli artrq olduiu iiztiler ek gozlenmekl"6ir.(2)

kaynaklar, Osmanh Devletinin ilk ticaret filosunun

Kabotaj hakkrnrn sadece ticari ve ekonomik boyutunu

II. Meqrutiyetten 6nce Bahriye Nezareti rirgtitti iginde

gtiztiniine alarak bu tiir fikir iiretenler

maalesef konu-

nun siyasi ve milli giivenlik boyutunu gdzardr etmektedirler. Bu itibarla, son dcinemlerde tartrqrlmaya ba$lanan bu hakkrn tilkemiz

agrsrndan hayati bir de{'er

kurulduf'unu,

deniz

ticaretinin

1849 tarihinde

Fevaidi Osmaniye adr altrnda ve daha sonra idare-i
Aziziye ve idare-i Mahsusa adr altrnda faaliyet gcisteren qirketler kanahyl a yiiriittildtiiiinii

belirtmektedir-

(2) Avrupa

Topluluiunda
kabotaj konusundaki tartrqmalar
cizellikler 1985 yrh itibariyle htz kazanmrqtrr. 1985 yrhnda
Konsey'in hazrrladr{'r ttiztik tasansrnda denizyolu tagrmacrhk sektortinde hizmetlerin serbestqe sunulmasr ilkesi
yer almakta ve bu ilkeye ters dtqen kabotaj uygulamasrnrn 1 Temmu z Lg86 tarihi
10 yrl iginde kaldrrrlmasr

itibariyle

kademeli bir qekilde
yer almrqtrr. Konsey

htikmti
1986 yrhnda bir paket halin de 4 ayrr ttizti{'ti kabul ederek
Topluluk tilkelerinin deniz yolu tagrmacrhirnda serbest piyasa ilkelerinin uygulanmasr ile ilgili temel esaslan ortaya koymugtur. Ancak, bu ttiztiklerden cizellikle hizmetlerin serbestge sunulmasrna iliqkin olan 4055 sayrh tiiztik
kabotaj konusu nedeniyle uzun tartrgmalara neden olmuq,
dnerilen ilk geklinde yer aldrEr gibi "Topluluk
igindeki tiim denizcilikle ilgili iglerde serbestlik saglanmasr" htikmti kabotajrn da kaldrnlmasl sonucunu yarataca{'rndan Gtiney iilkelerinin yoEun bir muhalefeti ile kargrlaqmrqtrr.
Bunun
rizerine
kabotaj
meselesi
tiiziiitin

griztimlenememiq
"Topluluk

ve

tilkeleri

tiiztikte

yaprlan

arasrnda ve Topluluk

defiqiklikle
tilkeleri

ile

tigtincii tilkeler arasrnda hizmetlerin serbestge sunulmasr" htikmti getirilerek kabotaj
hiikmti sakh tutulmuqtur.

Bu qekilde belirli

DU, Komisyonun

bir stire dondorolan kabotaj soruyrhnda
L989
yayrnladrSr "Avrupa

Topluluiu
Denizcili{'i igin Tedbirler Paketinde" kabotaj
konusunun yeniden ele ahnarak rgg3 yrhnda tek pazara
gegiqle kabotaj sorununun mutlaka bir gciztime kavuqturulmasr gerekti$ne de['inilmiqtir. Komisyonun hazrrladrEr
ttiztik taslaSr lggL yrhnda BAKANLAR

Konseyine sunulkonu olan bu taslak 1gg2 yrh
sonunda rinemli oranda defiqikliie
uirayarak kabul edilmiqtir.
"Uy"
Devletler
arasrnda Deniz Taqrmacrhfr
Hizmetlerinde Serbestlik ilkesinin Uygulanmasrna iliqkin
7 Aralrk 1992 Gun ve 3577/92/AET sayrh Konsey Ttiztigri
(oJ L 364, r2.L2.r992, s. 7) temel ilke olarak 1 ocak 1gg3
tarihinden itibaren herhangi bir topluluk iiyesi tilkenin
gemisine diier bir tiye tilkenin kabotajrna serbestge girme
muqtur. Uzun tartrqmalara

imkanr saflamaktadrr. Ancak bu hak genel olarak tanrnmrq olmakla birlikte bazt istisnalar ve krsrtlamalar da scizkonusudur. Orneiin, Akdenizdeki adalar taqrmacrh{'r 1
Ocak 1999 tarihine
bilmektedir.

kadar tiiztik hiiktimleri

Toztiftin

G.

maddesinin

drqrnda kalag. paragrafi

Yunanistan'rn

adalan arasrndaki dtizenli yolcu ve feribot
igin bu istisnayr z0a4 yrhna kadar uzatmrqtrr.
Kamu hizmeti niteliEi taqryan taqrmacrhkta ise bir tiye tilkenin kabotajrna girmek isteyen difer tiye tilkeler bu imhizmetleri

kanr elde edebilmek igin scizkonusu tiye iilke bir hizmet
stizleqmesi yapmak zorunda tutulabilmektedirler.
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II-

ler. Bu diinemlerde yabancrlara tanrnmrq olan kapitiinedeniyle

qirketlerin

ve gemilerin

yabancr

kryrlannda

Tiirk

lasyonlar

yaprmr, i$-

artmrq ve deniz taqrmacrhfrnda, limanlann
letilmesi,

g0venlik

buralardaki

ve destek hizmetleri-

yabancr sermayeninin

nin verilmesinde

oranda

iinemli

faaliyetleri

dti-

neminin baqlangtcrnda milli filomuz sadece 34 bin net
88 adet ktigiik

tonluk
Yeni

yrhnda

Lg23

hedefleri

ve temel

izmir'de
kabotajrn

Kongresinde

politikasrm

ekonomi

Cumhuriyetinin

Ttirkiye

belirlemek

gemiden oluqmuqtur.

tonajh

amacryla

saptamak
f inci

toplanan
iinemi tizerinde

iktisat

durulmuq

bu kongreye katrlan tticcar grubu deniz ticaretinin
liqtirilmesi

amacryla kabotaj

yararlanrlmasr

ge-

tam olarak

hakkrndan

gtiriigler

konusunda

ve

tine si.irmiigttir.

Kongre sonunda "kendi limanlarLmrzda

TiCARET

tisat Kongresinde

edilmesi"

oy

hedefler dogrultusunda

saptanan

13 Nisan 1926 tarihinde 815 sayrh "Tiirkiye Sahilinde
ve Limanlarla

Bahriye

Karasulan

Dahilinde

icrayr

Sanat ve Ticaret Hakliunda Kanun" grkartrlarak

kabo-

taj rejimi yeniden dtizenlenmiq ve bu kanunun ytiriirltiie

girdigi

olarak

1 Temmuz

kabul

Kryrlannrn

L926 tarihi
Bu

edilmiqtir.

bir noktasrndan

diier

krlavuzluk

mak hakkr ancak Ttirk
Yasamn

Ttirkiye'de

deniz ticareti

tir.

Denizyollan

ve her ttirlti

ve liman

ara-

hizmeti yap-

taqryan gemilere ta-

Bayra[r

girmesinden

y0rtirliife

mnmrstrr.

Ttirkiye

ile

bir noktasrna yiik

ve yolcu taqrmak, kryrlarda, limanlarda
srnda rtimorkaj,

Bayramr

Ifubotaj
yasa

sonra

hrzh bir geliqme gcistermiq-

iqletmesi

ve

iqletmesi gibi kamu kuruluglanmn

SAAIAT VE

ICNAYI

I(AAII.IN'TII\I

HAKKINDA

1. maddesine gtire "Tiirkiye sahil-

Bu kanunun

emtia ve yolcu ahp

diierine

bir noktasrndan

lerinin

dahilinde veya bey'

nakletmek ve sahillerde, limanlar

hidematrnr

liman

olsun bilctimle

mahiyette

olursa

ifa etmek

yalntz

ve herhangi

ninde cer ve krlavuzluk

Sanca[rnr hamil sefain ve merakibe mtinha-

Ttirkiye

ecnebiyeden al-

srrdrr. Ecnebi sefaini ancak memaliki
yolcu

mrq olduklan

ihrag

Limanlanna

Ttirk

ve hamuleyi
ve

ederler

Ttirk

Liman

ve

Liman

ve

gidecek

ecnebi liman ve limanlanna

Limanlanndan

yolcu ve hamuleyi de alrr1.t."(3)

kendi bayra-

izmir'de toplanan bu ik-

ile kararlaqtrnlmrqtrr.

birtifi

istimal

tamamen

LIMAI{LARLA

DEGERLENDiRILMESi

Madde

frmrzdan baqkasrnrn ticaret yapmamasr ve kabotajda
hakkr istikbalimizin

VE

DAHILINOP

KARASULARI

agrk

agrrhfr

bir qekilde hissedilmeye baqlanmrqtrr. Cumhuriyet

(I(ABOTA.I)

BAHRIYN,

NAKLIYATI

SAHILINDE

TURKTYE

Devlet

Limanlar

yanrsrra tizellikle

1950 li yiltrardan sonra ozel sekttir iqletmelerininin

de

metninden

Ttirk kryrlannda
taqrmacrhfr

digerine yiik ve yolcu

bir noktadan

Tiirk

ve Gtiller ve Marmara

hil bulunan korfez,liman
istimbot,

dal,

kayrk,

mtiteharrik

Havzasryla

kara sulanna

karasulanyla

bo}azlarda, bilimum

Bayrafrnr

Kanunun 2. maddesi-

taqryan gemilere hasredilmiqtir.

morktir,

ve Ttirk

Vatandaqlanna

ne giire "Nehirler

grbi

de agrkga gtiriildiigti

da-

ve koy ve sairede vapur, rci-

motorbot, mavna, salapurY&, san-

velhasrl

yelken,

makina,

kiirek

prlz-

kebire ve sagire ile tarak

merakibi

ile

ma, macina, algarina, sal ve her nevi nakliye ve su
dubalan limbo, sefaini tahlisiyye ve emsali ile samandrra, sal glbi sabit ve sabih vesait bulundurmak
seyriisefer ve nakliyat

bunlarla
ticaret

hakkr

Ttirkiye

ve

icra etmek suretiyle

tebaasrna

Bu

miinhasrrdrr."

madde metninden de anlaqrlaca$ grbi Ti.irk sulannda
her ttirlti

deniz aracrm bulundurmak

fer ya da nakliyat

yapmak

suretiyle

ve bunlarla
ticaret

se-

hakkr

Ttirk Vatandaql anna has derilmiqtir.

bu sektiirde agrrhgr hissedilmeye baqlanmrqtrr.
(3) R.G. 19.4.1926Sayr: 358; Dtistur: III. Tertip, C.7, s. 759,
Kanun No: 815. Kabul Tarihi: 19.4.L926
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3. maddesine giire "Karasulan

Kanunun

dahi-

ARGUMENTUM

linde bahk, istiridye, midye, sting€r, inci, mercan, se-

ne muhalefet

def ve saire, kum ve gahl ve saire ihracr ve gerek sat-

yapan

ve gerek ka'n

hr bahirde

sefain ve merakiple

bahirde

enkazr metrukenin

si dalgrghk, araJncrhk, krlavuzluk,

ihrag ve tahli-

deniz bakkalh{r

Tiirk Vesait ve merakibi

bilciimlti

mevcut kazazede

ve

bahriyesi derunun-

getirilmiq

mektedir.

vakkatan

ve higbir

temin

gemilerinin

ecnebi tahlisiye
ve Tiirk

hak

qartryla

icrayr sanat etmelerine

gemilerine

tahlisiye

etmemek

mu-

ecnebi miitehassrs

ve

kaptan ve tayfa istihdamrna mtisaade edebilir."
grbi kanunun

Gdriildtigti

lan dahilinde her tiirlti
tisti.inde her ttirlii

3. maddesi ile karasu-

bahk avcrhir, deniz altrnda ve

kaza gegirmiq gemileri ve terkedil-

yetki

miqtir.

Tiirk

Ancak htiktimet

Vatandaqlanna

gegici olarak

ve Ttirk

tahlisiye

gemilerinde

yabancr

uzman, kaptan ve tayfa gahqtrnlmasrn a izin verebilecektir. Kanunun
yet edilmemesi
miqtir.

Bu

5. maddesinde ise bu hususlara riahalinde

cezalar

uygulanacak

"para"

ve

cezalar belirtil-

"hapis"

"gahqmaktan stireli olarak men etmek"
(a) 3o maddede yer
alan cezar htiktimler

cezalan

hapis cezasl ge-

olmasr da a1m bir eksikliktir.

limanlan

kartmaktan

Bu gemilerin

igin hamule ve yolcu almak ve gr-

6 aydan 1 seneye kadar men edilmeleri

de maddenin

caydrncrhfr

sailamamaktadrr.

agrsrndan yeterli

Hele ki 5. maddenin

yer alan ve Kanunun

faydayr

2. frkrasrnda

2. ve 3. maddelerine muhalefet

cezasr ve 1 aydan 3 aya kadar hapis cezasr verilmesini
tingdren htiktim adeta bu suglan teqvik edici niteliktedir.
SOIYUQ
Gdriildtigii

hak

temin etmemek qartryla yabancr tahlisiye gemilerinin
gahgmalanna

Tiirkiye

sebebiyle ade-

ihlal etmeye davet et-

Bu tiir ihlalde bulunanlara

hasredil-

ve higbir

srndan

halinde 18.000-TL dan 180.000.-TL srna kadar para

miq enkazlan grkanna hakkr ve madde metninde sayrlan hususlarda

180.000.-TL

ta yabancr gemileri bu kanunu

tirilmerni$

giire ise "Hiikiimet,

kabotaj

olmasrna ragmen d{iqtikltigii

hammalhfin ve bilu-

srrdrr." 4. madde hiikmtine

Limanlannda

gemiden

lannrn 7 .12.1988 giin ve 3506 sayrh kanunla bu hale

taydahk ve amelelik

tebaasrna mtinha-

1. maddesi-

1.800.000.-TL srna kadar ceza ahnmasr bu para ceza-

garkgrhk, katiplik,

mum deniz esnaflrfr icrasr Ttirkiye

ederek Tiirkiye

yabancr

ve saire icrasr ve iskele, nhtrm

da kapanhk,

gok uzaktrr. Kanunun

caydrncr olmaktan

ve

qeklindedir.
gtiniimiizde

(4) 815 Sayrh Kanun m.5: Birinci madde hiikmtine muhalif
olarak Ttirkiye Limanlarr beyninde kabotaj yapan sefain
ve merakibi ecnebiyeden bir liradan on bin liraya kadar
cezayi nakdi ahz ve o sefine ve merakip maddei mezkurenin ikinci fikrasr mucibince Turkiye Limalan igin hamule
ve yolcu almak ve grkartmaktan 6 aydan L seneye kadar
men olunur.
Mugayir-i kanun hareket eden sefine bir girket-i bahriye
veya miiteaddit sefaine malik olan bir veya mtiteaddit eqhasa ait olursa, iq bu men keyfiyeti qirketin veya eqhas-r
mezkurenin diier sefainine de gamildir. Ikinci ve B. maddelerde zikrolunan tebai mahalliyeye monhasr hukuku

tilkemizde

gbi, tig tarafi denizlerle gevrili olan

hayati bir rinemi haiz olan kabotaj hakkr

1926 5nhnda dtizenlenmiq
gahqrlmaktadrr.

geliqmesinde ve varhirnr
korunmasrnda

Bu kanunun

yiiriirliiEe

nun milli

siirdtiritlmeye

Ttirk Denizciliiinin

stirdtirmesinde

venli!'imizin

deniz ticareti

bir kanunla

Kabotaj Kanunu

ve milli

hayati bir rol oynamrqtrr.

girmesinden

sonra Ttirkiye'de

hrzh bir geliqim igine girmigtir.

denizcilik

gii-

saktiirtine

bir canhhk

Bu kagetirmiq,

bahriyeden birini icraya ctiret eden ecnebiler 100 liradan
1000 TL srna kadar cezayr nakdi ve 1 aydan B aya kadar
hapis cezasryla mtic azat olunurlar. Bu cezalardan yalnrz
biri de htikmolunabilir.
Mtikerrirler
hakkrnda iki kat olarak htikmedilir.
Bu kanunda yazrb suglarla ilgili olarak
Asliye Ceza Mahkemeleri gdrevlidir. Kanunda yazilr para
eezalarr Ttirk Ceza Kanununa 7.12.1988 giin ve Bb06 sayrlr Kanunun 4. maddesiyle eklenen Ek. 1. maddenin bll
gere!'ince
bendi
180 misline
grkartrlmrqtrr.
(R.G.
L4.12.L988 No:20019) 1. fikradaki para cezalan 180.000
TL ile 1.800.000.-TL, 2. frkradaki
cazalar 18.000 ile
180.000.-TL olmugtur.
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gerekgelerle, son yrllarda rilkemizde de Avrupa ile bti-

Ancak bu kanun zamanla sadece lafz olarak deiil, ige-

ttinleqme

rik olarak da zaman'a uyum sailayabilen

Avrupa Birligi

olma tizelligini yitirmiqtir.

Bu ytizden bu yasamn ka-

botaj hakkr yontinden

aynl htikiimleri

mekle

da

birlikte

qartlanna

daha

uyarlanmast,

bir kanun

muhafaza

geliqtirilmesi

ve

et-

giintin

rizellikle ceza hrikrimlerinin

yabancrlar igin caydrncrhfr

saflayacak

qekle getiril-

mesind e zarvret vardrr.

balan

riizgarlan

krsaca ortaya konulan

Tiirk

dahilinde

serbest piyasa

hakkrnrn"

"kabotaj

Mevzuatrnr

hale getirme ga-

mevzuatr ile uyumlu

ekonomisi" ve "liberalizm" felsefesiyle kaldrnlmasr
lunda

fikir

iiretenlerin

karqrlamakta
kemizin

sayrsrndaki

ve kabotaj hakkrnrn

denizcili$nin

yiikseltilebilmesi

Netice olarak, yukarda

igersinde

gaidaq

ve milli

yo-

artrgr endige ile
muhafazaslnln

denizcilik

giivenligrn

ril-

seviyesine

korunmasr

agr-

srndan hayati bir 6nemi oldufuna inanmaktaytz.

KURULU$ \TE YETKILERI AQISINDAT{
MACARi STAIYAhIAYASA IT{AHI{EME Si
Yrd. Dog. Dr. Ferit Hasan TUNQ (*)
GIRI$

drr. Bu de{iqiklikler

Macaristan,

stizleqmeler

gegiqi gergekleqtiren tipik
Demokrasi yanhlan

yoluyla

demokrasiye

6rnek tilkelerden

ile diktatcirltik

yanhlan

6iti4it(1).
arasrnda

yaprlan grirtiqmeler ("toplumsal tartrgma") 1987 yrhnda
baqlamr$ ve Nisan 1990'da tamamlanmrg bulunmaktadrr. 1949 tarihli

komtinist

qrk 7a90'rnr degiqtirdiii
mada

ddnern anayasaslnln yakla-

bildirilen

gergekleqmig

bu giirtiqmeler iig aqa-

bulunmaktadrr(z).

ile Macaristan'da, "halk cumhuri-

yetinden" ba$msrz ve demokratik bir hukuk devletine
gegiq yaprlmrqtrr. Yine aynr dcinemde, cumhurbaqkanhgr makamr ihdas edilmiq, anayasa mahkemesinin

ku-

ruluqu sailanml$, ombudsman ve sayrstay glbi kurumlar kurulmuq, ceza kanununda

degiqiklikler yaprlmasr

iingiirtilmtiq ve siyasi partiler kanunu ile segim kanununda deg,igiklikler yaprlmasr kararlaqtrnlmrgtrr( 3).

Taraflar

inceleme

konumuzu

oluqturan,

Macaristan

arasrnda yaprlan bu scizleqmelerin ikinci aSamasrnl te$-

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluqu bu ikinci aqama de-

kil eden Mart-Ekim

fiqiklikleri

1989 tarihli

giirtqmeler

taraflar

anayasa ve dif'er temel kanunlarda

qiklikler

yapma konusunda

gcirtig birligine

sonunda,
bazr deglvarmrqlar-

ile gergekleqtirilmiqtir.

1989 defiqiktifl

ile kurulmasr

Anayasada yaprlan

sailanan

Mahkemenin,

kuruluq ve yetkileri konusundaki detayh dtizenlemeler
Ekim 1989 tarih ve )OCilI nolu Anayasa Mahkemesi
Kanunu ile yiiriirltik

(1) "Oztinde scizleqme, otoriter rejimin rhmhlarryla demokratik muhalefetin rhmhlan arasrnda, hem demokrasiye
gegiEin ydntemi hem gelecek demokratik rejimin ana ilkeleri tizerinde agrk veya dolayh olarak vanlan anlaqmadrr." E. OZBIJDUN, Demohrasiye
Gegig Siirecind.e
AnayasaYaptrttt,
Bilgi Yayrnevi, Ankara 1998, s, g4.
(2) Bu donemler hakkrnda geniq bilgi igin bkz., OZBUDUN,
& g € ,s . 1 0 4 - 1 0 8 .

( 3 ) E. OZBUDUN,

kazanmrqtrr(4).

d1e, s. 106; I.O. KABAOGLU,
Yargrsr, imge Kitabevi, Ankara !994. s. 18.

(4)

Anayasa

"Hungary
Constitutional
Court",
Bulletin
on
Constitutional
Case-Law, Council of Europe, Venice
COmmission, Special Edition 94, s.35.
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yar$

Macaristan

Macaristan

orgam,

Ytiksek

ARGUMENTUM

netlemek,

Mahkemesi, Baqkent Mahkemesi, ilge mahkemeleri ve
diger yerel mahkemelerden

Anayasa

oluqmakt.6tt(5).

- Anayasa ile garanti altrna ahnmrq temel haklann korunmasrru sailamak'drr.

Mahkemesi ise, hukuk devletini kurmak, ferdin anayasa ile garanti altrna ahnmrg temel haklannl
devlet organlan arasrndaki yetki ihtilaflanm
ve kendisine

verilen

diier

kommak,

Macaristan Anayasasr'nrD, 1.1. 1990 tarihinde fa-

gidermek

aliyete gegen Anayasa Mahkemesi(8) i1" ilgili d.tird,iincii

yerine getirmek

giirevleri

biiltimtinde gu diizenlemeler yer almakt.4tt(9).

izere kurulmuq bir ytiksek mahke*"41(6).

(1) Anayasa Mahkemesi, Kanunlann

I. GOREV\IE YETKi

uygunluiunu

kontrol

eder ve kanunla

anayasaya

kendisine

veri-

len yetkileri kullanrr.
Anayasa yargrsr organr olarak anayasa mahkemelerinin, diier yargr organlanndan
aqagda belirbilen konularda
belirtilmektedir(7).

yetkili

krhnmrs olduklan

Funu tesbit ettil$ her ttirlti kanunu iptal eder.

Bunlar :

(3) Kanunen

- Devletin iistiin organlan arasrnda olugan yetki
ihtilallannl

(2) Anayasa mahkemesi, anayasaya aykln oldu-

farkh bir bigimde

miimktin

olan hallerde,

Anayasa Mahkemesine baqvurabilir.

karara baflamak,

(4) Anayasa Mahkemesi, Millet Meclisince segi-

- Federal devlet ile federe devletler veya merke-

len 15 tiyeden oluqur. Anayasa Mahkemesi iiyeleri, mil-

zi devlet ile otonom biilgeler ya da eyaletler arasrnda

let meclisi tiyelerinin

oluqan yetki ve giirev ihtilaflannr

9ilir.

gidermek,

- Yasama orgam tasarnrflanndan,

iigte iki goiunlugu

(5) Anayasa Mahkemesi

genelde ana-

tarafindan

iiye olamazlar.

nn anayasaya uygunluk denetimini yapmak,

drqrnda siyasi faaliyetlere katrlam azlar.

anayas ay a uygunluiu
- Segimlerin

(kabuledilebilirlik

kontroliinti

gdrevler

kuruluq ve gtirevleri

Amlan dtizenlemelere ek olarak, )oo(II

kontrol

anayasalhf"rm de-

nunda Anayasa Mahkemesinin
iliqkin

netlemek,
- Ust diizey devlet yrineticilerini

verilen

kanunla diizenlenir.

yapmak,

yoluyla, devletin tisttin organlanmn

tarafindan

(6) Anayasa Mahkemesi'nin

agrsrndan)

anayas aya uygunluf"unu

Mahkeme

se-

tiyeleri siyasi partilere

yasa yargrsr denetimine tabi olanlann, dzelde kanunla-

- Referandumlann

her kiqi

aynntrh

incelememizde
gcirevleri ile il-

gili suglardan dolayr (ytice divan srfatryla) yarglamak,

tasarruflannrn
haklann

Siyasi partilerin anayasaya uygunluiunu de-

kurulus

hiikiimler

bunlardan

baqhcalan

nolu ka-

ve giirevlerine
bulunmaktadrr.
olarak; yasama

denetimi, ytice divan yargrlamasl, temel

korunmasr

anayasa htiktimlerinin

anayasal ihmal ile yetki ihtilaflannrn

yorumu,

siderilmesi

konu-

lan ele ahnacaktrr.

( 5 ) "Macaristan",

Anayasa Mahkemesi Btilteni, Ankara,
Niusan L994, Yrl: 1, Sayr: 2, s.37.
( 6 ) 1989 tarih ve )OOilI
sayrh Anayasa
Mahkemesi
Kanununun baqlangrg bdltimti.
H.
STEINBERGER,
Q)
"Models
of
Constitutional
Jurisdiction", European Commission for Democracy through Law, Council of Europe, Strasbourg 7992, s.4.

(8) L. SOLYOM, "Macaristan Anayasa Mahkemesinin
Toplumsal Sistem Deiiqikligi
igersindeki Rolti",
Anayasa Yargrsr,Ankara 1993, s. 287.
(e) Macaristan Cumhuriyet Al.{ayasasrmadde g2lA.
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1-

Anayasaya

Tasarnrflarulrn

Yasama

hem iinleyici

rrn anayasaya uygunlufu

kanunla-

denetim (pre-

ventive norrn control), hem de giderici denetim (reprenorrn

control)

yaprlmaktadrr.

yoluyla

Amlan

tek bir yargr organlna ve-

denetimler yapma yetkisinin
rilmiq olmasr yiintiyle

de, merkezilegmiq

Anayasa Mahkemesi

Kanunu'nun

nun tasanlarrnn,

birinci mad-

fakat heniiz yayrnlanmamrq
igtiiztiftintin

ve uluslararasl

uygunluiunu

kontrol etmek.

Meclisce kabul edilmiq

tim yoluyla kontrol

kanunlann,

millet meclisi

srizleqmelerin anayasaya

Bakanlar

rekli komisyonlardan

Millet Meclisi sti-

biri veya 50 milletvekili

denetim

iqleyen
itiraz

rundadrr

denetlemek.

htiktimlerine
siizleq-

iliqkin

ihlati

nedeniyle

altrna ahnmrg haklann

oluqan anayasa qikayetlerini

incele-

mek.

iiyesi olduiu
giderilmek

bu anayasaya aykrnhk

zo-

Meclisi igtiiziik

sonrasr

baqvurular

denetimde;

Anayasa Mahkemesi anayasaya ay}irnhk tesbit ettigingiderilmedikge

igttiztik hiikmii

ge giremez (Kanun madde 34).Yine,
(d) Anayasa ile teminat

Anayasaya

konusu dtizenlemelerin

(Kanun madde 33/2). Miltet

de, bu aykrnhk

melere uygunlu{"unu kontrol etmek.

Anayasa

sonrasl,

uygun olmadrgrna karar verirse, Millet Meclisi veya in-

ve diier yasama tasarmflannrn

uluslararasr

tarafin-

baqvuruda bulunulmasr

celeme konusu metni teklif eden kiqinin

(c) Yasama tasarruflannrn

igin

(Kanun madde zUL ve 33/1). Yaprlan

ile

Mahkemesi

yaprlabilmesi

Kurulu,

dan Anayasa Mahkemesi'ne

organ tarafindan

anayasa uygunlugunu

"6"t(11).
denetimin

Cumhurbaqkanr,

baqvuru

cinleyici dene-

anayas aya uygunluiunu

gerekmektedir

lanmaktadrr:

ve uluslararasr

meclis igttiziiiiintin

mamrq kanunlann,
siizlegmelerin

ka-

meclisce onaylanmrq fakat yayrnlan-

Onleyici

desinde, mahkemenin denetim yetkileri Su qekilde srra-

(a) Kanun tasanlanmn,

Anayasa Mahkemesi;

izere, Macaristan

laqrldrS

(centralized)

anayasa yargrsr, d.enetimi siiz konusu olmakt.4tt(10).

(b) Kanunlann

kanun maddelerinden de an-

Yukanda belirtilen

Anayasa Mahkemesi'nde,

Macaristan

sive

lanmak.

Denetimi

Uygunluitrnun

SAYFAzl97

tarafindan

yaprlan

ytirtirlti-

Cumhurbaqkanr

baqvurularda

da;

Anayasa

Mahkemesi'nce t;esbit edilen anayasaya aykrn htiktmler, Millet Meclisince anayas aya uygun hale getirilme-

(e) ihmal ile ortaya grkan anayasa aykrnhklan-

itg:ili

Cumhurbaqkanr

kanunu

yayrnlamaz

(I(anun madde 35).

nr gidermek.
(0 Devletin

tisttin

arasrnda ve bunlann
ihtilaflanm

dikge,

organlan

birbirleri

ile ozerk bcilgeler

arasrnda olugan yetki

Giderici denetim ise, soyut norrn denetimi (dava
yolu) veya somull norrn denetimi (itiraz yolu) yollanyla
yaprlabilmektedir(12).

gtizmek.

Cumhurbaqkam,
(S) Anayasa htiktimlerini

yorumlamak.

(h) Anayasa ve kanunlarla verilen yetkileri kul-

(10) Kanunlarrn anayasaya uygunlu$unun
denetimi konusunda merkezileqmiq ve merkezileqmemiq denetim tipleri ile ilgili genig bilgi igin bkz., M. CAPPELLETTI,
Judicial Review in the Contemporary World, Bobbs
Memill 1971, s.46-68.

Soyut norm denetimine baqvuru

Bakanlar

rekli komisyonla,nndan
findan yaprlabilmektedir

Kurulu,

Millet

Meclisi sii-

biri veya 50 millet vekili tara(Kanun madde 2U2). Somut

norm denetimi; lherhangl bir mahkeme tarafindan,

bir

yargrlama esnasrnda grizi.ilmekte olan uyusmazhkla

il-

(11) Bulletin on Co,nstitutionalCase-Law,s.36.
(L2) Bulletin on Co,nstitutionalCase-Law,s.36.
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ili bir kanun aleyhine re'sen veya taraflardan

birinin

talebi neticesi Anayasa Mahkemesi'ne yaprlan baqvuru
ile iqleyen bir denetim yoludur (Kanun madde 38).
Yasama tasarnrflannrn
re

uygunluiunun

Cumhurbaqkam,
kanlar,

Millet

Bakanlar

Kurulu

Meclisi stirekli

veya tek milletvekili,

konusunda
veya tek tek ba-

komisyonlanndan

ki ihtilaflan

biri

baqvurabilmekte-

(Kanun

baqvuruda bulunmasr

ile ozerk yiinetimler

arasrnda veya bunlann

arasrnda grkan yetki ihtilaflannr
maktadrr (Kanun madde 50).
Anayasa tarafindan
mel haklann

teminat

altrna almmrq te-

bir idari tasarruf veya yargr karan ile ih-

Anayasa

rumaJn sailayamadr{rm

re'sen

de kullanabilmektedir

inceleme sonucun-

da, uluslararasr srizleqme dtizeyinde veya altrnda bir

aylcn

hiikmii

siizleqmeye aykrnh{rnr
eder (Kanun

iptal

Anayasa Mahkemesi,

veya kurum

tesbit ederse,
45). A5rnca,

scizleqmenin kendi-

kurahna

rar verirse, bu aykrnh{rn

Mahkemesi'nin

madde

uluslararasl

sinden tisttin bir hukuk

kiqi veya kurumu

gerekli koiddia eden kiqiler 'anayasal

itiraz' yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne baqvuruda bulu-

Anayasa Mahkemesi yaptr$

hukuk kurahnrn,

birbirleri

kesin karara baila-

lal edilmesi halinde, yaprlan bagvurulardan

Mahkemesi

gerek-

madde 24/L). Mahkeme, kendisine

dir (Kanun madde 2UB ve madde 36/L). Anrlan yetkiyi,

(Kanun madde 4q.

birinin

yaprlan baqvuru tizerine hareke gegerek merkezi idare

sayrqtay veya yargftay baqkanlan

ile baqsavcl Anayasa Mahkemesi'ne

ile ilg,ili olarak, taraf organlardan

Anayasa Mahkemesi'ne
mektedir

uluslararasr scizleqmeledenetimi

ARGUMENTUM

aykrn olduiuna

giderilmesi konusunda ilgili

ikaz eder. Bu durumda,

belirleyece#

tarafindan

ka-

Anayasa

stire igerisinde, ilgili kiqi
giderilmek

aylcnhk

zorunda-

nabilmektedir(13).

Amlan

bir idari

ihlali halindel mai-

dur kiqi tek bagrna bu hakkrnrn korunmasrnr Anayasa
Mahkemesi'nden
Anayasal haklann,

talep edebilmektedir

(Kanun

yasama organr tasarruflan

2l/4).

ile ihlal

edilmesi halinde de aym usulden yararlanrlabilinmek66ir(14). Anayasal gikayet yoluna gidebilmek igin, diEer baqvuru yollannrn
korunmasrnrn

ttiketilmis

sailanmamr$

ve anayasal hakkrn

olmasr gerekmektedir.

Bu

durumda, kiqi 60 giin igersinde Anayasa Mahkemesi,ne
yazrl: baqvuruda bulunmak

drr (Kanun madde 46-47).

anayasal haklann

organ veya yargr organr tarafindan

zorundadrr (Kanun Madde

48).
Anayasa

Mahkemesi'ne

da, talebin agrkga belirtilmesi
lillerin

yaprlacak

baqvurular-

ve her tiirlti belge ve de-

sunulmasr gerekmektedir

(Kanun

madde ZZ).

Anayasa Mahkemesi, yaprlan baqvurunun kendi gtirev
ve yetki alam dahilinde
nuyu

yetkili

organa

olmadr$na

havale

karar verirse, ko-

edebilmektedir

(Kanun

madde 23/D.

anayasayr veya diier kanunlan ihlali halinde, Anayasa Mahkemesi 'yiice divan
srfatryla' Cumhurbaqkamnr

Denetirn

Macaristan

Yasama organrnln, Anayasaya
kiqi

ve

kunrmlar

Anayasa

yasama

kontrolii

dr-

qrndaki yetkileri, Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun bi'd-h'
bentlerinde belirlenmiq bulun-

rinci maddesinin
maktadrr.

Bunlardan,

tiim

aykrn ihmalleri

sahiptirler
(Kanun madde 2u4). Anayasa Mahkemesi re'sen veya

Mahkemesi'nin,

anayas aya uygunluiunun

(im-

Mahkemesi'ne baqvuruda bulunma hakhna

Yetkileri

Anayasa

yargrlayabilmektedir

peachment of the president of the republic;(15).

konusunda

2- Diier

tasarruflannrn

cumhurbaqkanlnln,

devlet organlan arasrnda grkan yet-

(13)L. SOLYOM, &gfr, s.29;i.O. KABAOGLU, &ge,s.6b.
(14) "Constitutional Watch - Hungarv", East European
constitutional Review, volume.B, Number:2, spring
1994,s.10.
(15) Bulletin on Constitutional Case-Law,s.BT.
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baqvuru iizerine yaptrgr inceleme sonucunda 'anayasal
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Anayasa IVJlahkemesi'nin cinemli kararlan

ihmal sugunun' varhfrnr

tesbit ederse; kanuni gerekle-

Gazetede (Magyar Krizlitny) yayrnlamr.

rin yerine getirilmemesi

sonucu ortaya grkan anayasa-

td,

ya aylonh{rn

(ihmal) giderilmesi konusunda, ilgili ku-

ruluqu belirledigr

siire igersinde gtirevini ifaya davet

Mahkemenin

(Alkotmanybirosagi
lanmaktadrr.

grkardrfr

Ayrrca Mahkeme, her yrl yannladrfr

ciltde de srrasryla yrl igindeki kararlarrnl

derilmek zorundadrr (Kanun Madde 49;(16).

64rr(19).

olarak Cumhurbaqkam,
misyonlardan

yorumlanmasr

Sayrqtay veya Yargrtay

Kurulu

veya bir bakan,

baqkanr ve baqsavcr Anayasa
(I(anun madde ZUG

Mahkemesi'ne baqvurabilmektedir
ve 5V1). Bu yorum kararlan

kesindir

ve herkes igin

baglayrglflu'(17). Anayasa Mahkemesi'nin
lan

Resmi

Gazetede

(Maryar

yorum karar-

Krizlciny) yayrnlamr

(Ifunun madde 5U2).
3- Anayasa

Anayasa Mahkernesi,

anayas aya uygunluk

netimi sonucunda, denetim konusu kanunlan

ka bir organa baqvurulamaz.

Kural

yayrnlandrfr

ytirtirltik

olarak, Anayasa

tarihten

tarihini

itibaren gehallerde ka-

aynca belirleyebilmekte-

dir (I(anun madde 43711(18).
Anayasa Mahkemesi

rarlann

kararlan

genellikle (erga

giderilmesi

agrktrr. Yasama ihmalleri

verilen anayas aya aykrnhk

Millet

Uyeler kendi aralanndan,

3 yrt

siireyle gcirevli olnnak iizere birinci ve ikinci baqkanr se(I(anun madde

ger ve tekrar segillebilmek miimktindtir
4). Macaristan

Anayasa Mahkemesi,

3 iiyeli daireler

halinde veya tiye tam sayrsr ile toplanarak

1- Uye Seq,i6i
Hukuk
adli

sicili

partilerden

egi.timi gcirmtiq, 45 yaSrnr doldurmuq,

temtz

Mahkemesine

tiim

Macar

Millet

vatandaqlan

tiye segilebill.lur(20)

Anayasa

Adaylar,

siyasi

birer temsilci ve ba!"rmsrz millet vekillerin-

den oluqan bir tirneri kurulu
Meclisinin

tarafindan

onayrna sunulur

Millet meclisi hukuk komisyonunun

belirlenerek,

(Kanun madde 6).
(legal committe of

cu, Meclis iiye tann saJnsrnrn iigte iki gofunluiunun

kararlan

bailayrcr etkonusunda

ise, ilgililer

srndan etkili olmaktadrr.

agr-

oy-

lan ile tiye segimi gergekleqtirilmektedir.

konusunda verilen ka-

ise, (inter partes) sadece taraflan

kiler doiuracagl

Mahkemesi,

parliament) gdrtiqleri de ahnarak yaprlan oylama sonu-

omnes) herkes igin gegerli sonuglar doiurmaktadrr.
Yetki ihtilaflanmn

lebilmek mtimktindtir.

krsmen

aleyhine baq-

gerlidir. Fakat, Mahkeme gerekli gdrdtifii
rarlanmn

Anayasa

Uyeler 9 yrl gtirev yapmak tizere segilirken, tekrar segi-

de-

Mahkeme karar-

lan kesindir (Kanun madde 27), kararlar

Mahkemesi kararlan

Macaristan

galrqmalannr stird.iiriir (Kanun madde 25/I).

Kararlarr

veya tamamen iptal edebilmektedir.

yayrnlamak-

Meclisince segilen 15 tiyeden oluqan bir kurumdur.

(kurullar)

Matrkemesi

bir

rr- r(TRLTJLU$\IE ORGAI{iZASYON

ile ilgili

Millet ll[eclisi veya siirekli ko-

biri, Bakanlar

yayrn-

ttim kararlar

eder. Belirlenen stire igerisinde, anayasaya aykrnhk gr-

Anayasa htiktimlerinin

gazetede

ayhk

Hatarozatok)

Resmi

Bunun yanrsr-

Millet
yetkin hukuk

Meclisi,
yazarlan,

Anayasa

Mahkemesi

iiniversite

tiyelerini

profesiirleri,

hukuk

ve politika bilimi rloktorlan veya dahnd a 20 yrl uygulamah

hizmeti

bulunan

hukukgular

arasrndan

seger.

Segilme dcineminden tinceki 4 yrl igerisinde htikiimet

(16) Bulletin on Constitutional Case-Law, s . 3 6 .
(17) L. SOLYOM, &gffi, s.290.
(18) Bulletin on Constitutional Case-Law, s . 3 7 .

(19) Bulletin on Constitutional Case-Law, s.37.
(20) Bullitin on Constitutional Case-Law, s.35.
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tiyelifri yapmlq, veya bir siyasi partide giirev almrq buytineticitik

lunan ya da bir kamu kurumunda

gtirevin-

de bulunmuq olanlar Anayasa Mahkemesi tiyelifine

se-

gilemezler (kanun madde 5).
iintinde,

Meclisi

giirevlerini

btittin

Anayasaya baih kalacaklanna,

dik-

dair yemin ede-

katle ve ozenle yerine getireceklerine

rek gtirevlerine baqlarlar (kanun madde 11).
Hukuki

2- Uyelerin
Anayasa

lar da getirmiq

hakkrnda

iiyeleri

Uyeler

bulunmaktadrr.

yapamaz, yerel yrinetimlerde

tiyeleri

gahqamaz, siyasi par-

Srmsrzdrrlar, sadece Anayasa ve kanunlara

sanatsal

ilgili

ve e$itimle

drqrnda higbir

Sona Emesi

Anayasa Mahkemesi'ne

segilen kiqinin,

tiyeliie

engel bir durumu var ise, bu engelin segim sonrasr 10
giin igerisinde giderilmesi

rak gcirev yaparlar (Kanun madde L2).

etkinlikler

ddtillti aktivitede yer alamazlar (Ifunun madde 9).

ba-

uygun ola-

ka-

trlamazve bu yiinde demeg veremezler. Bilimsel, edebi,

3- Uyehd'in

gdrevlerinde

milletvekilli{i

tiye tiye olamazlar. Yine tiyeler, politik faaliyetlere

Statiisii

Mahkemesi

bazr yasak-

giirev alamaz, herhangi

bir kamu kurum ve kuruluqunda

Millet

{iyeler,

Segilen

Kanun, Mahkeme

gereklidir.

Bu stire dahilinde

tiyelik iqlevi ifa edilemez. E!'er 10 gtin igerisinde engel
Macaristan'da,
milletvekillerinin
kunulmazhk

ve surumsuzluk)

lar. Mahkemenin
ran

olmaksrzrn

drqrnda

Mahkemenin,

higbir

tiye

(do-

giderilmezse,

cezai

tutuklanamaz,

(I(anun

tutulmuqtur

iiyelik durumuna

madde

bir tiyenin dokunulmazhfirm

tiyelifi

kaldrnnasr

da gegerli olmaktadrr.

gu gekilde

srralanmrgtrr

haller

sona ermesi.

(d) istifa.

Yine,

Baqkam, Bagbakana (hiiktimet

gti-

baq-

(e) Gtirevin ifasrna iliqkin bir kanuni engelin ortaya grkmasr.

'

€) Uyehkten ihrag.

tabidir. ikinci baqkan dahil
YaS haddinin dolmasr, vekil tiyelifin

a5 kabul edilmektedir

si, iiltim ve istifa hallerinde,

(IGnun madde 13).

tesbit
Anayasa Mahkemesi Baqkanl, Mahkemenin

ga-

dtizenler ve denetler. Uye tam saJnst ile yaydnetir,

diier

kumm

nezdinde

Mahkemeyr

temsil

eder,

Mahkeme

igttiztiiii'ntin

verdigi

diier

eder ve yayrnlar.

Mahkeme

Mahkeme

Dif'er

sona errne-

Baqkam olayr

sona enne hallerinde,

tiye tam saJnsr ile yaptrgr toplantrda konuyu

karara baf'lar.

ve kuruluglar
kanunlann
gtirevleri

Uyenin giirevi esnasrnda tiyeli{'e engel bir dum-

ve

yerine

getirir. Zonxilu hallerde baqkam, ikinci baqkan temsil
eder (Kanun madda L7).

genel olarak

(f) Uyelik srfatrmn kaldrnlmasr.

iiyeler ise, bu agrdan bakanlara

prlan toplantrlan

Kanunu'nda

(c) Oltim.

dolayl suglanam azlar ve dava

kam) eq protokol usullerine

hqmalannl

sona erdiren

(b) Vekil tiyelifin

konusu edilemezler.
Mahkeme

(I(anun madde 10).

(a) 70 ya$rm doldurmak.

L4).

Mahkeme {iyeleri, gtirev esnasrnda ilere stirdtikleri
riiq ve diigtincelerinden

son vermektedir

(I(anun madde 15):

ifasr askrya ahnmrg (ertelen-

durumunda

tiye tam sayrsr ile toplanarak,

Anayasa Mahkemesi

olur. Aym sonug, iiyenin sugtistii halinde polisce

tutuklanmasr

Mahkeme

tam olarak yararlamr-

Sugi,istti hali, bu koruma zrr-

halinde, tiyenin giirevini
-ig)

iiyeleri,

ayncahklardan

tiye tam saJnsr ile yaptrfr toplantr ka-

takibata tabi tutulamaz.
hrnrn

Mahkemesi

Anayasa

sahip olduklan

mun

ortaya

Mahkemenin

grkmasr

halinde,

konuyla

ilgili

yapacafr toplantryr takip eden 10 gtin ige-

risinde engel ortadan

kaldrnlamaz

tam saJnsr ile yapacaf'r toplantrda

ise, Mahkeme
iiyeli{i

iiye

sona erdirebi-

lir. Amlan 10 giinliik siire dahilinde iiyelik gtirevi ifa
. edilemez, askrya ahmr. Uyelikle baidaqmayan bir durumun ortaya grkmasr drgrnda, bir yrl stireyle
Mahkeme gahqmalanna katrlmayan tiyenin de, tiyeligtne Mahkemece son verilebilir.

0) Anayasa Mahkemesi tiyelerinin

Qahgma Usulii

Macaristan Anayasa Mahkemesi, gtirevlerini tig
tiyeli kurullar veya tiye tam saJnsrile yaptrgr toplantrlar ile y0rtitmektedir. Uy" tam sayrsr ile toplantryr ge-

91-

kanlmasrna iliqkin konularda.
sayrlan konular

drgrnda, Mahkeme

Baqkam veya tig tiyeli toplantrlarda

tiyeler tam sayr ile

Yukanda

(a) Mecliste kabul edilmiq fakat hentiz yayrnlanmanus kanunlar veya meclis igttiziigti ile ilg,ili anayasaya aylanhk baqvurulan neticesi yaprlan tinleyici denetimler.

lerle ilgili iinleyici denetimler.

eder. Her

ikisi de katrlamaz ise, bir temsilci baqkanhf'rnda toplamhr. Ug iiyeli toplantrlara

ise, daire baqkanr, baqkanhk

eder (Kanun madde 30/3 ve 3U3).
Kapah otunrm

sciz konusu olmadrkga, iiye tam
cumhurbaqkam,

saJnsr ile yaprlan toplantrlara

baqba-

kan, millet meclisi baqkanl, yargltay baqkanr, baqsavcr,
adalet bakanr ve talepte bulunan kiqinin kendisi katrlaise, daire ba$-

bilir. Daire halinde yaprlan toplantrlarda
kamn

(b) Utuslararasr stizleqmelereaylun ydnetmelik-

baqkan, baqkanhk

lara baqkan veya ikinci

rektiren haller qunlardrr (Kanun madde 30) :

yiirtirltik

iiyelikten

toplantr talep edebilirler. Tam sayr ile yaprlan toplantr-

4- Anayasa Mahkemesi'nirr

(c) Ibnunlann
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tartrqmalara

Toplantrlardaki
ri katrlabilir

toplantrya

kiqiler

etti$

davet

katrlabilir.

yalnrzca mahkeme tiyele-

(Kanun madde 30/4 ve 3Ug).

sonrasl yaprlan anaya-

saya uygunluk denetimleri.

soNUq

(d) Kanunlann, uluslararasr siizleqmelereuygun
olup olmadrft konusunda yaprlan denetimler.
(e) Kanunlann, Anayasa Mahkemesi'nceyorumlanmasr faaliyetleri.
(0 Anayasa Mahkemesi igtiiztiiii ile ilgili tasanlann hazrrlanmasirgahgmalan.

Totaliter
da kurulan
ve tiyelerinin

yaprdan demokrasiye

Macaristan

konumu itibariyle

nan Macaristan Anayasa Mahkemesi, totaliter yaprdan
demokrasiye gegiqin ilk kuramsal

gcistergesi olmuqtur.

Parlamento gtictiniin, anayasaya uygunluk denetimi ile
srmrlandrnlmaslnln,

konu edilmesi ile ilgili toplantrlar.

rarlan

engel bir halin ortaya grkmasr durumunda.

ilging bir mtiessese ol-

maktadrr. 1990 yrhndan itibaren faaliyete gegmiq bulu-

G) Sugtistti hallerinde Anayasa Mahkemesi iiyelerinin birinin tutuklanmasl veya bir koiuqturmaya

(h) Anayasaya Mahkemesi tiyelerinde, tiyelif'e

gegiS aqamasrn-

Anayasa Mahkemesi yetkileri

tinemli katkrlar

hukuk

oluqumuna

agrktrr. Mahkemenin

ka-

dtinemin siyasi tartrqmalannln

hu-

sailayacafr

ile bu kritik

devletinin

kuki sorun olmasrnr engelledigi ve demokrasiye gegiqe
iinemli etkileri oldugu belirtitmektedit(21).

(r) Uyeliie engel durumla ilgili baqvurularda.
(i) Anayasa Mahkemesi iiyelerinin iiyelifline gegici son verilmesine iliqkin durumlarda.
(2L) Bkz., L. SOLYAM, &BD,s. 287-301.
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iNcILTERE'DE rixaws HizMETLERi M

\m

GETiRDiGi NUZENLEMELER
Yrd. Dog. Dr. AySe SUMER (*)

GIRI$

kabultine kadar ingiltere' de sermaye piyasasr iqlemleri

Son on yrl iginde Londra Borsasr, Awupa'da en
cinemli borsalardan biri olmuq ve qehir bir finans merkezi haline gelmiqtir. Bu geliqme, uzun yrllar stiren gahqmalann tirtintidtir.

Ekonomik ve finansal geligmeleri

yatrnmcrlann

tamamlayan,

kenlerden biri, ingiliz
yeniliklerdir.
lan,

artrran

et-

Bu makale iginde brz, FSA olarak krsaltr-

Financial

Kanunu)'

katrhmlannr

Sermaye Piyasasr Hukukunda

Services

nu tanrtmaya

(Finans

Act

Hizmetleri

gahqaca*rz. Qahqmada Ttirk

ve yatrnmcrlann

korunmasrna

ingiltere'de

borsa ve serrnaye piyasalan ile itgili

dagrmk olan yasalann gegmiqi 196z tarihine kadar dayanmaktadrr.

Bu tarihte

yiiriirltikte

Londra'da broker olarak gdrevliler ile devlet tahvilleri

lemekte idi. Buna gore, Londra'da lisansh brokerlerin
sayrlan 100 ile srnrrlandrnlmrqtr ve kanuna uygun olarak lisans almayan brokerler

cr da gtidiilmemiqtir.

Ttirk

yorlardr.

civiindiikleri

yeterince

FSA

FSA'dan, sermaye piyasalannda

ingilizlerin

faaliyet yapan kuru-

ve yasako5ruculann 6rnek almasr gereken ycinler bulunmaktadrr.

1980'lerden sonra ingiltere'de yatrnm hizmetleri
htzla defiqmeye bagladr. Sermaye piyasasrndaki

Yasal Diizenleme

Yaprlmaslnrn

Komnmasr

igin

Nedenleri

lek ustalan, btiytik sennayelere enteEpe olan tilke igi ve

cinemli bir tarihtir.
iki

Bu tarihte parlamentodan

sonra ytirtirltige

(Finans

Hizmetleri

giren,
Kanunu),

adryla FSA, ingiltere'de

Financial
yay$n

Services Act,
ve krsaltrlmt$

finans hizmetleri

endtistrisini

ve var olan yatrnmcr korunmasl kanunlannr
yay$nlaqtrrmaya

gegen ve

degiqtirip

ve diier tilkelerle karqrhkhh{r

maya yonelik amaglarla gergekleqtirilmiqtir.

saila-

FSA' mn

(*) Marmara Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakultesi
Ticaret Hukuku O{'retim Uyesi

varhk

gcisteren rakipleriyle

bet etmekte gtigliik gekiyorlardr. ikincisi,
noloji, mesleiin

1986 tarihi, ingiliz serrnaye piyasalan agrsrndan

de$-

$im iki ycinde geliqmekte idi. Birincisi, geleneksel mes-

dtinya pazarlannda
Yatrnmcrmn

aFrr cezalara garptrnh-

tamnmamaktadrr.

luqlann, finans sektcirtinde gahqanlann, yatrnmcrlann

I. ingiltere'd,e

olan bir kanun,

ve pay senetleri ile uiraqan kimselerin iqlemleri dtizen-

mevzuatrna yer verilmemiq, karqrlaqtrrma yapma amahukukunda,

dair ozel bir kanun yok-

tu.

nin ydntinti

reka-

modern tek-

icrasr ve serrnaye piyasasr endiistrisi-

degiqtirmiqti.

Orne{in

igindeki hisse senedi ve difer deferleri

borsa, ttim

tilke

otomatik deier-

leme sistemine baglayabilecek bir sistemin hazrrhklan
iqinde bulunmaktaydl

ve geleneksel ycintemlerde gahq-

mak gugtt.l
1980 cincesi, ingiltere'de

finansal kuruluqlar

ge-

nelde ktigtik gaph sermayeye dayah iqletmeler idi ve finansal aktivitelere

katrlmaktan

da uzak bulunuyorlar-

(1) Financial Services in the United Kingdom, A New
Framework for Investor Protection, Department of Trade
and Industry, London 198b, s. B (The whitle paper)

dr. Finansal iqletmelerin
hukuki
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bulunuyordu.

dtizenlemeler

gcire, deSqik

fonksiyonlanna

Orne{in,

sigorta

kuk diizenini inceleme ve bir reform yapmak tizere 96revlendirdi.

qirketleri igin "Insurance Companies Actz, 1982", "The
Policy Holders Protection ActS 1975", "The insurance
Brokers

Act4 1979", "The Protection

1958" grbi. Bunlann

of Fraud Act5

yanrnda genel hukuk

alamnda

hrrsrzhk, dolandrncrhk ve iflas, tasfiye yasalan bulunmakta idi6.

i

-iltere

Amerikan

rilerini

bir diier sommlusu

pazarrna ve sermaye piyasalanna

ve Japon firmalanrun

rekabeti ve teknoloji-

geliqmeler idi. Htiktimet,

deki olaianiistti

de, ser':rnayepiyasasrnrn durumunu

bu tarihler-

dtizeltecek bazr 0n-

fiyat kontrollerine

lemler aldr, 6rne$n

giren

son verdi, kar

yeni hukuki

belirtti[i

birinci bcihimti Ocak

diizenlemeyi tanrttr$

ktimet

cinerisinde

genel

kanun

dayanmakla

de uiramrq idi. Gower'rn tinerileri ile htiktimet

icra eden organlar vasltasryla yaprlmasr olduiunun
lirlenmesidir.

oluqturdular.

"Mevcut yapr

iginde kendili$nden

Hazrhk

ve Kabulii

Son 40 yrhn en geniq kapsamh yatrnmcr korunmasrnr ele alan kanunun gegmiqi ve haztrltk gahqmalan oldukga kanqrktrr. Bu qekilde kapsamh bir gahqma
yaprlmasrna

neden

olan

etkenden

en

cinemlisi,

Londra'da bir dizi skandal yaqanmasr olmuqtur. 1981
$ubat ayrnda Norton

Warbsug

olan yatrnm firmasr milyonlarca

isimli

lisansh dealer

yatrnmclnrn

parasrnr

bu olaylardan

Itymetler

Mevcut

gciziim tipik

oturmuq

bir

ingilizvari

kurum

investment Board'a bailanacak

bir gdzumdti.
Securities

olan

and

olan kurumsal bir yapr

yaratrhyorduS. I(rsacasr, FSA; ingilterede yatrnm iEini
otoriter bir ycinetim olmakslzurt diizenlenmesi esasrnr
getirmiqtirg. Tasannrn getirdigi en tinemli yenilik ise,
62. maddesinde yatrnmcrlara

haksru eylemlerden dola-

yr rizel hukuk davasr agma imkanlnrn

tanrnmasr olmuq-

tur1o.
Tasan rizerinde parlamentodaki

sonra 1981 tarihinde

Endtistrisi

le tercih edecegtni de belirtmiqtrt.T

alarak ortadan kayboldu.
Htiktimet,

Menkul

Korunmasr Kanunu"

minin daha geniq kamusal bir anlam igermesi nedeniy-

Bulunan

Qahgmalan

ve

Qrkacak kanunun

Kanunu" olarak tinermiq, "Yatrnmcrnrn Korunmasr" is-

len yeni bir sistemi halka tanrttr.
II. FSA'nrn

"Yatrnm

be-

gortiq-

Gower'in tjnerileri ve Hiiki.imetin

leri FSA'nrn tasla$nr

veya

dtizenleme" qeklinde formtile edi-

cinerile-

zenlemenin en iyi yolunun tiyelerinin yatrnm meslefini

larr tizerindeki denetimler azaltrldr. Ancak yine de ya-

yeni durumu dtizenlemek iEin Hiiktimet,

Gower'in

rinin ortak ytinti, serrnaye piyasasrnl denetleme ve dti-

ismini Prof. Gower, "Yatrnmcrnrn

gerekiyordu. Sonunda, piyasalardaki

olarak

pek gok degiqiklige

birlikte,

payr, yabancr sermaye iqlemleri, menkul sermaye irad-

sal de$qiklikler

ki-

tapgrgr yayrnladr. "The White Paper" adr ile anrlan hti-

prensiplerine

Yaprlan hukuk reformunun
-

Prof. Gower'rn raporunun

1984'de yayrnlandr. Ocak 1985'de Htiki.imet kendi one-

gcirtiqmeler sr-

rasrnda binden fazla tadil yaprlmrq, gece geg saatlere

akedemisyen bir avukat olan Prof. Gower't mevcut hu-

(2) Sigorta $irketleri Kanunu
(3) Polige Sahiplerinin Korunmasr Kanunu

(7)

GOWER, L.C.B., The Review of Investor Protection, Part
I, London 1984 s. 27 . (Part 1).

(8)

PENNINGTON,

(4) Sigorta Acentalan Kanunu
(5) Dolandrncrhktan

Korunma Kanunu

(6) BARNARD, D., "The United Kingdom Financial Services
Act 1986: A New Regulatory Framework",
The International Lawyer, Spring 1987 s. 343-344.

R., The Law Of Investment

Markets,

London, 1990 s. 49.
(9)

MORRIS, S., Financial Services Regulatrng Investment
Business, London 1989, s.I2.

(10) PAGE/FERGUSON,
227.

Investor Protection, London 1992, s.
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tarbrqrlmrqtrr. FSA zLL mad-

kadar siiren oturumlarla

deden oluqmakta idi ve son derece uzun karmaqrk htiI(anun

igeriyordu.

ktimleri

dan sorumlu

tasansrmn

olan hiiktimet

kapsamrm

Eleqtirilere

de dahil

tiyeleri

belirttilerll.

anlayamadrklarrm

raimen,

olmak

pek Eogu kanunu protesto

izere parlamento tiyelerinin
ed.erek

hazrrlanmasrn-

1986'da

kanunlaqan

ARGUMENTUM

yeni kanun igine ahnmasryla cezaiyollara bag-

nmlann

vunnadan
raporda

kontrollerinin
belirtilmiqtir.

aracr olup olmadrfi

Hayat

^d Gower

Raporunun

Temel

Prof. Gower, raporunun
hangi menkul laymetlerin

yanrtlanmasl

Yamtlanacak

ahnacafr

iqaret

etmektedir.

birinci soru qudur: Acaba hangi yatrnm-

lar grkacak kanun kapsamrna ahnmahdrr? Bu konudaki geqitli giirtiqlere ra$rnen Gower, mtimktin
dar geniq bir tanrmlama
Bakanh$'na

piyasa

araglar yaratmak

yaparak

araglannr

oldufl'u ka-

Ticaret ve Sanayii

daraltma

veya yeni

igin kanun Onerme yetkisinin

mesi gerektifl'i gtiriiqiindeydi.

Orne6n,

ve obsiyonlu scizleqmelerin yatrnm

vadeli iqlemler

aracr sayrhp pyrl-

mayacafr raporda tartrqrlmrq ve Gower bunlann
trnmcrnln

veril-

da ya-

yolunda yaprlacak her ttirlii
duSunu belirtmektedir.
ffi&, yatrnm
ktimlerin

kapsamrnr daraltma

lasrtlamamn

karqrsrnda ol-

Yaprlacak en ufak bir Lirsrtla-

mesle{'ini icra edenlere uygulanacak

de krsrtlanmasrnr

beraberinde

hii-

getirecektir.

Hatta yazar, pul, mticevher, madalya., sanat eserleri
g,bi kolleksiyonu yaprlabilen eqyalann da yatrnm iqine
dahil edilebilece$ni

ileri stirmiiqtiir.

cut finans kanunlan

igine dahil edilmeyen bu ttir yatr-

(11) BARNARD, 334.

ingiltere'de

mev-

luymetler

araglan menkul luymet-

iinemle

durduiu

bir difer

profesyonel yatrnm danrqmanlannrn
alrnmasrdrr.
olduklan

Bazt firmalar

sahibi

kanun kapsamrna

yatrnm

olduiu

bir menkul

yiineticisi

damqmanr

ve biiylece lisans almaktan

teydiler. Gergekten, bir yatrnm

iinerebilir

husus da,

gergekte yatrnm

halde kendilerini

tamtmakta

olarak

kurtulabilmek-

damqmam kendisinin

Ltymetin

satrn ahnmaslnl

bu iqlem sonunda anrlan menkul

loymetin

rayrg degeri artabilir

veya aksine satrn almak istediii

bir hissenin deierinin

ucuzlamasrm sailayabilir.

benzer tirneklerdeki
ytikseltecek

Bu ve

gtbi bir danrqmanrn kendi kanm
yatrnmcrlan

ve diier

baqka yiintemler

zarara sokabilecek

icad etmesi pekala miimkiin

grirtin-

mektedir.
Gower, daha da ileri giderek yayln araglannda
finansal

Raporda Gower, kanunun

menkul

lerden ibaret deEildir, qeklinde bir tanrm yapmrqtrrlz.

korunmasr kapsamlna dahil edilmesi gerek-

tigr sonucuna vannrqtrr.

Gower, biitiin

aracrdrr ama yatrnm

Gower'in

dtizenlenece{"i sorulan-

gerektiiine

difer yandan bir ya-

qeklinde giiziilmtiqtiir.

trnm aracr da olduklan

Prensipleri

L. bdliimtinde, dncelikle

ve hangi yatrnm mesleklerinin
nrn

ve Onerileri

kanun kapsamlna

yatrnm

sigortalannrn

sigorta olma rizelli$ini gtisterirken

yatrnm

Qahgmalan

diiqtincesi

tasan,

girmiq bulunmaktadrr.

fff. Prof Gower'in

olacafr

tartr$masr da bu iqlerin bir yandan

Sonug olarak
1988'de yiinirltige

mtimktin

da

yazrlar yazarak

damqman

kabul

halkr ytinlendiren
edilebileceiini

yazarlann

belirtmektedir.

"Ancak bu dtizenleme sadece profesyonel danrqmanlarla srmrh kalmahdir.
arkadaqlanna
mesleiini

Borsada oynayan ve golf kltibiinde

tecrtibelerini

anlatan

kimsel

yatrnm

icra eden bir daruqman sayrlmamahdrr"lS,

demektedir.
Kapsam geniqletilerek

yatrnm

araglan

arasrna

emtiaya dayah futures ve obtions sdzlegmeleri de dahil
edilince, bunlann

Ticaret

(L2) GOWER,Part L,28.
(13) GOWER,Part 1, 30.

ve Sanayi Bakanhirna

ml

yoksa ingiltere

so-

Merkez Bankasrna mr ba!'lanaca$

runu ortaya grkmaktaydr.

Gower'a giire, Banka, eski

geleneksel roltinti oynarak para sistemi ve sermaye pi-

ancak, yatrnmcrnln

igin aracr
ko-

Devlet eliyle veya bafrmsrz

misyonl arca ytrtittilmelidir.
iqlemlerinin

sailamak

korummaslm

denetimi

kurumlann

yapacaktrr,

agrsrndan denetimini

gtivenlifi

yasastmn
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qimdiki

Trph,

B. Gower
Prof.

Sonuglan

Raporunun

yayrnlanmasrndan

raporunun

Gower'tn,

resmi olarak gciriiq sorul-

sonra, meslek mensuplanna

yeniden diizenlendi.

du ve bu gdrtiqlere giire taslak

iki geliq-

giirtiqleri balumrndan

Meslek mensuplanmn

me taslafrn qekillenmesine etkili olmuqtur.

bankacrhk
r. Benson Limited

olduiu gtbil4.

$irketinin

genel mtidiirii

Mr.

Martin Jacomb baqkanhgrnda on tane serrnaye piyasa-

adr,

kanunun

Qrkanlacak

Korunmasl"

bdlti-

qu qekilde tizetlenebilir.

miindeki iinerileri
{'

birinci

Gower raporunun

Sonug olarak,

neticileri
"Yatrnmcrmn
yatrnrn tiir-

olmahdrr ve bu kanun biittin

kanunda

ve Sanayi

tammlanmah

Bakanhf'r, bu listeye yenilerini

ve ficaret

ekleme veya

giiriiq soruldu. Siiz konusu dtizenlemelerin

vadeli iqlemleri

2. Hayat
Marshall

sdzleqmeleri kanun kap-

ve yatrnmlar

birbirinden

aynl-

iilgiide deier ve-

baEkam olan Mr.
ile ilgili parlamento

faaliyetleri

* Yatrnm mesleg, en agrk qekilde tammlanmahdrr.

yanlannda

gahqanlann

meslefl'ini yapan iqvetescili zomnlu

tutul-

* Amattir yatrnm kliipleri

harig tutulmahdrr.

tanrmlan-

masrnda, gok az bir farkla, Gower yaklaErmlan benimsenmigti. Buna giire yatrnmrn
defiqik

finansal

tammr 6zel olarak yaprl-

hizmetleri

ancak, aym zamanda Bakantrk
verilmeliydilG.

kapsamasr

mtiqteqanna

igin

da yetki

Prof. Gower, tipsheet aktiviteleri

da kanun kapsamrna ahnmasr taraflan
tasansr da tipsheetlerin

{< Merkez Bankasr, hazineden yana olarak seretki ve denetimini

Ancak, aracl kurumlar

stirdtirme-

ve yatrnmcrlann

lendirilmesi

yani

idi. Htiktimet

yatrnm sirkiileri

ytintinde idi. Bunlann

(15) The White Paper, 5.
(16) The White Paper, 8.

olarak deier-

yayrncrlanmn

belgesi almalan gerektigi dtiqtintilmekteydi.

korun-

masrna dair dnlemler, Devletge ahnmahdrr.

(14)GOWER,Part L,32.

yatrnmlann

Ornefin

benzer

raporuna

Gower

tinerileri,

menkul kryrnetlere ilgili yorum ve bilgi veren yayrnlan

mamahdrr.

maye piyasasr tizerindeki

iizere gahqmalara baqladr.

oluqturmak

Hiiktimet

mahydr,
olarak yatrnm

L7 .L 1984'de

Bu geliqmelerden sonra Htikiimet,

qekilde tasarlanmrqtr.

mahdrr.

lidir.

birlifi

sigortalan

Field, tiiketici

kendi teklifini

$ans oyunlan

* Ifuyrth

de btiytik

ve obsiyon

samrna ahnmahdrr.

renlerin

giirtiqlerine

da, bu gurubun

ilgili

yaprlmasln-

me igin tavsiyelerde bulundnlS.
ve finans

stizleqmeleri hayat sigortalan

*

gelecekteki yaprlanmalarla

iiyesi Mr. Alex Fletch'e geleneksel temelli bir dtizenle-

grkarma yetkisine sahip olmahdrr.
{< Emtia

tarafindan,

y6-

rilmiqtir.

lerini kapsamahdrr.
* "Yatrnm",

sr uygulayrcrsrndan oluqan gUnrba, MerkezBankasr

yetki

SAYFAz06

YIL: 6 SAYI:49

The white Paper diye adlandrnlan
trnmcrnrn

korunmasr

ve yatrnm

taslakt &, y&-

mesle{inin

en iyi

ARGUMENTUM

laymetlerin

citesinde, difer yatrnmlan

dar geniqtir.

qekilde icra edilebilmesi igin, self-regulatory yani kendi

yatmm

1. FSA Kapsammdaki

kendine drizenleyici bir kontrol sistemini gergekleqtirecek kurumlann

da igerecek ka-

yaprlanmasr cineriliyordu ki bu husus

FSA, yatrnmm

Araglan

genel bir tammrnr yapmamrqtrr.

Gower Raporu ile paralel bir qekilde FSA'da yer almrq-

Kanunun birinci btrltimiinde bir tablo halinde belirli ya-

trr.

trnm araglannl, amaglanna gcire srnrflandrnlmaktadrr.
Prof. Gower, raporunun

lanmasrndan
lerini

birinci lusmrnrn yaJnn-

sonraki geliqmeler ile Htiktimetin

igeren The White

F aper'in

sonra, 1985 yrhnda rapomnun
dr 17.

teklif-

yayrnlanmasrndan

ikinci kusmrnr hazrrla-

FSA'da belirlenen yatrnm araglan:
Hisse senetleri.
Tahviller.
Devlet / Yerel ycinetimrer / Kamu tahvilteri.
Hisse senedi ve tahvil

Gower'rn tinerileri
noktal&fl,

ve Devlet cinerilerinin

ortak

sermaye piyasasrnr en etkin, pratik ve eko-

nomik olarak dtizenlenmesinin, denetim ve gcizetim iqinin meslek mensuplannrn
rakmak

olduiu

idi.

oluqturduiu

Bu

kuruluqlann

kuruluqlara bri.izerinde

Gower'rn tavsiyeleri

yasa taslaSnrn

temelini

ve Hriktimet

oluqturdu

teklifleri,

ve F'SA, 1986'da

Tahvilleri

temsil eden diSer sertifikalar2o.

Kollektif yatrnm kurumlan

belgeleri.

Obsiyon scizleqmeleri / Options.
Vadeli i;lem

Srizleqmeleri lFutures

(Ticari amagh sciz-

leqmeler harig).
Borsa indeksi tizerine bahis scizleqmeleri.
Uzun stireli sigorta stizleqmeleri.

doidu18.

Yukandaki

fV, FSA'nut

Kapsaml

ve Geligtirilen

Model

Belirtildigi

grbi, 1986'da kabul edilip 29 Nisan

1988'de yiirtirltige

giren FSA'a kadar ingiltere'de yatr-

nm ve yatrnm

di$er menkul Lry-

de

devletge atanan bir organizasyon bulunmasr driqiintilmekteydi.

de!'erindeki

metler.

iqlemleri ile ilgili ve yatrnmcrlan

koru-

yan ozel bir kanun yoktu. Bu kanun ile ingiltere'de yetki belgesi olmakslan
yasaklanmrqtrr.
ozel durumlar
hiikmolunmuqtur.

yatrnm

Genel

mesle$nin

yasaklamamn

icra edilmesi
yanrsrra,

ve degiqik yetkilendirme

qekilleri

FSA iginde, cezai ve hukuki

lulukda yer almaktadrrl9.

Kanunun

bazr
de

yatrnmlar

tizerindeki

her ttirlti

hak ve se-

merele r2L.
Yasanrn

kapsamlna

yapr kooperatifleri,
lan haricindeki

adi bankacrhk

gayrimenkul

iqleri ve hayat sigorta-

sigortalar dahil edilmemiqtir22.

2. FSA Kapsamrndaki
Yatrnm

iqlemleri,

faaliyetleri

yatrnm

Faaliyefleri

FSA'da bes gurup olarak sa-

yrlmrqtrr.

sorum-

kapsaml, menkul

(17) GowER, L.C.B., Review of Investor Protection,part II,
Lohdon 1985.
(18)PENNINGTON. 49.

(20)MORRIS,12.
(2L)PAGEM'ERGUSON,
23L.
(22) A handbook of Customer Law, National
Cunsumer Groups, London, 19gg, s. Lg2.

Federation

of
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i. Aracrhk faaliyeti
nln ahm satrmr ve halka

(Dealing): Yatrnm

arzurta aracrhk faaliyetleri,

veya bu iqlerin yaptlmasr igin anlaqmalar yapmak.
ii. Aracrhk iqlemlerini

(Arrangrng

Dtizenlemek

Deals in Investments): Yatrnm araglanmn ahm satrmrnr yapan bir baqka kiqi igin anlaqmalar yaprlmasr, ha-

piyasasr

Yatrnm

araglan-

diizenlenmesi,

sektcirlerinin

bunlara

beS tane alt dtizenleyici kuruma brralalmrqtrr,
Self

verilmektedir

adr

Organisations

Regulatory

(SRO)25. Bn organizasyonlar, aym SIB gtbi, yetki ve sorumluluklan

SRO'lar, SIB'nin tesbit

olan kurumlardrr.

ettiS sekttirde ve SIB qartlanna

uygun olarak faaliyet

gcisterirler.
zrrlanmasr.
iii.

Yatrnm

SRO'lar aqa{rda gcisterilmiqtir.

(Managrng

Yrinetimini

Investments): Yatrnm ydnetimi iqi sadece sermaye piyasa$ araglarrnrn de{il, bireysel bir portftiye dahil ttim

Orne{in,

gergevesinde kapsayabilmektedir.

siizleqme

deierleri,

Belirli bir kiqinin taqrnm azlanmn, nakdinin,

kolleksiyonlannrn

TSA The Securities

(Investment

Danrqmanh$

Advice):

ytin verilmesinde danrqmanhk hizmetleri.

v. Kollektif

yatrnm

fesih

(Operating

iqleri

kurumu

biiytik aracr kurumlar,

Collective

Investment

IMRO

FSA'da

Yatrnm

Sektiiriiniin

Trust

ve kollektif

dtizenleyen kurum.

The Investment

Managers

Regulatory

Organization: Yatrnm ytinetimi ve danrqmanh[r yapanlar, kollektif yatrnm kurumlannda

trustee olanlar iiye-

dir.
AFBD The Association of Futures Brokers and

ve Sanayi

sermaye hizmetlerinin
luluiu

bankalar tiyedir.

The Life Assurance and Unit

yatrnm kurumlannr

Diizenlenmesi
ficaret

menkul krymet, obsiyon

Regulatory Organrzation: Hayat sigortalan

ytinetme

kurma,

Schemur)23.
3.

iginde

siizleqmeleri ve finansal vadeli iqlemlere aracrhk yapan

LAUTRO

veya

piyasalarda

veya uluslararasr

Utke

idaresi.

iv. Yatrnm
Yatrnmlara

Association:

Bakanhgl

Mtisteqarhfr'nrn

dtizenlenmesinde

vardrr. Ancak yetkilerinin

nihai sorum-

bazrlan,

Securities

and Investment Board' a24aktanlmrqtrr.
SIB, yatrnm
otorite sahibidir.

meslelini

gerekli iinlemleri

icra edenler i.izerinde

yatrnmcrlann

FIMBRA

Financial

SIB'ye baih

korunmasr igin

alacak qekilde gahqmalar yapmakta

ve kollektif yatrnm kurumlannrna

ri, yatrnm yiinetimi

ve yatrnm

iiyedir.

(zil PAGE/TERGUSON, 234-239,BARNARD, 347.
Q5) Self Regulatory Organizations

Manager

Menkul krymet

aracrhk iEleri yapan

firmalar, hayat sigortalan ve unit trust'lann

ve tiyelerini denetlemektedirler.

Q4) Menkul Iftymetler ve Yatrnm Kurumu, Tiirkiye'deki
SermayePiyasasrKurulu benzeri.

aracrhk iqleri ya-

Intermadiaries

and Brokers Regulatory Organrzation:

SIB bir tist kurulugtur,

olarak meslek birlikleri

Dealers : Vadeli iqlem piyasalannda
panlar tiyedir.

danrqmanh{r

ytineticileqirketleri
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Her SRO, kendi ttiztiitine,

meslek kurallanna

ve disipline sahiptir26. Bir SRO tiyesinin faaliyetlerinden dolayr haklanrun
iddia

yatrnmcrlar,

eden

zarar g6rdiiiiinti

krsrtlandrfrm,
ilgili

meslek

kuruluquna

qikayette bulunma haklana sahiptirler.
4. FSA Sisteminde

ARGUMENTUM

ve iiyelik

devam etti$i

olan yolu, bir SRO'a iiye

olmaktrr.

yeterlilifini

Uyehk

ve mtiracaat

yollan

alma imkanr
SRO iiyeliii
iruruluqu

mevcuttur.

SIB'den

veya SIB tarafindan

Uygulamada
bir meslek

alma yiintinde

bir

Gergekten de 28,000 yetkiliden

sadece 80 kiqi,.SlB'den doirudan yetki alarak mesle$ni. icra etmektedir2S. Yatrnm

endtistrisinde

stratejik

bir rolti olan ve kendini kural koyucu bir makam olarak deierlendirilen
baqvurarak

SIB, hig bir zamarr kiqilere SIB'ye
yetki

doirudan

kendi alanlannda

ve her SRO'nun kendi sahasrna giren

Bunlar

drqrnda RPB Recognized Public Bodies

adr verilen ve SIB tarafindan
mluqlan

dir. SIB tarafindan

tanrnan

Law SocietesSl Institutes

ktimleri

gereiince,

Sayrlan tig kurum

yetki

n bulunmamaktadrr.

SIB, yetki belgesi almak

yaprlan baqvuruyu

denlerini

ve baqvuru

izere

reddederse, bunun

sahibinin

Financial

Tribunal30'e mtirac aat hakkr olduiunu
iginde bagvuru sahibi haklannl

bildirir,

kullanmaz

ne-

vermemektedir.

drqrndaki Regognized Public Bodies

Ayrrca, sigorta qirketleri

slB'ye,

kendisine

CouncilS3 FSA hii-

belgesi

(RPB) bazr qartlarla yetkilendirme

yetki belgesi alabilmektedirler.

bu kurul ile ilgili hig bir oy hakla-

olan,

of Charbader AccounantsS2

Bagvuru sahipleri yaprlan bir srnavr gegtikten sonra bu

timine katrlamazlar,

meslek kuruluqlan

ve Insurance Brokers Registration

almayr tizendirmemiqtir.

yetki alan firmalar, SIB yiine-

tamnan bazr meslek ku-

da belirli qartlarla yetki belgesi verebilmekte-

yetkiyr alma hakkrna kavugmaktadrrlarz9.
SIB'den doirudan

iq bciliimi,in{i

iqlerden sorumlu olaca{"rnr belirlemektir.

yetki

doirudan

tamnan

yolu ile yetki

alum bulunmaktadrr.

kamtlamasr

alanda faaliyet yapmasr gereklidir.

Yetki belgesi alabilmenin

.herkese tamnmaktadrr.

tiyelifi2T

igin kiqinin

etti$

gergekleqtirmek

defiqik

olur.

Yetki belgesi almarun yaygn

nln amacr, SRO'lann

sekttirti iginde gahgabilmek

igin yetki almak zorunludur.

verilmiq

SRO'larda tiyelik igin konulmuq olan gergeve kurallan-

Yetkilendirrne:

yatrnm

ingilterede

mtiddetge yetki

geri kalanlar

yapabilmektedir.
ve emekli

sandrklan

Altr adet sigorta qirketi

I"AUTRo'ya

baEh olarak gah$-

maktadrrS4.
AT'ye tiye iilkelerden
ye piyasasrnda faaliyet
luglar, kendiliiinden

herhangi birinden serma-

giistermek

igin izin alan kuruyetkilendirilmig sayrlmaktadrrS 5.

Senrices
28 gtn

ise, SIB ke-

sin karannr verir.
SRO tiyeliii
kendi ttiztik

igin her bir meslek kuruluqunun

ve ytinetmeliklerine

gdre mtirac aat edilir

(26) CHARLES, H., "How to Solve a Financial Services Act
Problem", Solicitors Journal, Vol. No.3 January 1989,
s.62.
(27) RecognizedPublic Body (RPB).
(28) Report of the SIB for 1990/9L,L9-20.
(29) FSA, m.27.
(30) Finans Hizmetleri Mahkemesi.

(3 1) Hukuk Topluluklan.
(32) Yeminli Mali Mtiqavirler Odasr.
(33) Sigorta Acentalarr Birligi.
$4) Ancak bu iki kurulusun da sigorta qirketinin yetki belgesini iptal etme haklu bulunmamaktadrr. Briyle bir qey
sdz konusu olduEunda, ilgili kuruluq, Ticaret ve Sanayi
Bakanh{'r Mtisteqannrn dikkatini geker ve sigorta
$irketleri Kanununa giire, yetki belgesinin iptalini gerektirecek bir kogul olup olmadr!"rnr karara baf,lar.
Mtsteqar kesin karar vermeden 6nce SIB'nin goriigiinti
almahdrr. Sigorta qirketlerine paralel bir dtizenleme de
Emekli
sandrklarr
igin
getirilmiqtir.,
PAGE/
FERGUSON, 250-25L.
(35) MORRIS, 16-17.
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FSA kapsamrnda faaliyet gtistermek iizere yetki
iqi yapmak tizere sr-

almak isteyen kiqiler, tammlanan

Yeni sistem iginde Devlet

yeni bir yapr cingtiriilmtiqttir.

gahqrlmrq, meslek ku-

en aza indirilmeye

mtidahalesi

rallan belirlenmiq, gahqanlann birbirini

kontrol etmesi

fi igin yaprlacak test, vadeli iqlem aracrh$ igin yaprlan
testten farkhdrr. Bciylece finans piyasalannda gahqan

esasrna dayah bir sistem kurulmuqtur.

Denetimin

her

genig olarak

ele

herkes, kendi meslefi ile ilgili bir meslek odasrna baih

alrnmrq, gerekli zamartlarda ficaret

olarak gahqmaktadrr.

yatrnm

nava tabi tutulurlar.

SRO'lar,
iiyelerinin

OrneB"in hayat sigortasr ytineticili-

kendi

meslek kurallannl

belirler

ve

bunlara uymasr beklenir. Meslek kurallantakdirde, yatrnmcr haklannrn

na tam olarak uyulduiu

korunabildi gine inamlmaktadrr.

cezar yaptrnmlar
tarihli

SIB'nin hazrrlattrfr

mevcuttur.

meslek kurallanna

ay}anhfrn

yrnlanan SRO i.iyelerinin uyacaklan
cezalannln

miieyyidesi

1990
ola-

1991 tarihinde ya-

rak disiplin cezalan bulunmaktaydr.

(Core Rules), disiplin

aracl yanratma

Diier

ri iginde diigtiniilmtqttir.
meksizin yatrnm

ingiltere'de
ganlann

ise btiyiik iilgtide FSA sis-

yetkilendirme

kunrluqlanna

brra}irlmrqtr.

ve finans

stikteriinde gah-

aracr kummlar

mesleki

fiyelerinin

kuruluqlan

halde,

yatrnmcrlann

srnl

amaglamaktadrr.

Amacr

denetim yapmasr,

gcirmekteytz. Meslek kuruluqlannrn
yi.iktini

korunma-

gergekleqtirmek

rallanna

uiratrlabildigini

zarara

azalmakta ve gahqanlarda

meslek bilinci yerleqtirilmektedir.
yatrnmcrlann

mesleklerini

Gergekten de, idari cinlemler ve cezalar afrrlaqtr-

merkezi otoritenin

yasalannda diizen saflayarak

yandan yetkilendiril-

icra etmelerini yakrndan takip etmektedir.

nldrgr

Agrklamayagahqtrfrmuzglbi, FSA, serrnayepi-

Yatrnm

hatta halkr bilgi-

alanrnda iq ve iqlem yaprlmayacafr

cizerk meslek

temindeki

yamsrra yatrnmcrla-

sONUQ

yeni

lendiren yaytn iqteri de sermaye piyasaslnrn faaliyetle-

meslek kurallan

nn tazminat isteme hakkrnr da di.izenlemiqtir.

Bakanh$'na

verilmiqtir.

imkanr

meslefi de geniq olarak tammlanmrq,

htikmedilmiq,

uymayan tiyeler igin FSA'da

Meslek kurallanna

igin yatrnmlar

alana yayrlabilmesi

Saptanan meslek ku-

uyulmasr ile de yatrnmcrlann

serrnaye piya-

salanna olan gtiven ve talepleri artmaktadtr.

izete

ESNEK URETiM \TE SENDiXAT,NN
Yrd. Dog. Dr. Neslihan

OI(AIilN

(*)

(2), yurt ve iqletme ekonomisine uygun dav(3) sdz edildigini gtir0rtiz. itt< lat<rgta srraranmaktan

cini$

rimlilikten

Tiim toplu srizleqmelerebalaldrfrrnda siizlegmele-

dan scizler gtbi gcizriken bu kawamlar

rin amacl btiltimiinde sendikanrn iiyelerinin haklanm
(1)' vekorumamn yanrsra iqyerinde iistiin tiretimden

lerin 1. maddesinde yer alacak kadar onemlidir. insan
kaynaklan

ydnetimi bir iqletmede uzun donemli verim-

lili$in sailanmasrndan

ne kadar sorulmlu ise sendika-

lar da o kadar sorumludur.
(*) M.U. it<t. ia. Bil. Fak. Qal. Ek ve End. ib. nitt. Ydnetim ve
Psikoloji Anabilim Dah.
1) Iftistal-iq ve Ttirkiye Cam Qimento ve Sanayi iqverenleri
SendikasrXIII. Dtinem Grup Toplu iq Siizleqmesi,(1.1.199131.12.1992).

ashnda stizleqme-

Ancak tilkemi zde srkhkla

(1.1.1993
2) OsmanhBankasrA.$. - BASS Toplu iq Scizleqmesi,
- 31.12.1995).
(1992- 1994).
3) MESS - Otomobilig Grup Toplu iq Scizleqmesi,
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durum

kesimlerinin,

iki kesimin du, yani iqveren ve iqgi

toplu iq srizlegmelerinin

miinde yer alan bu ortak sorumlulugu

amaglar bdliifazla cinemseme-

dikleri bigimindedir.

ARGUMENTUilI

durumun

aciliyetinin

farkrnda

geliqmig tilkelerde

giirtildtigti

grbi tilkemi zde de iqEi

iunluiu

sendikalannrn
azalmaktadrr.

iqletme ycinetiminde, cirgiit grkarlan ile kiqilerin

Bu bu-

Eskiden sendikalann

hig birsey yapmamaktrr.
gittikge

Yani hem iqverenin hem de Eahqanlann or-

tak amacr verimliligr

artrrmak

oldufu zaman birbirleri

gtine

sendikalarrnrn

dniinde iiq yol gciztikmektedir(5). 9,1 yollardan

ycinelmeleri halinde miimktindur.
rimliliktir.

gtinden

alamna giren pek

Bu srkrntrh koqular altrnda iqci

luqma, her iki kesiminde ortak amaca dogru birlikte
Ortak amag ise ve-

qeyler

Tiim

gok konu bugtin yasallaqmrs durumdadrr.

grkarlarrnrn gatrqmasrnr cinliyebilmenin yolu bireylerin
grkarlan ile rirgiittin grkarlannr buluqturmaktrr.

sunabilecekleri

deSldir.

artabilir

birincisi

Bu durumda sendikasrzlaqma

ve sendikalar

zamaniginde kiigtilerek

yok olabilir. ikinci yol devletin zorunlu sendika iiyelig,ini yasallagtrrmasr

ve igveren

karqrsrnda onlan gtiglti

ile geliqir grbi gciriinen pek Eok grkar uzlaqacaktrr.

krlacak cinlemler almasrdrr. ugiincii yol ise sendikanrn

Gtintimizde

kendi fonksiyonlannr

insan kaynaklan

ycinetimini kavrayabilen

bir gok iqletme uzun dcinemli karhhia
yolunu insan kaynaklannrn
drr. Bu amagla yenilikler
cinem verilmektedir.

eriqebilmenin

verimliliginde

aramakta-

takip edilmekte ve e{itime

O halde sendikalar da bu konula-

ra duyarh olmak zomndadrr.
Yeniliklerin

diKICri glbi TISK,
grbi kuruluqlar

Dtinyadaki
TUSIAD,

takipgisi genellik-

geliqmeleri bizzat izleSANAYI

aracrh$ ile de yenilikteri

ODALARI

Vb.

izlemektedir-

ler. Sendikalar da bu geligmeleri izlemek zorundadrr.
Bunun nedeni ise son derece agrktrr. Uretim

ewensel-

leqmekte, pazarlar uluslararasr bir nitelik kazanmakta
ve "ulusal pazar igin tiretim"
llluslararasr

rekli

yeniden gcizden gegirerek insan

verimli bir qekilde yrinetilmesi igin ge-

bilgilerle donanmasr ve ycinetime verimlilik

kavramr yok olmaktadrr.

rekabet koqullan ile baq baqa kalan iqlet-

dir. Bu tigtincii yol oldukga zor bir yoldur. Trpke ulusla-

ycinetim felsefesini degiqtirmesi
mrzca sendikalann

varhklannr

yabilecektir.

Yukanda

eden sendika iincelikle iqverenin dilini anlamak zorundadrr. Bu ise qu anlama gelmektedir; verimi arLtrrmaya gah"smak ve bunun
leri

igin kendisine cinerilen ycintem-

deferlendirebilecek

iqgilerin kendi yaptrklan

bilgi

sadece serrnaye defil yeni yone-

verimlilik

artrqrnrn flyelerinin

na inanan sendikalann

anlayrqr ile birlikte sendikalann

gerekmektedir.

Qrinkri verimlitik

renme

gergeklegtirilebildigi

giqmektedir. oysa ki Ttirk sendikalannln

4) TUMER

Melih,

Ydnetim

istanbul 1975. s. 65.

de-

briytik bir go-

ve Ycinetici, Ugler

matbaasr,

ile

olmak

toplam kalite ve performansr iyileq-

tim modelleri de ahnmaktadrr. iqte bu degiqen ydnetim
da sorumluluklan

diizeyinde

iqler hakhrnda sahip olduklan

tirmenin hareket noktasrdrr.

yabancr ortaklardan

koru-

scizri edilen tigtincri yolu tercih

me yabancr

Bu

Ancak kanr-

stirdtirebilmelerinin

Ancak bu qekilde riyelerinin iqlerini ve gelirlerini

bilgiler verimlilik,

qahqm aya baqlamrqtrr.

gibidir.

yolu da artrk bu tigtincii yolu benimsemelerine baghdrr.

meler ise ydnetim bigimlerini, tarzlartnr ve ycinetim felsefelerinl (a) de$qtirmek zorundadrrlar. Bir gok iqletortaklarla

ve

kalite konulannda destek verebilecek konuma gegmesi-

rarasr bir rekabete uyum saglayabilmek igin igletmenin

ve de{.iqikliklerin

le iqveren kesimidir.

kaynaklannrn

yaranna

oldugu-

iggilerinin egitimine e#lmeleri
artrqrnrn stirekli itgbir

gergektir.

5) DRUCKER Peter F., Yeni Gergekler, Trirkiye iq Bankasr
Ktilttir Yayrnlan, Ankara Lgg4,s. 1gT.

yamsrra, bugtn, sendi-

efitimin

iqverenlerin verdikleri

iqi en ryt gekilde tiirenme-

kalar da tiyelerine yaptrklan

lerinde yardrmcr olmak zorundadrrlar.

ise miikemmeli

iigrenmek

peqinde koqabilme-

ve onun

aramanln

art-

Verimlili$n

gerekir. Stirekli

tiirenmek

masr igin stirekli

Bu gahqmanrn amacr son yrllarda

iqletmeleri-

mizde giiriilen yiinetim felsefesi defiqikliklerinden

nrn yaprsrnr de$qtirmekte,

vasrflr iq gtictine ve kadrn iq

gtictine olan gereksinimler

artarken

anlar yagamaktadrr.

tizerinde

durarak

sendikalann

olan
de{iqen

srklaqmasr, trpkr iqletmelerde oldugu gtbi

sendikalarda

da yeni giiztim arayrqlannl

gibi belirleyebilme

serbestisi6fu'(D. Krsmi

manh gahqma esneklik ihtiyacrna
sistemlerindeki

hayatrna yansrmasr ile birlikte

za-

cevap verir(8) . Son
def.iqmelerin

gahqma

klasik gahqma saatle-

bazt de{iqiklik

rinde ve sistemlerinde

isteklerinin

ya grktrErm giirtiyor:uz. Bu defl'iqiklik isteklerine

maktadrr.

ortaise ce-

grkan ve qimdilik iq hukuku
bir gahsma bigimidir.

gucii pazannda

makta iq gticiintin

yiintemlerini

rolti olmuqtur.

uygulamaya

Uluslararast

ise iqsizlik probleminin

tiretim

gegmelerinin

glbi

iinemli

rekabet ve ktiresellegme

boyutlanmn

deiiqmesine

ne-

neklikler

iq

sarsmaktadrr.

giiciiniin

Yeni iiretim

yeterli

olmaes-

gibi es-

Goriildiigti
yerini

ve

roltinii

organizasyonunda

ler ve beceriler yeniden gazden gegirilmektedir.

meslekI(adrn

iq g,iictintin tinemi elastik gahqma saatlerine uygunluiu
nedeni ile artmaktadrr.

zarlannrn nitelifi
Yukanda

Sloan Management Rewiew, Spring 1985, Qev: Neslihan

ortaya

ve iq tanrmlanndaki

eski

iq

sadece i.iretim

esnekligi

kullammr

iq gtictintin tiretimdeki

6) JOINER Charles W. Jr. "Z I{avramr Nasrl Uygulamyor?",

ile birlikte

de iinem kazanmaktadrr.

tiretim

nek

pazarlanmasrnda

ve tiretimin

adlandrnlmaktadrr.

ve tam zamamnda

Esneklik

iiretim siireglerinde, iq giici.iniin i.iretime katrhmrnda,

ve makinalann

srfir hata, stoksuz

karqr geliqtigi igin temel

esneklik olarak kabul edilmektedil(9).

tekniklerinin

aSrhk veren igletmelerin

Fordizm' in

Post Fordist iiretim

Esnek tiretim

Esnek gahqmamn ortaya grkrgrnda toplam kalite

drqrnda kalan

kurallanmn

katr ve gok kuralh iliqkilerine
nitelifi

diye

tarzrntn sonucu olarak ortaya

yeni tiretim

grkmaktadrr.

tiretim

gbzijrm ara-

sciztinti ettiiimiz

vap veren yeni gahgma modeli ise esnek gahqma olarak

gahqma, fason tiretim

zorunlu kll-

yrqlan gergevesinde ortaya grkan ve Post-Fordist

Esneklik taraflarrn gahqma ttir ve koqullanm is-

yiintemine

sendikalann

mik krizlerin

adlandrnlan

iiretim

bu gmplar

$imdilik

Esneklik, yukanda

ESNEKLiKNEDIR ?

yrllarda

vasrfsrz fakat sen-

dtinemlerinde korkulu

dikalr olan iq gtcii tizelliklel<nz

koqullara nasrl uyum safr'layabilecegtni tartrgmaktrr.

tedikleri

geliqmeler gahqma hayatr-

Teknolojik

den olmaktadr.

koruyucu Semsiyesi altrna srfl,rnabiliyorlarsa da ekono-

nin tin qartt4tt(6).

esnek tiretim
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Sonug olarak da sendikalaqmrq
a[rrh['r

sarsrlmakta,

iinemli tilgiide de$qmektedir.
lirsaca ozetledi$imiz geliqmeler 20. W'

rn sonlannda bilgi ve haberleqmenin
yeni

dtinya

iq gticii pa-

dtzeyinin

ortaya

tin planda olduiu

grkarttrgr

sonuglardtr.

Okalun.
D TISK, Qahgma Hayatlnda Esneklik, TISK Yayrnlan No: 10
1994,s.10.
Metin, "Ttirk Iq Hukukunda Esnek Qahqma
Konusunda Karqrlaqrlan Bazr Sorunlar" Petrol iq Der.

8) KUTAL

1995,s: 15.

9) ERAUN

Aydrn, Post - Fordizm ve DeEiSenMekansal On-

celikler, ODTU, Mimarhk Fak. Mat. Ankara 1992,s. 23.

YIL: 6 SAYI:49

SAYFAzI2

tiretim

Fordist

gcirtilen trkanma

iliqkilerinde

esnek

adr verilen bu sistemle agrlmak istenmektedir.

iiretim

Bu sistemde belirleyrci olan taleptir. Stoklama yoktur.

ARGUMENTUM

keziyetgi yaplsrnr bozacak niteliktedir(10).
tilkemizde sendikalann,
grlanan merkeziyetgi

Bilindig, grbi

ticret sendikacrhfn geklinde al-

bir yaprlan vardrr. Oysa ki esnek

srrasrnda kalite kontrolti

ve tiretim esnasrnda

gahqma iqginin verimlili$ni

belirli alanlarda ktitle tiretiminin

tarn tersine, uzman-

merkezryetgi bir anlayl$ iq yerinin gereksinimlerine

Uretim

laqma aranmaktadrr.

Btiylece emefin cirgiitlenmesinde

ve emefin tiretimdeki

roliinde farkh bir durum ortaya

grkmaktadrr. Uzmanlaqan

iq gticti bireysel olarak

pa-

vap vermemektedir.

arttrnnayr

zeninde, sendikanrn iq yeri agrrhkh olmasr ve cizellikle
iqletmelerin

insan kaynaklan

bdltimleri

iginde bulunmasr gerekmektedir.

yandan tiretimdeki

sl hem iqyeri

da pazarhk giictinti yitirmektedir.

Bu durumun

grkmasr ile baqlayan siireg iginde kollektif
da eski cinemini yitirmekte,

bir yandan
ortaya

iq hukuku

bireysel iq hukukunun

cine-

ce-

Bu nedenle bu tiir bir gahsma dii-

zarltk gtictine sahip olmakta arna niteliksiz iq gticti bir
cinemini kaybederken

hedefledigr igin

qarttrr. Kurulan

ile yalnn iliqki

Bu iliqkinin kurulma-

agrsrndan hem de sendika
iliqkiler

ortak grkarlan

agrsrndan

saptamayr ko-

laylaqtrracaktrr.

ESNE KLI K IJYGUI"AMALARI

mi ise artmaktadrr.

Esnekligrn dtinyadaki de!'igen gririiniim ve uyBatr da oldugu grbi tilkemizde de etkileri giirtilyeni

meye baqlayan
sendikalann

tiretim

iliqkilerinden

etkilenen

rintinde bulunan tig yoldan daha cince sciz

etmiqtik. Zor olam tercih etmeleri halinde ydnetime bilgl ve becerileri ile destek verebilecek konuma gegecek
olan sendikalar

esnekleqmedenstiz edildigi giirtilmektedir(11). Bunlar;
sayrsal

Esneklik,

Qahqma Siirelerinde

Esneklik,

Fonksiyonel Esneklik ve Ucret Esnekli{idir. gimdi krsacabu uygulamalara bir bakahm.

ig giicii agr-

cincelikle mevcut durumu

srndan def'erlendirmelidirler.

gulamalanna balnldrgrnda iq gricii agrsrndan dort ttir

Esnek iiretim koqullann-

da iq giicti agrsrndan durum qudur: 1) Her iqginin tek

sayrsal Esneklik : iqverenin gahqma gticiiniin
btiyiikltiitinii

defiqtirrneye ytinelik serbestisi anlamrna

2)

gelmektedir. Yasal srmrlamalann el verdiii dlgiide iq-

Belirli hirstasl ara gcire eqit ticret yerine kiqisel beceri ve

verenin ig gticiinii sayrsal ve niteliksel olarak de{iqtire-

baganya dayah ticret, 3) Ytiksek derecede uzmanlaqma

bilme iizgtirlti{iidtir. Sendikalar iqte bu rizgtirliige karqr

yerine giirev srmrlandrrmalannrn

grkmaktadrr. Ozellikle kriz ddnemlerinde iqletmeler kii-

iqten sorumlu

olmasr yerine gok iqte sorumluluk,

reli iq baqrnda eiitim

azalmasy 4) I(rsa sti-

yerine siirekli

egitim, 5) Dtiqey

giilme e{'ilimine girdiklerinden iq giictinti daraltmaya

organizasyon yaprsr yerine yatay iq giicii cirgtitlenmesi,

gahqmaktadrrlar. Bu dunrm ise sendikalar tarafindan

6) Sendikalaqma

tepki ile kargrlanmaktadrr. Somn gimdilik toplu scizleq-

kaynaklanan
zarrmasl,

hrzrnda diigtiq, 7) Orgtit yaprsmdan

iq giivencesi

yerine becerinin

8) iqgiye artan

sorumluluk

cinem ka-

verilmesi,

iqgiden mevcut becerilerini ve geleneksel bitgilerini

9)
ku-

lanmasrm istemek.

10) YAWZ

Yukanda hrsaca ozelliklerini belirtti{imiz
Srgik gahqma modeli

toplu

iinemli bir etki yapmaktadrr.

pazarh{rn

bu de-

yaplsrna

Bu etki sendikalann

gok
mer-

Ariq "Esnek Qahqmanrn Endtistri lliqkilerine
Etkisi", Qimento iqveren Dergisi, Temmuz l.ggb,s. 20.
11) TUNCAY Can, "Qahgma Stireleri ve Istihdam Tiirlerinde
Esneklegtirme", Qahgma Hayatrnda yeni Geligmeler
Esneklik, Qimento Miistahsilleri iqverenleri Sendikasr Y.
Ankara 1995,s.59.
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tinlemler ile aqrlmaya gahqrlmakta

melere konulanbazt

ise de yeni yasal dtizenlemelere

ihtiyag olduiu

gdrtil-

piyasaslna ve karmaqrk
giire ayarhyabilme
Sendikalann

mektedir.

piyasa ekonomisi koqullanna

esnek tiretim tarzrrun olumsuz bir sonucu
bu duruma karqr koymak

olarak nitelendirebileceSmiz
Esneklik: Ozellikle hizmet

Qahqma Siirelerinde

geliqmeye paralel ola-

diinyada giisterdifi

sekttiriintin

rak gtindeme gelen bu konu yasalarda belirtilen

gahq-

drqrna grkrlmasr anlamrna gelmektedir.

ma stirelerinin

istemeleri

gelmektedir.

anlamrna

serbestisi

cavap verebilecek yasalann

bu konuya

Ulkemizde

son derece doialdrr.

olmayrql ve tistiine iistelik

kronik enflasyon nedeni ile ticretlorin reel anlamd a zaten her zamarl diiqtik oluqu sendikalann

bu konuya sr-

Hem gahqanlar ycintinden hem de igyeri bakrmrndan

cak bakmasrnr engellemektedir.

Ucret esnekligini dti-

igeren bu sistem pek gok tilkede
(02),
uzun yrllardrr, (6rnefin ingiltere'de Ig71' den beri)

zenleyecek olan yasalann

an once grkartrlmasr

bir gok avantajlar

Ancak tilkemtzde yasal diizenleme-

uygulanmaktadrr.
ler heniz

yapilmadrfrndan

uygulamada zarnan zaman

sorunlarla karqrlaqrlmaktadrr.

ile gahqtrnlabilmesi

qitli gtirev de{igiklikleri
Yatay iq hareketlilifini

iqg,tictintin miktan

grup

demektir.

gruplar arasr yatay

sailayarak

yatay

ve

esnekliff

biitiinleqmesini

sailar.

insan

gdrev deg'iqiklikleri
efitim

planlamasr

kaynaklan

ve biittinleqmiq

kontroluna

yaprhrken

yaprlabilir.

tam tersine verimlilik

Genellikle

belirli

bir

arttrncr

Bazen de

gergevesinde

rinlemler

tenzili rtitbe niteligi tagryabilir(13). Genellikle sendikalar ticretler tizerinde olumsuz bir etkisi olmadrgr siirece bu ttir esnekliie karqr grkmamaktadrrlar.
Ucret EsnekliEi: iqte sendikalann

iqletmelerin

rtiqleri ahnacaktrr. Bu yiizden sendikalar mutlaka

ha-

zrrhkh olmak zomndadrrlar.

durduklan

konu

Ortak

gtiriiq oluqturmah

bu

ttir

Toplu scizleq-

g,irdi{i takdirde yaptrnmlan

melere iicret esneklifi

o1-

mahdrr. Ornegrn kriz dtinemlerinde iiretim klsrtlamasrna

gidildiginde

zamuuna

ticret

srfir

grkarmama taahhiidt

karqr

iqten

gibi.

soNUQ
Qahqanlarda genellikle yeniliklere

kalite

takrm gahgmasrna ydnelik

bazen terfi amagh olabilmektedir.

sasiyetle

96-

olanak

plam ile de takviye edilen bu ttir ig gtirev deii-

giklikleri

sendikalann

ile ilg:ili defl'ildir. Mevcut iq giic{i-

niin daha verimli bir qekilde kullanrlabilmesine
tanrr.

Ancak bu yaprlrrken

gerekmektedir.

ve yasa koyucuya bunu aktarmahdrrlar.
iqletme iginde iqginin ge-

Fonksiyonel Esneklik

bir

tizerinde hasesnekliktir.

ticret yaprsrnr ve diizeyini defiqen iqgtic{i

gtiriiltir.
nur.

karqr direng

Bu direncin kaynafirnda geqitli etkenler bulu-

insanoilunun

bilinmeyene

doiasrnda

karqr bir

korku, bir direnme ig g,tidtisti zaten vardrr. Buna bir de
tist yiinetmin yenilikleri

personele yeterince iyi aktara-

mamasr eklenirse hoqnutsuzluiun

karqr koyan sadece iqgiler

yecektir. Yeni uygulamalara
defildir.

boyutlan iyice biiyu-

Zamart zaman orta kademe yoneticilerinin

de

deiiqime direndigr gcirtilmektedir( 14).
De{iqime direnmenin
da hakim oldufunu

biliyonrz.

Geleneksel sendikacrhk

sendikalarda bu direng daha

anlayrqrnrn hakim olduiu
da artmaktadrr.

zaman zaman sendikalara

Oysa ki defiSim her zaman iSgi aleyhi-

ne sonuglar yaratmayabitir.

OrneEin igletmelerin iq de-

12) HACKETT Penny, Successin Management Personel,John
Murray (Publishers)Ltd. London, L979,s. 213.
13) WERTHER

William

Band DAVIS

Keith,

Human

Resoufcesand Personel Management, McGraw Hill Book
Comp.1989,s.228.

14) PIGORS

Paul

and

MYERS

Charles

A.,

Personnel

: A Point of View and a Method, McGraw

Administration
Hill INC, gth. Ed. 1981, s. 337.
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uzun bir stire

(16), modelin iqgi ile diyaloiu arttrrdrSm, profesyonel

karqr grkmrglardrr (15). Bu karqr grluqrn pek gok nedeni

yiineticilerle.iliqki kurmayr kolaylaqtrrdrfr.nr stiylemek-

vardrr. Fakat btzce en btiyiik

tedir. Baqan igin sendikanln katrhmrmn qart olduiu-

yapmalanna

ferlendirmesi

Nitekim

neden bilgi eksiklifidir.

daha sonralan bazr sendikalar, uzmanlan

nin, samlannrn

aksine iqgileri iqin yararh

lan gerektiiini vurgulamaktadrr.

sonuglar

Yukandaki

giirdtiler.

Sendikalanmrzurt

renin yeni bir stimtirti

modelini

son derece baqanh
Laspetkim-iq

olasrdrr.

olarak

lerden biridir. Toplu sdzleqmedtizenini derinden etkile-

gdrti-

devreye soktuiu

Ornek

baqkam

agrktrr.

iqletmelerin

insan

kaynaklan

biiltimlerinin sendikalanyla daha srliiriliqkiler igine gir-

olan bu iiretim

meleri, yenilikler konusunda onlan daha srk bilgilen-

uygulamasr

olan toplam

sendikasr

de

arttrr-

verimliligi

belirlemiq

digr

dirmeleri gerekmektedir. Yasa koyucunun ise esnek ga-

bigiminin, iqqinin yrinetime katrlmasrna olanak saSladrErnr giistermektedir.

arttrrmak

me zorlamaktadrr. iqte elastik gahqmada bu de!'igiklik-

da korkuyor. Bazrlan iqve-

qtinde. Ancak yaprlan aragtrrmalar,
ana hedef

tirnekleri

Defiqen tiretim iliqkileri endiistri iliqkilerini de de$igibir goiu bugtin toplam kalite

ydnetimi uygulamalanndan

mayl

nu, hem iqgilerin hem de iqverenin birlikte istekli olma-

ka-

baqlayrnca iq de!'erlendirmeleri-

nah ile bilgilenmeye

igerdifini

sendikalar

kalite

BRISSA'
ytinetimi

Vahdettin

hqmayla

da

ilgili

yasal

diizenlemeleri

biran

dnce

gergekleqtirmesiile sorun biiyiik tilgiide gtiziilecektir.

igin

I(arabay

15) ATAMAN Uzeyir, "Soru ve Yanrtlarla iq Deg'erlendirmesi
ve Ucretin Korunmasl", Laspetkim - Ig Dergisi, Mart
1993,sayr:4s:26.

16) KAI{TARCI Hazrm ve I(ARABAY Vahdettin, "BRISSA
Deneyimi", iS Yrinetiminde Devrim, istanbul Miilkiyeliler
'
Vakfi Y. 1993,s. 146.
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