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lebilecek bu husus fiiliyatta
miqtir. Yaptrklan

iqiNnnxinnn

maalesef gergekleqeme-

mricadele ile Anadolu'daki

Savaqr igin de cinemli katkrlar

Milletlerarasr, Andlagmalarr,n
lgr,fir.nda Ahr.ska
(Mesket)Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye
Ar. Giir. Ozlem fiiCnf,

Rus hakimiyetine
sonra

olanlardan

ilk

saflamalanna

defa girdikteri

daha

Kurtuluq

bi.iyiik

Savaqr sonrasl, topraklarrndan

raimen,

1828 yrhndan

acrlara;

Kurtuluq

siirgtin edilmeye ka-

dar varan ve bugiin de dinmemiq olan acrlar eklen-

Bir Asistan Masah.ya da Kibrit Suyu

miqtir.

Ar. Giir. Reha fiil{LUnf,

iqte bu acr geliqkiler sebebiyle makalemize

konu olarak Ahrska Tiirkleri

Siyasal Partilerin (Ama,g ue Faaliyetlerinin) Mitli
Deulet ilke si Agtsr,ndanYasaklanmalart

ile olan mtinasebetleri-

mizr, bir tarihi stireg iginde ele alacafi,z. Fakat bu srireg iginde tabii olarak Kurtuluq

Savaqr yrllan agrhkh

bir yer tutacaktrr.

Ar. Giir. Yakup BULUT

II. AHISKA (MESKET)TURKLERITIUOINZ

nnir,r,E TLE RARASI AD{DT,A$MALARIN
rgrcrmoe AHrsr{A (MESKET)
TURKLERi'NIN HUKUKi STATUsU
\TE TURKiYE

Mesket Tiirkleri, Meshet Turkleri, Meshi
Ti.irkleri, Meqketler veya Ahrska Ttirkleril
qitli isimlerle adlandrnlan
olarak isimlendirmektedir2.

Rusga'da Meski, Trirki,

Azerbaycantsi olarak gegmektedirS. Brz yay$n

kulla-

deyimini ter-

cih ediyoruz.

r. ciRig

Yaqadrklan
Dagrlmadan rince Dtinya'da en gok Trirk'rin yaqadrgr devlet olan eski Sovyetler Birligi topraklanndaki Ttirkler'in

bu halk, kendisini "Trirk"

nlml olan Ahrska veya Mesket Trirkleri

oztem niCnl,(*)

olarak qe-

Meqketya olarak

bcilge Mesketya,
adlandrnldrgr

Meshetya

igin isimleri

veya
de bu

yaqadrklan bcilgeden gelmektedir. Aynca bu bcilgenin

az brr krsmr bir zamanlar Tiirk ycinetimi

altrnda yaqarken

daha sonra yaqadrklan

bcilgelerin

Ruslann eline gegmiq olmasr nedeniyle, bunlarla ilg.ili
olarak eski Sovyetler Birtigr ile aramrzda yaprlan ikili
dtizenlemeler bulunmaktaydr.
iqte

bu

topluluklanndan

gruba

giren

az

sayrdaki

birisi de Ahrska Tiirkleri'dir.

ilk anda onlar lehine hukuki

Ttirk
Ancak

bir avantaj olarak gcini-

* Marmara Universitesi Hukuk Faktiltesi Devletler
[Jmumi
Hukuku Anabilim Dah Araqtrrma G6revlisi.

,

1 Meshet Ttirkleri deyimini kullanan ve ayrlca parantez
iginde de Ahrska Ttirkleri'nin kullanrmr igin bkz.
DEVLET, N., Doiuqtan Gtinumtize Buytik islam Tarihi
QagdaqTtirkiler, Ek I. cilt, Qag Yayrnlarr, istanbul 1998,
s.387. Meqketler deyiminin kullanrmr igin bkz.
YERASIMOS, s., Milliyetler ve srnrrlar Balkanlar,
Kafkasya ve Orta-Do6u, (Qev. $ TEKELI), iletiqim
Yayrnlan, istanbul 1994, s.27G
2 AKINER, Shirin, Sovyet Musliimanlan, (Qev. T.
BUZPINAVA. MUTU), insan Yayrnlan, istanbul 1995,
s.222.
3 i b i d . ,s . 2 2 2
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bn tinemli qehri olan Ahrska qehri nedeniyle de

Sultan Selim zamamna kadar inmektedir. Ancak

Ahrska Tiirkleri olarak da adlandrnlmaktadrrlar.

biilgenin kesin olarak Osmanh topraklanna katrlmasr

Irk olarak Ahrska Tiirkleri'nin Tiirk soyundan
geldikteri kabul edilmektedir. TtirkleSmiq Giirctilerin

1578 gtiztinde Qrldrr (Ahrska) eyaleti kurulmasrndan
sonra olmuqt,tr7.

de bu gruba kanqtrlrnr ifade edenler de Mtisltiman

Tam 250 yrl sonra 1828-L829 Osmanh-Rus

Giirctiler olan Acaralar'ln bunlardan aynldrfrnr ve on-

Savaqrsrrasrnda biilge Ruslann eline gegmiqve savaq

Iann Ttirkleqmedigini onlar da kabul etmektedir4.
Aynca konuqtuklan dil de Anadolu Ttirkgesi'ne gok

sorasmda tmzalanan Edirne Andlaqmasr (I4 Eyliil

yalundrr ve onlar da kendilerine hig bir boy adr kul-

Rusya'ya brrakmak zorunda kalmrqtrS. Ruslar bu

lanmadan dogrudan Tiirk demektedirlerS. Bu bu tar-

savaqtan krsa bir siire tince iranhlarla da bir savaq

trqmalar esasen konumuzu da ilgilendirmemektedir.

yapmrqlardr. Muzaffer olduklan bu savaq sonunda

Zaten 1829 yrhnda Rusya'ya brrakrlan ve Mesketya

1828 Ttirkmengay Andlaqmast'm yapmrqlardr. iqte bu

oluqturan,

andlaqmanln 15. maddesi paralelinde bir htikiim

Osmanhlar'rn Qrldrr (Ahrska) Eyaleti dedikleri ve
Ahrska ve Ahrlkelek kasabalannrn bulunduiu bu yer-

Edirne Andlaqmasr'nrn 13. maddesinde yer almaktay-

de sadeceMesket Tiirkleri yasamamaktaydr. Mesket

Osmanh topraklannda yaqayan Ermeniler belirli bir

Ttirkleri ile beraber aJrmkaderi paylaqlp, memleketle-

stire iginde serbest iradeleriyle Rusya'ya gcigedebile-

rinden stirtilen ve halen stirgtinde yasayan baqka

ceklerdi.Tabii bu hak karqrhkh idi.Ruslara brrakrlan

denilen

gruplan

Tiirk

krsmrnr

kuzey

bolgenin

inceleme

da

konumuzu

L829) ile Osmanh imparatorluiu

dr. Stizkonusu hiikme

Osmanh

Ahrska Vilayeti'ni

gtire Ruslar'rn gekildikleri

topraklannd.aki

Mtisltiman

ahali

de

oluqturmaktadrr. Bunlar da Ttirkmenler (kendilerine

Ttirkiye'ye giig edebilecekti.Ruslar bu anlaqmalarla

Mesket

Kafkaslarda ele gegirdi{i topraklara Ermeni ntifusu

adla

verdikteri

Tiirkleri'nden
Karapapaklar

ki,

Tiirkler

farkh

bir

(bunlar

grup
da

bir

bunlar
olarak
Tiirk

zikredilir),
boyudur),

Hemqinler veya Hemqiler ve Ttirkleqmiq Ktirtler'dir6.
Biittin bu gruplann drqrndakalan ve halen orada yaqayan gruplar (Ermeniler, Gtirctiler vs.) da vardrr ki, bunlar bizi dogrudan ilgilendirmemektedir.

yerleqtirmeyi

Bu

hedeflemekteydi.

qekilde

Osmanhlar'dan aldrklan Ahrska'ya da birgok Ermeni
yerleqtirilerek,buradaki
Mtisliimanlar

aleyhine

ntifus
bozmaya

daha

dengesini
o tarihten

baqlamrqlardr9.
Daha sonra 1877 -1878 yrllan araslnda yaprlan
Osmanh-Rus Harbi sonund a rmzalanan Berlin Banq

UI. I. DCThIYASAVA$I'NA KADARKI TARiHi

sunnq
Osman[
Tiirklerle

imparatorlugu

miinasebetleri

gok tarihgileri

iincesinde de biilgenin

olmuqsa da, bu husus bizden

ilgilendirmektedir.

Asrl inceleme konu-

muz olan Osmanhlar'rn bcilge ile mtinasebetleri Yavuz

4 i b i d ., s . 2 0 ',l2 2 2 .
5 DEVLET,N., op. cit., s.387.
6 ibid., s.387-388;AKINER, S., op. cit., s.222-

Bdlgenin Osmanhlar tarafindan fethi ile ilgili geniq bilgi
igin bkz. KIRZIOdLU, M. F., Osmanhlar'rn KafkasElleri'ni Fethi, ( 1451-1590) Turk Tarih Kurumu
Yayrnlarr,Ankara 1993.
Anlaqma metni igin bkz. ERIM, N., Devletlerarasr
(Osmanh
Metinleri
Tarih
ve
Siyasi
Hukuku
imparatorluf'u Andlaqmalarr),Cilt I, Ankara 1953, s.279286.
Bu Ermeni grigleri ve Ruslarrn iskan politikalarr igin bkz.
BEYDILLI, K., 1828-1829Osmanh-Rus SavaqrndaDo$u
Anadolu'dan Rusya'ya Gtigtirtilen Ermeniler, Ttirk Tarih
Kurumu Yayrnlan, Ankara 1988.
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Andlaqmasr (13 Temmuz 1878) ile doiuda bu sefer de
Kars, Ardahan
terk ettik.

ve Batum

I. Dtinya

vilayetlerimizi

Rusya'ya

Savaqr srrasrnda yrne Doiu'da

Ruslarla savaqryorduk. Baqlarda Qarhk Rusyasr lehine gelisen savaqta, Bolqevik ifrtitati patlak verince du-
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sit htikmiinden cesaret alarak ve de Ekim itrtilali ite
iktidara gelen Bolqeviklerin Rusya'da yaQayan halklar igin kabul ettikleri "halklann kendi geleceklerini
kendilerinin

belirleme

hakkr"ndan

yararlanarak

rum defiqti. Rusya banq istemek zorunda kaldr ve so-

osmanh imparatorluiu'na katrlmak igin harekete
gegtiler. Yaptrklan bir plebisit neticesinde Osmanh

nugta Rusya ile Brest-Litovsk'da

banq andlaqmaslnr

imparatorlufu'na katrlm a karan aldrlar. Bu kararla-

rmzaladrk (3 Mart 1918). Bu anla$manrn IV. maddesi-

nm 26 Nisan 1918 tarihinde Osmanh Htiktimeti'ne

ne gcire, daha cince Berlin Konferansr'nda Rusya'ya br-

bildirdiler ve bu istekleri Osmanh Hriktimeti tarafin-

rakrlmrq olan Elviye-i Selase denilen Kars, Ardahan

tlan kabul edildi13.

ve Batum vilayetlerinde
kontroltinde

Osmanh imparatorluiu'nun

plebisit yaprlmak suretiyle, bu toprakla-

nn geleceS-inin belirlenmesi kabul ediliyordu. yaprlan
plebisit sonucunda iig vilayette de Osmanh ycinetimine katrlma karan ahndrlo.

Bu arada brilgedeRusya'daki ihtilal sonrasrbaSrmsrz hareket etmeye baglayan Kafkasyah devletlerin (Azerbayean, Ermenistan ve Gtircistan) kurduiu
Mavera-yr Kafkas Hiiktimeti ile Osmanh Htiktimeti
banq

I. Diinya savaqr'nda Ruslarla Dogu cephesinde

gtirtiqmelerine

baqlamrqlardr. ittr

olarak

Trabzon'da yaprlan gcirtiqmelerdenbir sonug ahnama-

yaprlan savaqlar Ahrska bcilgesi drgrnda cereyan ettiy-

dr14.Daha sonra bu sefer Batum'da 11 Mayrs 191g'de

se

baqlayan konferansrn baqrnda Ttirk delegesi Halil
Bey, Ttirk ordusunun baqanlanndan da aldrfr gtigle,

de,

burada

Ermeniler'in
olmalanna

yagayan

katliamlanna
rairnen

Mtisltiman
uiramrs

Ti.irk

halk

ve savas drqrnda

savaqrn getirdig:i acrlardan nasip-

lerini almrqlardrrll.
Brest-Litovsk
ile ilg:ili herhangi

Andlagmasr'nda

Ahrska bcilgesi

bir dtizenleme bulunmamaktaysa

da, bu andlaqma buradaki Mtisli.iman Ti.irk halkr igin
btiytik

umutlar

taqrmaktaydr.

belirttigimiz

iskan politikalanna

gofunlukla

Mtisltimanlar'dan

Ruslann
raimen
olugan

Ahrska ve Ahrlkelek'in anavatana katrlma isteklerini
kabul ettigimizi karqr tarafa bitdirdils. Bu arada bu
Kafkas konfederasyonu dagrldr ve Gtircistan (26
Mayrs 1918), Azerbaycan ve Ermenistan (28 Mayrs
1918)'deba{tmsrzhklarrnl ilan ettilerl6.

yukanda

Bundan sonra osmanh Hi.iktimeti her bir dev-

hala ahalisi

letle Batum'da aynl grinde tig ayrr banq andlaqmasl
imzaladr (+ Hazrran 1918). Bu bang andlaqmasr ile

Ahrlkelek

Ahrska nahiyeleri halkr dal? Brest-Litovsk'daki

ve

plebi-

10 Plebisit ile ilg"ili geniq bilgi iqin bkz. GOKDEMIR, A. E.,
Cenub-i Garbi Kafkas Hiiktimeti, Ttirk Ktiltuninti
Araqtrrma Enstittisu Yayrnlan No:111, Ankara 1ggg,
s.20-22.
lL Ermeniler'in bu bdlgedeki katliamlan igin bkz.
GAZTGIRAY, A. A., osmanhlardan Gtintimtize Kadar
Vesikalarla Ermeni Tercirti'niin Kaynaklan, Gcizen
Yayrnlan, istanbul 1g82,s.B8b,4gL-495.
L2 Tiirkler'in go{'unlukta olduiunu ispat eden Rus istatistikleri igin bkz. GOKDEMIR, A. 8., op. cit., s.108-105.

ytizyrl
13 KURAT, A. N., Ttirkiye ve Rusya xvIII.
Sonundan Kurtuluq Savaqrna kadar Tiirk-Rus ltigt<iter
(1789-1919),
Ankara 1920,s.474-475.
L4 swIETocHowsK[,
T., Miisltiman cemaatten ulusal
Kimliie Rus Azerbaycanr 1g0b-1920,(Qev. N. MERT),
Ba{'lamYayrnlan, istanbul 1988,s.16b-162.
15 OKE, M. K., Ermeni sorunu LgL4-Lgza (Devletin Drs
Politika Atag Alternatifleri Uzerine Bir inceleme),Tiirk
Tarih Kurumu Yayrnlarr, Ankara 1991,s.128.
16 YILDIRIM, D./OzoNoER, M. c., Karabaf Dosyasr,Ttirk
Ktilttirtinti Aragtrrma Enstittisti yayrnlarr: 119, II. Baskr,
Ankara 1991,s.17.
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birlikte

Ahrska

ve

Ahrlkelek

de

Giirciiler'den geri ahmyordul?. Daha sonra Padiqah
VI. Mehmed Vahideddin 15 Agustos L334/L918tarihli

tr. Anadolu hi.iktimeti mticadelesinde o yrllarda aynr
dtiqmanla mticadele eden Bolqevik Rus hiikiimeti

ile

iyi iliqkiler igine girmeye gahqryordu. Ahrska bcilgesini
iqgal eden Grircistan'da ise

beyanname ile anavatana katrlma dilekgelerinin kabul olunduiunu bildirdi. ittrat< beyannamesindebah-

ve hatta daha da ilerisini

sedilen yerler 11 Eyltil 1334'te bir kararname ile tesbit edilmigti. Buna gdre Kars, Ardahan, Batum,

Htikiimeti'nin
lar

Nahcivan, Ahtska ve Ahrlkelek gtbi yerler belirtilmek-

durumundaydr.

teydil8. Ancak I. Dtinya Savaqr Osmanhlar'rn Doiu
cephesindeki bu baqanlanna raimen aleyhlerine so-

Gtircistan i.izerine saldrnya gegtifl srralarda Anadolu

nuglanmr$ ve Mondros Ateqkes Andlaqmasr (30 Ekim
1918)'nrn9. maddesi uyannca Osman[ ordusu bura-

krn

Gtircii

Hi.iktimeti

lardan gekilmek zorunda kalmrqtrrl9.

rumda

olduiundan

ry.

I. DUI{YA

SAVA$I SONRASIN DAKI

GELi$MELER
Osmanh

diiqmanr olduiu

daha

Mondros

Mtitarekesi tmzalanmadan gekilme igin hazrrlanmaya
baqlamasr tizerine Ahrska btilgesindeki Mtisltiman

de di.iqmanr
Htiktimeti'nin

Rus

Bolqevik

de Gtirci.iler'e nota vererek anlaqmalara ay-

Hiiktimeti

iqgal edilen yerlerden

olarak

grkmasrnr istedi.
karqr zor du-

de Sovyet Rusya'ya

ahalisinin

gok btiyiik krsmrnr Ttirkler'in

Ardahan,

Artvin

ve Batum'u

11 Mart

Ahrska'yr,

sonrasrnda

yaprlan mtizakereler

brraktr. Bunun tizerine Ttirk

Ordusu'nun

g,ibi iqgal ettigi toprak-

Htikiimeti'nin

Anadolu

nedeniyle

Bolqevik Rus

bulunmaktaydr.

Menqevik bir hiiktimet

oluqturduiu
Hi.ikiimeti'ne

Anadolu

ordusu 7 Mart

L921'de

ve L4 Mart

L921'de Batum'u

Lgzl'de Ahrlkelek'i geri aldP2.
Aynr tarihlerde

temsilcile-

Anadolu Htiktimeti

Ttirk ahali de 29 Ekim 1918'de "Ahrska Hiikiimet-i
Muvakkatasr"nt kurmuStu. Daha sonra o yOredeki

riyle Sovyetler arasrnda gcirtiqmeler tamamlandr

benzer htiktimetlerle birleqerek, 30 Kasrm 19L8'de
yeni kurulan "Milli $ura Hiikiimeti"nin bir qubesi ha-

Andlaqmast

16 Mart

1921'de Moskova'da

teqkil eden beldeler Sovyetlere brrakrhyordu.
gtin rince Tiirk ordusunun

ve 12 Nisan 1919'da ingilizler tarafindan da$rtrldr20.

mayr kabul etmiqtik.

nh qekilde savunmugtu. inceleme konumuz olan bdtge de ancak son hiiktimet yrkrhnca ingilizlerin de destegr ile Giirctiler tarafrndan ele gegirilebilmiqtirzl.

Dostluk

tmza\and,.23. Bu and.laqma ile konumuzu

line gelmiqsede bu htikiimet de uzun iimtirlti olamadr
Ancak bu stire zarfinda siiz konusu htikiimetler
Mtisttiman Ttirk ahaliyi iqgalci gtiglere karqr gok baqa-

Tiirk-Sovyet

ve

Moskova
mtizakerelere
temsilcilerinin

girdigi bu bcilgeleri boqalt-

Andlaqmasr

Gtircistan,

Birkag

hazrrlamrken

Ermenistan

de katrlmasrnr

Ruslar

ve Azerbaycan

istemiq

ancak Ttirk

Bu nedenle de bu

Heyeti bu teklifi

kabul etmemiqti.

cumhuriyetlerle

ayn bir andlaqma olarak

13 Ekim

Bu arada Anadolu'da kurtulug savaqrbaqlamrq-

L7 OKE, M. K., op. cit., s.131.
18 GoKDEMIR, A. 8., oP.cit., s.22-24.
19 Andlaqmanrn tam metni igin bkz. SOYSAL, i.,
Tarihgeleri ve Agrklamalan ile Birlikte Ttirkiye'nin
Siyasal Andlaqmaian (1920-1945), I. Cilt, TTK.
Bastmevi,Ankara 1989,s.I2'L4.
20 Bu htikumetler hakkrnda geniq bilgi igin bkz.
GOKDEMIR, A. 8., op. cit., s.35-1.69.
2 L i b i d ., s . L 7 2 .

22 ibid., s.220.
2g Andlagmanrn tam metni igin bkz. SOYSAL, I., op. cit.,
s.32-38.Ashnda andlaqma 18.3.l92L tarihinde imzalanmlqsa da, taraflara istanbul'un ititaf devletlerince iqgal
yrlddniimiine rastlatmak igin imza tarihini L6.3.1921olarak duyurmuqlardrr. Bu bilgi iEin bkz. SONYEL, S. R.,
Ttirk Kurtuluq Savaqrve DrS Politika, II. Cilt, Ankara
1 9 9 1 ,s . 5 6 .
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Andlaq-urr24

yaprldr.

Moskova Andlaqmasr'nrn bir tekrandrr
V. SURGIIN

Ttirkleri,

Stalin tarafindan

andlaqma

Sovyetler Birlif'i'nin dagrlmasrndan e\^/el 1989
kadar giindemden

15 Kasrm

L944 tarihinde

stirgtin edildiler. Yaqadrklan Ahrska

15 km., Ahrlkelek ise 32 km. Tiirk srnrnna uzakhkta
olmasr nedeniyle, Ttirkiye'den

Kars ve Ardahan'r iste-

meye hazrrlarr.n25 Stalin tarafindan
ri uygun goriildtigii
bir bilgi yoktur.
gruplar

Ttirkiye'ye gctg etmelerine izin verilmesi igin halen
mricadelelerini stirdtirmektedirle r2S.

denilebilir.

\IE SONRASI

II. Drinya Savaqr yrllanna
dtiqen Mesket

Bu

SAIT'A z27l

sanrlmaktadrr.

o tarihlerde

gibi Almanlarla

drr. Zaten suglanmalan

siirgtin edilmeleBu konuda resmi

srnrrdrqr edilen diger

iqbirligiyle

suglanmamrslar-

abes olurdu. Qtinkii bu bcilge-

nin savas srrasrnda Almanlarla

hig bir temasr olma-

maJnsrndaOzbekistan'rn Fergana ve 1990 qubatrnda
yrne Ozbekistan'rn Taqkent qehirlerinde Mesket
Tiirkleri'ne karqr baqgristerenqiddet hareketleriyle bir
kez daha gektikleri acrlarla diinya gtndemine l3eldiler. Sebepleri ayn bir inceleme konusu olan bu olaylar
sonunda Mesket Tiirkleri stirgtin edildikleri bur topraklan

da terk

etmek zorund.a traldrlar. Devrin

Azerbaycan Htiktimeti Karabaf meselesiile uiraqmalanna rafmen Mesket Ttirkleri'ne briytik destek verdiler ve Ozbekistan'dangcigenlerincinemli bir krsrnlnln
Azerbaycan'a yerl eqmesini sagladrl ar. Ayn ca ukrayn a
ve Rusya grbi Ba{rmsrz Devletler Toplulugu tilkeleri-

mrqtr26.

ne gcigenlerde oldu.
sonugta stirgtine tabi tutulan
200.000 civanndaki
50.000'i

yollarda

vardrklannda

Mesket
veya

hayatlannr

sayrlarr yaklaqrk

Ttirkti'ntin

siirgiin

Btittin bu umut krncr olaylara raimen Mesket

80.000 ila

yerlerine

hemen

Ttirkleri'nin miicadeleleri sonucunda olumlu geliiqmeler de kaydedilmeye baqlandr. Tiirk Devleti Mesket

kaybetmiqler dir27 .

T{irkleri'nin problemlerinin g<iztimtiigin devreye gire28 Nisan 1956, 31 Ekim 19bT ve B0 Mayrs 1968
tarihlerinde

Sovyetler

Prezidvumu'nun

Birli{i

Ytiksek

rek,

02.07.L992 tarihinde

Tiirklerinin

32835 sayrh "Ahrska

Tiirkiye ye Kabulii

ve iskanrna Dair

yaprlan bu haksrz-

Kanun" kabul etti. Bu kanunla Mesket Ttirkleri'nden

hk kabul edilip, telafi edici adrmlar atrlmrqtrr. Ancak

dileyenlere Trirkiye'ye g69 etme imkanr saflandr. Bu

bunlar yeterli olmamrgtrr. Qiinkii diier siirgiin edilen

kanunun

gruplar memleketlerine

Kurulu her yrl tesbit ettigi kontenjanlar gergeversinde

men onlara
Trirkleri

ya

aldrgr kararlarla

Sovyeti

dcinmeye baglamalanna

bu mtisaade verilmemektedir.
memleketlerine

ya

da

rag-

Mesket

anavatanlan

ytiriirltige

girmesiyle birlikte

Bakanlar

Mesket Ttirkleri'nin Ttirkiye'ye gdgri 1993 yrhnda basladr ve halen de stirmektedir. Aynca bu kanun ile
Tiirkiye ye g69 hakkr kadar cinemli bir hak daha 'yerilmekteydi. $iiyle ki, Mesket Ttirkleri'nden gerek
Tiirkiye'ye g69 edenlere ve en dnemlisi bulunduklarr
BDT tilkelerinde kalmak isteyenlere "gifte vatandaq-

24 Andlaqmanrn tam metni iqin bkz. soysAl,, i., op. cit.,
s . 4 I - 4 7.
25 Bu konu ile ilgili genig bilgi igin bkz. GURUN, K., Ttirksovyet iliqkileri ( 1920-1gb3), Ttirk Tarih Kurumu
Yayrnla', Ankara 1991, s.276-BLL; BILGE, A.S.,
Ttirkiye-sovyetler BirliSi iligkileri 1920-1964 Gtig
Komquluk, Turkiye iq Bankasr Yayrnlarr, Ankara rggz,
s.265-292.
26 Aynr kanaat igin bkz. DEVLET, N., op. cit., s.B8g.
27 ibid.,s.388;AKINER, S., op. cit., s.222.

hk" hakkr tanrndr.
Ahrska bcilgesinin rilkemiz igin cinemini arttr-
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ran mtihim bir geligme de 31.07.1995 tarihinde
Ttirkg ozu (Posof) /Ahrska Tiirkiye/Giircistan

kanlar sailayacaktrr.

Srmr

Kaprsr'nrn agrlmasrdrr. Bu kapryla Orta Asya'ya ve
Kafkaslara Sarp'dan sonra ikinci bir yol agrldrgr gibi,
Tiirkiye ile Orta Asya tilkeleri arasrndaki mesafe 300
km. krsalmrq olmaktadrr. Zaten iki tilke arasrndaki
Kars-Ahrlkelek demiryolu da bu biilgeden gegmekte-

Son bir olumlu geliqme de Mesket Ttirkleri'nin
yolunda Giircistan

geri dcintiqtine rzrn verilmesi

htiktimetinin gahqmalar baqlattrEr yolunda 1996 yrhmn son gtinlerinde basrnda grkan haberlerdir. Dileriz
ki, bu gahqmalar en krsa zamanda m{isbet neticeler
verir.

dir.
L979 yrhndaki niifus sayrmrnda Ttirk olarak
Bu kaprnln agrlmrq olmasr, Mesket Ttirkleri'nin
memleketlerine geri drintiqlerine tzin verilmesinin,
Ttirkiye ve hatta Gtircistan agrsrndan tinemini bir kat
daha artrrmrqtrr. Qtinkti yeni srnlr kaprsrnrn bulundugu bu btilgede iki tilkeyi de iyi bilen insanlann yaqamasl ticaretin artmaslnt saSlayrp, iki tilke araslndaki

resmi kayrtlarda yer alan tek Ttirk topluluiu

olan

Mesket Ttirkled, 1989 sayrmrnda 207.369 kiqi olarak
giisterilmektedir. Bugtin yaklagrk olarak 300.000 kiqi
tahmin

olduklan

Asya

Orta

edilmektedir.

Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Ukrayna ve Rusya'ya
dafrlmrq bulunmaktadrrlar3 1.

iyi dostluk iliqkilerini pekiqtirece$ gtbi iki halk arasrnda iletiqimi saitayrp, yrllardrr ayrl olmanrn iki ulus

vr. soNUQ

araslndaki iliqkilerde meydana getirdigi sof'umanrn

Kurtuluq

Savaqr yrllannda

yerini srcak miinasebetlerin almasrna yardrmct ola-

mrz bu

caktrr.

Gtircistan'a Anadolu'daki

Mesket

Ttirkleri'nin

stirgtini.i

neticesinde

Ahrska ve Ahrlkelek btilgelerinde Ermeni ntifus gogun-

insanlar,

beraber savaqtr$-

o zamanki

Sovyetler

Birlifi

ve

Ttirk

Hiikrimeti

tarafindan

ile emanet edilmigtir.

Moskova ve Kars Andlaqmalarr

muamelelere

iyi bir komqudan beklenilmeyecek
olan Ahrska Ttirkleri'nin

tabi

50 yrh aqkan bw za-

luia gegmiq ve net rakamlan elimizde bulnmamakla

tutulmuq

beraber; halen de goiunlu{'u oluqturmaktadrrlar. Bu

mandan beri siiren stirgtin acrlannln sona erdirilmesi

nedenle de biilgenin Ermenistan'a bailanmasl yolundaki niyetlerin varhfr tarihi bir gergektir29. Bu hu-

igin

susta basrnda 1996 yrhnda Rus ve Gtircistan basrnrn-

bugtinkti

da grkan bu bcilgelerdeyaqayan Ermenilerin ozerklik

insani

gerek

gerekse

Moskova ve Kars Andlaqmast'nr imzalayan devletlerin
olan devletlerin

halefleri

sorumluluklan

istediklerine dair haberler bulunmaktad.rr30. Bu ?91dan da Mesket Ttirkleri'nin memleketlerine geri d6-

Ahrskahlar'rn

niiqlerine izin verilmesi Gtircistan hiikiimetine de bu

tanlanna

yondeki niyetlerin bertaraf edilmesinde iinemli im-

hem Ttirkiye

vardrr.

Ttirkiye'yegelmesinde

ancak aslolanrn bu insanlann

karlanna

dtinmeleri

hukuki,

siyasi ve

Ttirkiye

dileyen

yardrmcr olmah;

siirgtin

edildikleri

oldu$u da unutulmamahdrr.

hem de kardeq Giircistan

devletinin

vaBu
gr-

en uygun olan giiztim yoludur. insan hakla-

rrnln dtinya giindeminin

F., "Kadim (Tarihi) Azerbaycan
MEHMETOVA,
Arazisinde Ermeni Topraklarr Var Mrydr Yahut Kadim
Azerbavcan'daErmeniler Toprak Sahibi Miydiler?", XI.
Ttirk Tarih Kongresi, Ankara, 5-9 Eyltil 1990 Kongreye
Sunulan Bildiriler, V. Cilt, Ankara 1994,s.l'859-1860.
30 11.8.1996ve L7.11.1996tarihli Zaman Gazetesi.

ve

Cumhuriyeti'nin

Tiirkiye

stirgi.in

ba$ slrasrna konuldufu
ayrbrntn

niimtizde

bu

anlaqrlabilir

bir olgu defrildir.

hala

gti-

siirmesi
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BiR ASiSTAIY MASALI YA DA KiBRiT stlnT
(*)

RehaniMUEL

L946

tarihli

Kanununda
Asistanlar

4936

asistanlann
ktirsiintin

sayrh

aztlannrn

Yazrfelerinden

stireli

defildi.

Faktilte

faktilte

ydnetim

kurulu-

idi2. Bu kanunla

teklifi,

nun tasdiki ile Rektrir tarafindan
yrlh{rna

Universiteler

stattisti

atanryordu. Once bir

ve Yriksek

vazifelerinden

Affina

Okullara

ve Baztlannln
Nakline

Dair

Diger
Kanun"

L47 tigretim tiyesi ve yardrmcrsr bu

affedildiler.

Oyle affbdildiler

ki, kanu-

aday olarak atanryorlardr.

Gerekirse adayhk-

nun 5 inci maddesinde di.izenlenen "iqbu kanunla gci-

lan bir sene daha uzatrlabiliyordu.

Daha sonra da asli

revlerinden

kadroya atanryorlardr.

Atandrktan

sonra asrl olarak

affedilenler

tiyeligi ve yardrmcrhir

bir daha tiniversite

vazifesi ile giirevlendirilemez-

istenen yasal srireleri igerisinde (bu o zaman, asillikle-

ler." hrikmiinden

rinin onandrgr tarihten

srnda 17 tane de asistan vardr3.

nnr yapmalan

itibaren 3 sene idi) doktorala-

idi. Asilligi

onanmr$ ve doktoralannr

yapmls olan asistanlara dogentlik imtihanr
cagl bilim
Profescirler

araqtrrmalanna
Kurulu

baqladr{r

tarafindan

baqlayarak bu araqtrrmalann
tirdigi

igin yapa-

ilg:ili Fakrilte

belirtildigi

tarihten

ve gahqmalann

gerek-

siire igin, 3 yrh a$mamak tizere ayhklanndan

baqka her ay elli lira veriliyordu.
qlna ek olarak bir ordrinarytis

sene Lg$G'ydr, maaprofesrir 400 TL, bir

profesor 300 TL bir dogent ise 200 TL ahyordu. Sene
L946 idi ve Universiteler
de "Lrniversite riiretim

Kanunu 39 uncu mad.desinmesle{inin

assitanh(ktan)"bahsedili-yordu.

tabii kayna{r olan
1960'a

gelindiginde

mevsim 27 Mayrstr. Mevsimin ilk iininlerinden
grkartrlan

115 sayrh kanundu.

"13.6.1946

tarih

Kanununun

bazt maddelerinin

ve

4936

Bu
sayrh

kanunun

birisi,
ismi

Universiteler

degiqtirilmesi

iliqkin

ismi

ise

"IJniversiteler

Marmara universitesi Hukuk Faktiltesi
Hukuku Araqtrrma Gtjrevlisi
2 7 . 1 0 . 1 9 6T0. ; R G 2 8 . 1 0 . 1 9 6 0S;. 1 0 G 4 1 .

hiiktimlerini

de

asistan-

de#qtirdi.

Ancak

asistanlan

hala

site cigretim mesle$nin
ediliyorlardr.
iginde

tabii

kayna{r

olarak kabul

Ancak doktora yapmamr$ olanlann 4 yrl

doktoralannr

vermeleri

bekleniyordu.

Sene

1960'dr. Maaqrna ek olarak bir profesor 1000 TL, bir
dogent 600 TL ahyordu. Ve kanun asilligi onanmrs ve
doktora yapmrq asistanlardan
paca{r bilim araqtrrmalanna
rulu

tarafindan

gahqmalann

dogentlik srnavl igin yabaqladrfr profesrirler ku-

belirtilenlerin

gerektirdiii

izere, ayhklanndan

bu

araqtrrma

ve

srire igin 4 yrh aqmamak

baqka her ay 300 lira alacaFnr

dtizenliyordu

ve bu

LLA sayrh kanunun
ogretim

4936 sayrh kanunun

ara-

tiniversite ciiretim meslefi igin atanryorlar ve tiniver-

Sene 1973'tti . L750 sayrh Universiteler Kanunu
grkartrlmrqtr.

bir ewelki

147 kiqinin

4936'daki yaplsr korundu. Universite

kanuna madde eklenmesi hakkrnda kanun" idil.
Bu kanundan

yararlandrnldrlar.

115 sayrh kanun
lara

ciiretim

Kanun

asistanlann

yanrsrra araqtrrma

gcirevlilerinden de bahsediyordu. Araqtrrma gcirevlileri

Uyelerinin

Anavasa

2
3

27.10.1960
T.; RG 28.10.1960;
S.10641.
28 ordi.inarytisprofescir,57 profescir,44 dogent, 1 ciiretim
gcirevlisi.
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diger yardrmcrlar

arasrnda ve o$retim gtirevlileri

yaprlmak

kanununda

YOK

ile

yeni

istenen

cinerisi ise bir adrm daha ileri giderek araq-

beraber sayrhyordu. Kanun 34 tincti maddesinde "Bir

de#qiklik

bciltim veya kursiini.in araqtrrma, inceleme ve deneyle-

trrma gcirevlilerini enstitti asistanr haline getirmekte-

rinde yardrmcr olarak kadro veya sozleqme ile gah$tr-

dir. Bu Su anlama

nlmak

izere araqtrrma gcirevlileri tayin edilebilir." di-

yordu. Araqtrrma gdrevlileri faktilte kurulunun

tigretim tiye ve yat'

ve senatonun onayl ile mtinhal
birine,

drmcrsr kadrolartndan

Asistanhk

tayin olunuyorlardr.

teklifi

iinvan

iginse doktora yapmrs
ise faktilte ycine-

ve tiniversite

yonetim kurulu-

nun onayl tizerine rektor tarafindan
yordu.

2 yrlhgrna oluiki

atamalan

gilrtilenlerin

Gerekli

verilmek-sizin

Atanmalan

olma qartr araruyordu.
tim kurulunun

teklifi

defaya

gelmektedir:

Enstiti.i

asistanhgt

doktora gahqmalan neticeleninceye kadar devam eden
bir ttir stireli kamu gtirevliligidir.
lik

gerekgesinde

tinerisinin

iiiretim

Siizkonusu de$qik-

nitelik ve nicelik

ve araqtrrma faaliyetlerinin

yciniinden

geligtirilebilmesi

igin

Baqanh oiren-

cilerin bilgi ve becerilerinden yararlanmak
saat

amacryla

sailamak

imkan

mali

gcirevlisi

araqtrrma

toplanmaktadrr.

kadrolan enstitiilerde

e{itim-

"Lisanstistti

gahqtrnlan itgretim tiyeligi yardrmcrh[r

ve bunlara
iicreti

ile

tesis edilmek-

mahsus olmak ve baqlangrgtan itibaren toplam olarak

tedir." demekte ve bunun sonucu, araqtlrma gcirevlili-

altr yrh gegmemek izere iki defa yenilenebiliyordu.

gt "6gretim meslefinin

faktilte yiinetim

Asistanlara
bilme

getirilmiqti.

hakkr

Gergi
iptal

Anayasa Mahkemesi'nce

temsilci sokastattisti

asistanhk

edildi

tabii kay-

na$ oldugundan artrk bahsetmiyordu.
1980'e gelindiginde mevsimlerden LZ Eyliildii.
olan 2547 sayrh kanun

Bugiin ytirtirltikte

1750 sayrh kanunda

asistanhk

grkartrldr.

stattisii iptal edilmiq

oldu{'undan bir tek araqtrrma gtirevliligi

stattisii kal-

gcirevlileri,

araqtrrma

yaratan

olanaklar

bir

statiiye

indirgenmektedir.
tabii kayna{r"nln

Bu tineri "69-retim mesleiinin
bilingli

qekilde

bir

tamamen

ve

Araqtrrma

gcirevlileri (asistanlar)

rahathkla

hayatlanyla

kurutulmastdrr.

1750 sayrh kanun-

bu mesle$n,

mesleSnde

dan beri, iigretim

oynanabilecek

meslek

paryalan

ola-

Sozkonusu YOK degiqiklifli tine-

rak giirtilmektedirler.

kaldr-

risi kanunlaqrrsa bundan bir citesi bu stattintin

1750

ytiksekcigretim

yaprlan araqtrrffio, inceleme ve deney-

kurumlannda

mali

ciirencilere

rrlmasr olacaktrr.

mrqtr. 2547 sayrh kanunla bu statu pekiqtirildi.
Bugtin

nh

ancak kanun,

cigretim mesle$nin

tiniversite

asistanhirn

kuruluna

olmaktan baqa-

tabii kaynair"

girriilenlerin

sayrh

asistanlardan

kanunun

atanmalannrn

gerekli

iki defaya mahsus olmak

lerde yardrmcr olan ve yetkili organlarca verilen diger

ve baqlangrgtan itibaren toplam olarak altr yrh gegme-

olarak gahqryor-

mek rizere iki defa yenilenebilecegrni Ongtlren 30 uncu

gtirevleri yapan biretim
lar. Kadrolartna

yardrmcrlan

en gok 3 yrl stire ile atanryorlar

ve

birer senelik stirelerle oluyor. Yardlmcr

bu, friliyatta

dogent olduiunuzda

dahi iki veya riger senelik siire-

lerle oluyor.

iiniversite

"1750 sayrh Kanunun 28. maddesine g6re, asistanlar

tiniversite

tiniversite

Gelinen nokta L750 sayrh kanundan bu yana,
asistanhsn

maddesini,

(qimdiki
ogretim

adryla araqtrma
mesleSnin

asistanlar

gortilmemesidir.

Bugiin

rev stirelerinin

uzatrldrfr

tizerinde oturtuluyorlar.

tabii

kadrolar

gorevliliginin)
kaynafr

olarak

krsa siirelerle 96i.izerinde diken

oiretim

cigretim
iiyeligini

yardrmcrsrdrrlar.

Bunlar

bir meslek olarak kendile-

rine amag edinmiqlerdir. Bunun igin de akademik ka'doktorluk' veya trpta 'uzmanhk' unvanlanm
riyerde
elde etmiq bulunmalan

zorunludur.

doktora vermek veya uzmanhk
dgretim tiyeligi mesleiinin

-Bir bilim dahnda

kazanmak, tiniversite

bilimsel gahqma metodunu

kavram ayrhrzlandrrrr. Ancak bundan sonraki bilimsel
gahqmalan

yanrnda

ciiretim

gahqmalannr

da
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rahna ayken diiqer. Bundan baqka (siizkonusu) krsrtla-

gdrevleri yerine getirerek baqan sailayan asistan, do-

ffia, mesleie

gentliie (yardrmcr profescirliiie) aday olacaktrr. Bu ne-

Qiinkii

denle ogretim tiyeligi mesle# igin hazlrlanma
tiqme bakrmrndan,

akademik

doktorluk ve uzmanh{rn,

unvanlann

ve ye-

ilki

kendi

olan

bir yandan

gekiciligi

asistan olabilmek
mali

olanaklan

de azaltmaktadrr.

igin doktora ve uzmanhgr

ile

kazanmrq

genglerin

bu-

lunmasr gtigleqecektir. Bu dtizenleme cite yandan da

asistanhk grirevi ile olan ya-

riniversite cigretim tiyeligi meslegini, varhkh

ailelerin

krn iliqkisi ortadadrr. Qtinkii iiniversite cigretim uyele-

tekeline gcittirtir ki, bu da Anayasanrn eqitlik, sosyal

ri cigretimle rigrenimin, daha agrk bir deyimle, rigret-

adalet ve milli dayanlqma ilkelerine ters diiqmektedir.

menle

Her ne kadar kanun(da)

6fuencinin

karqrhkh

etkilerini,

psikolojik ve pedegojik baglantrlannr

sosyolojik,

yeterince kavra-

makla baqanya ulaqmrq olurlar. Asistanhk

mis ise de, ytirtitmenin

bazt olanaklardan

sciz edil-

takdirine, yrlhk btitge ve kadro

stiresini,

srnrrlamalanna

baih olan bu olanaklar yetersizdir ve

sadece dogentlik (yardrmcr profesdrltik) unvanr almak

gridtilen ereiin

gergekleqmesine elveriqli olacak nite-

igin gerekli gahqmalara ayrrmak, meslegin agrklanan

likte de{ildir. -lzetlenecek olursa; asistanhia atanabilmek igin 'giirev alaca{r bilim dahnda doktora veya

yonii uzerinde olumsuz etkiler yaratr.

Esasen baqan-

h her bilim adamrnrn, tiniversite riiretim
masr bu nedenlere dayanmaktadrr.

iiyesi olama-

olan memleketimi zde yi.iksek ciiretim kurumlanna
bu kurumlarla

birlikte

trpta uzmanhk diplomasr almrq olmak'koqulu,

-Hrzla geliqmekte

site cigretim tiyeligi mesleSnin

daha ilk basama!.rnda

gereksiz, amaca aykrn bir krsrtlama ile hakkrn tizi.inti

ve

cifretim tiyelerine olan gerek-

zedelemekte, aynl zamanda

geng kuqaklar

sinrneler agrk segik ortadadrr. Bu gereksinmeler sanki

ahnmada ri{renimlerindeki

rinemini kaybetmiq sbi

trh olmayan bir eqitsizliie siiriiklemektedir."

mesleie ahnmada, ilk aka-

tiniver-

mesleie

baqan dereceleri ile orangerekge-

demik derecenin meslek drqrnda kazanrlmrq olma ko-

siyle iptal eden (AYM 8.73/37, K.75/22, T.11, LZ,LB,

qulunu cine stirmek, memleket gergekleri ile baidaq-

14 ve 25.2.1975 AYMKD

maz

2L3). Anayasa

ve

cjzellikle Anayasanrn
50. maddesinde
'halkrn
cingciriilen
ciirenim ve e1fltim ihtiyaglannr sag-

tinerisi kanunlaqtrgr

lama devletin baqta gelen ridevlerindendir'

aqikArdrr.

temel ku-

C. 13, Ankara-L976, s.b8-

Mahkemesinin,
takdirde

scizkonusu deg:iqiklik
bunu da iptal

edece{.i

siyeser, penrir,nniN tamaqvE FAAliyptr,rcnirviNl
uir,r,i DEvLETir,xpsi AersrNDANyAsAKr,aNlwALARr
Yakup BULUT(*)

r. TARiHicEr,iginn

"partiler devleti" de denilen Klasik demokraside, gok

A- BATIDAI{i

sayrda siyasi parti serbestgekurulup faaliyet gdstere-

siyasal
yerine

DURUM

partilerin,

getirebilrneleri,

bilmekte idi. Ancak siyasi partiler, demokratik rejitam anlamryla
geqitli

fikirlerin

gcirevlerini
serbestge

agrklandtfi, tartrqrldrgt ve gergekleqtirme sansrnrn bulunduf'u toplumlarda
mtimkiindtirl . Zamanrmrzda

*
1

Stitqri imam Universitesi iktisadi ve idari Bilimler
FakultesiAraqtrrma Grirevlisi.
Bkz. Mtinci I{APANI, Kamu Hiirriyetleri, auHn' yay.,
Ankara 1970,s.188.

min uygulanmasrndanortaya grkan mtiesseselerolduf'u grbi, demokrasiye zrt doktrinlere de baflanarak,
demokratik ortamr yok etmeie

2

Arif PAYASLIOGLU, siyasi
Ankara L952,s.94-95.

kalkeqabilirlerdi2.

Partiler, AUSBF yay.,
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im atinya savaqr arasrnda Avrupada, totaliter
ideolojiler demokrasiye karqr yrkrcr faliyetlere

gelenefi olan i.ilkelerde de rastlanmaktadrr.

grri$miqlerdir. Hatta, Alman Nasyonel Sosyalist iqgi
partisi, weimar Anayasasrmn tanrdrir btitiin htirri-

krnda kanun" (Atien Registration Act), ismine raEmen, yabancrlar hakkrnda ahnacak terbirlerden zlya-

yetlerden yararlanarak iktidan elde etmiq ve mesru
olarak elde ettili iktidan, mesru olmayan bir qekilde

de, Amerikan vatandaqlannrn diiqtince, sdz ve yazt
htirriyeti aleyhine srnrrlamalar igeriyor. Sdz ve yazt

kullanarak, demokratik diizeni ortadan kaldlrmls ve
diktattirltiitinii kurmuqtur. Bu biraz da demokratik
diizenin, totaliter ideolojilere kendiliiinden bir iisttinliik sa!,layarak, onlan iginde eritecefl'i inancrndan
kaynaklanmaktaydr. Bunun igin de koruyucu bir tedbir diiqiiniilmedi. Ancak geliqen olaylar, bu inancr ortadan kaldrrmls ve htirriyetgi demokrasileri asrn siyasi ceryanlardan korumak gayesiyle bir takrm
tedbirler alma yoluna sevketmiqtirS. Bu amagla gerek
,.Milletlerarasr Hukuk"ta4 gerekse "Milli Hukuk"ta
Klasik demokrasi anla5nqr,yerini "Mtidahaleci" veya
baqka bir ifadeyle "Militan Demokrasi"ye btrakmrqtrr.
Asrn siyasi partilere

karqr ahnan hukuki

tedbirlere, iki diinya savaqr arasrnda totaliter denemelere giriqmiq iilkelerin yamnda, kdklii demokrasi

ABD'de 1940 tarihti

'Yabancrlann tescili hak-

ile ABD Htk{imetini "zor ve qiddet yoluyla" devirmek
fikrini yaymayl sug sayan bu kanur, savaqtan sonra
da ytrtirliikte

kalmrqtrr. 1951 yrhnda Amerikan ko-

mtinist partisi liderleri aleyhine agrlan bir dava dolayrsryla iqe kanSan Federal Yiiksek Mahkeme, bu kanundaki siiz htirriyetlerini

krsrtlayrcr "aqrk ve halen

mevcut bir tehlikeyi" bertaraf edici bir igtihadrn ifadesi oldufu ,re komiinist partisinin faaliyetlerinin, doktrininin ve metotlannrn da yukarda agrklanan endiqeye hak verecek mahiyette bulunduEu gerekgesiyle,bu
kanunun Anayasaya aykrn olmadrir sonucuna varmrqtrrS. Aynca 1950 tarihli "iggrinenlik Kanunu"
(Internal security Act veya Mc Carran Act) ve L954
tarihli "Komiinist Kontrol Kanuntl" (Communist
Control Act) da birtakrm faaliyetleri srnrrlayrcr hiikiimler igeriyordu.

En onemli tedbirler, partinin kurulug dtizeni, ve devletin
ba!,rmsrzhk ve btitiinlu!'une tehdit teqkilettifi nedeniyle
ahnan tedbirlerdir. Parti mticadeleleri,siyasi ayrrhklar ve
ig karrgrkhf,rnedeniyle 1930'lardanberi partilere karqr bir
takrm tedbirler ahnm ala baglanmrqtr.Ozellikle niifuslart
karrqrk olan devletlerde dini ve rrki esaslar tizerine kurulan iartilerin miicadeleleri biiyiik bir giddet gtistermeleri,r" ,Lbup oluyordu. Onun igin dini, rrki ve mahalli partiler
kurulmasrna kargr birtakrm tedbirler alrndr. Ayrrca bu tip
partilerin yabancr devletlere iltihak temaytileri de kanuni
tedbirlerle onlenmeye gahgrlmrqttr (A. PAYASLIOGLU,
d.E.e., s.109-1f0); Do!'u PERINQEK, Ttirkiye'de Siyasi
pittii"tin 19Duzeni ve Yasaklanmasr Rejimi, AUHF Yay',
no:Z4L,SevingMatbaasr, Ankara 1968, s'107'
Milletlerarasr hukuk alanrnda hem 1948 Insan Haklarr
Beyannamesi'nde hem de Avrupa Insan Haklarr
Stizleqmesi'nde"mtidahaleci demokrasi" anlayrEr,yani demokratik dtizeni koruma ifadesini bulmuqtur' 1948
IHB'nin 30. maddesinde"ig bu beyannamenin hig bir h0kDt, iginde ilan olunan hak ve htirriyetlerin, bir devlet,
ziimre veya fert tarafindan yok edilmesini goden bir faaliyete girijmeye veya bilfiil bunu istemeye hak gerektirir
(RG',
mahiyette yorumlanamaz" qeklinde belirtilmigtir
de
maddesi
17.
AiHS'nin
1950
253.1g40);Aynr zamanda
aynl prensibi yansrhyor (RG., 19.3.1954,sayl 8662).

Latin Amerika devletleri de belli partilere karqr
mticadele igin birleqmiqlerdir. Montevideo'da "Siyasi
Savunma Komitesi"

(Emergency Cominittee

for

PoliticalDefence)adrilekurulanAmerikalrlararasl
Komisyor, totaliter gabalann etkili bir gekilde ve birleqik olarak bertaraf olabilmesi igin 2l Latin Amerika
Devletinin bu hususla ilgili kanunlannr birbirine paralel hale getirmiqtirG. Bu bailamda Latin Amerika
tilkelerinden baztlatr komtinist partileri yasaklarken
(12 tanesi), bazrlan serbest brrakmrqtrr. serbest brrakanlardan (7 tanesi) bazrlarr ise serbest olmaslna ragmen bu partileri segimlere hig iqtirak ettirmemiqler-

Coqkun SAII, Bon Anayasasrna Grire Siyasal Partilerin
Ankara Yarragrk Cezaevi Matbaasl' 1966,

Kapatrlmasl,
s.4.

Engels'den C. SAI'{, a.g.e., s.5.
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dir7.

arasrnda, yasalar
ingiltere,

hoqgririiliik
huktimler

asrn siyasi gruplara

karqr geniq bir

havasr iginde bulunmuq

ve yasaklaJncr

getirmemiqtir.

Komtinist Partisini

Avustralya'da,

1gb0 yrhnda

kanun drqr ilan etmek ve mallan-

na el koymak gayesiyle bir kanun grkanlmrgtrr.

Bu

kanuna grire, komtinist partisine veya komiinist oldugunu beyan eden bir teqekkiile iiye olmak sug sayrlmrqtrr. Ancak 1951'de Ytiksek Mahkeme tarafindan
Anayas aya aykrn sayrlmrqtrrS.

qist partinin

kapatrldrgr

yasaklandrF
Partisinin

ve yeniden

belirtiliyorg.

Aynca

yeniden kurulmasrnl

kanun

grkanlmrqtrrl0.

ediyorll.

ilkelerine

kurulmaslnln

Igbz yrhnda Faqist
cinlemeye iliqkin

1gb8

tarihli

Anayasasrnrn 4. maddesi partilerin
ve demokrasi

bir

Fransrz

ulusal egemenlik
gerektigine

uymalan

iqaret

Lg4g Federal Almanya Anayasasrnln (Bonn

Anayasasr) 2I. maddesinin 2. fikrasrna giire, herhangr
bir siyasi partinin

gayesi ve taraftarlannrn

qryla, htir demokratik
dan kaldrrmayr

diizeni kayrtlamayr

d.avranrveya orta-

veya Federal Cumhuriyetin

tehlikeye dtiqiirmeyi

varhsrnr

amag edinmesi, o partinin

hiikiimler

Anayasasrnda,

L952'de Neo-Faqist elfllimli

partilerle

Komiinist

uygulanmrqtr rLZ. Partilerin

ilgili

ittr defa zg Ekim

Sosyalist Rayh partisinin

kapatrlmasrnda, ikinci defa da 1Z Aiustos

7
8
9

saygr

giistermeme,rrkgrhk yapma, toplum diizenini deE,igtirh€, Federal Cumhuriyetin varh{.rnr tehlikeye dtigiirme gibi kararlar vardrr. Aynca kapatrlan bu partilerin
yerine cirgtt kurmak veya mevcut bir rirgiitii kapatrlan parti yerine gegirmek tizere devamrnr saflamak
yasaklanmrqtrr. Ancak kapatrlan her iki parti de 196g
yrhnda defiqik adlar altrnda yeniden kurulup varhfrnr stirdtireceklerdirlS.

1) Osmanh Diineminde
a) f. Megrutiyet Diinemi
Birinci Meqrutiyet dcineminde,siyasal partiler
yoktu. 1876 tarihli Kanun-u Esaside de bu konuya
iliqkin bir hiiktim mevcut degildir. Ancak bu dtinemde
modern anlamda parti dzelli{i taqrmasa da g,lzlisiyasi
faaliyet gdsteren bir takrm cemiyetler kurulmuqtur
(Fedailer Cemiyeti, Yeni
osmanh

ittihat

ve

osmanhlar

inlulap

Cemiyeti,

cemiyeti...

gibi).

Bunlardan

ittihat ve Terakki cemiyeti, ikinci
Meqrutiyet drineminde de varhfnnr siirdrirmt$, hatta
hiikiimetleri kontrol eden egemenbir parti olmuqtur.
b) II. Megrutiyet Diinemi

iki defa uygulanmrqtrr.

hinde Almanya

ilkesine

kapa-

trlmasrnr gerektirir.
Federal Alman

ciniinde egitlik

B- TTJRKIYE'DEKiTARiHi Cnr,ipiru

italyan Anayasasrnrn gegici Lz. maddesiyle fa-

de
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Partisinin

1gb6 tari-

kapatrlmasrnda

kapatrlma

gerekgeleri

Benson'danC. SANI,&.g.€.,s.b.
C. SAN, &.g.€.,s.6.
Erdofan TEZTQ, 100 soruda siyasi partiler, Gergek
Yayrnevi,Birinci Baskr, istanbul 1926,s.1BB.
10 CoqkunSAN, a.g.e.,s.6.
11 E.TEZIQ,
s.1BB.
".g.€.,
L2 Dogu PERINQEK,
Ttirkiye'de siyasi partilerin ig Dtizeni
ve Yasaklanmasr Rejimi, AUHF yay., (Doktora Tezi),
Ankara 1968,s.108;E. Tezig,a.g.e.,s.1BB.

23 Temmuz 1908 yrhnda Abdtilhamid'in irade-i
seniyyesi ile II. Megrutiyet ilan olundu. 1909'da
"Kanun-u Esasi"de yaprlan defiqiklikle de (m. 120)
dernek kurma hakkr tanrnd rL4. Cemiyetlere iliqkin
kurallar, 16.8.1909 tarihli ve 310 sayrh Kanun ile
daha aynntrh bir qekilde dtizenlenmig ve Kanun-u
Esaside tingdrtilen cemiyet kurma htirriyetine smrrla-

L3 E.TEZIQ, u.g.€.,s.184.
L4 Madde 120'de"... Devlet-i Osmaniyenin temamiyet-i mtilkiyesini ihlala ve qekl-i megrutiyet ve htikiimeti taiyir ve
Kanun-u Esasi ahkamr hilafinda hareket ve ansrr-l
Osmaniyeyi siyaseten tefrik etmek maksatlanndan birine hadirn ... cemiyetler teqkili memnu oldug.ugrbi alelrtlak haficemiyetler tegkili de memnudur (Sun Kili, TUrk
Anayasalan, Tekin Yuy., istanbul lg82, s.b8.

belirtilmektedir.

bu srnrrlamalar

kanununda

grire: 1- Kanunlar

Cemiyetler

ite ilgilidir.

ve nitelikleri

amaglan

Buna

adabr, devletin biittinliiiti-

umumi

Osmanh tilkesindeki

defiqtirilmesini,

etnik unsurlan

siyasal bakrmdan bozucu amagla ce-

kurulamaz.

miyet

kurulamaz.

cemiyet

3-

Sonraki

Cumhuriyetten

Diinem
dcineminde ve gerekge L921 ve

Gerek miitareke

htikiimler

yoktur18.

Cemiyetler

Kanunu

partilere

siyasi

1924 Anayasalannda

Dt, htiktimetin

2- Gizli

ve

2) Miitareke

ilki, cemiyet-

Bu srnrrlamalardan

malar getirilmiqtir.
lerin
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Bu

de

dcinemde

Bu kanun

gegerlidir.

ozel

iliqkin

sayrh

310

15 Ekim

de{iqtirilmiq,

aynr

sonra 20 Arahk

1923

L923 tarih ve 335 sayrh Kanunla

Kavmiyet ve cinsiyet isimlerine ve ilkelerine dayanan

kanun Cumhuriyetin

cemiyetler de kurulama z (m.3-4-6).

tarih ve 387 sayrh Kanunla yaprlan degiqiklerle 1938

siyasal yaqamlna etkin bir

ikinci Megrutiyetin
dernek

(cemiyet)

Bunlann

tiirti

ozerklik,

tizelliii,

olmalandrrlS.
let olduiuna

ve eylemci

ba[rmsrzhk

Osmanh devleti de gok uluslu bir devgcire de$qik etnik gruplan

Bununla

arzetmektedir.

ve geteci komitelerin,

birarada tut-

srnrrlama onemli bir du-

mak igin amag bakrmrndan
rum

cemiyetler"dir.

de "aynhkgr

beraber,

gizlr, ihtilalci

artrk "mtiesseseleqmiq" olduiu

Osmanh iilkesinde milli bagmsrzhir,

tilkeden kopma

aract sayan birgok cemiyet amaglannr saklamrqtrrlo.
Ancak cemiyetler kanunu
belirginleqmiqtir.
"kavmiyet

bu durum

baqka, ttim

meb'uslar

Tiirklerden

esasrna baSh" (aynhkqrhirn

desi) derneklerin
tiir

gtirtiqmelerinde

kurulmaslnr

d.erneklerin kurulmaslnl

baqka bir ifa-

savunmuqlardrr'
yasaklayan

Bu

madde, 69

oya karqr 90 oyla kabul edilmiq ve olumlu oy verenler
arasrnda tek bir hrristiyan

meb'usuna rastlanmamak-

ilanrndan

yrhna kadar yiiriirltikte
yaprlan defiqiklikte

kalmrqtrr. 387 sayrh Kanunla

her ttirlti

mete geniq bir denetleme

cemiyet iizerinde hiikii-

yetkisi

veriyordu.

Ancak

1926'da Medeni Kanunun ytirtirliige
19.
netim srnrrlanmrqtr,

girmesiyle bu de-

28 H:az;ran 1938 tarihinde

35L2 sayrh yeni

"Cemiyetler

Kanunu"

kabul edilmiqtir.

miyetl er izertnde (siyasi partiler
geniq bir denetim

de) hiikiimete
kapatrlmalan
Kanuna

da bu yetkiler

gcire; devletin

milli birtigini

miilki

Bu kanun ce-

de aynl kapsam iginyetkisi

verdiii

gtbi

arasrndaydr. 35L2 sayrh
biittinluitinti,

siyasi ve

bozma amacr gtiden, ... btitgecilik amacl

giiden veya bolgeci bir tinvan taqryan, Anayasanrn 2.
maddesinde betirtilen

rejime aykrnhk

griden cemiyet

(parti) kurulamaz, (m. 9). 5 }j:azyan L946 yrfunda yapllan defiqiklik

ile 49Lg sayrh Kanun ile Anayasantn "2.

maddesine aykrn amag gtiden; ve srnlf esasrna aykrn

tadrr. Aynca arap meb'uslan da bu balkanhh$a katrl-

cemiyet kurulmaz"

mrqlardrrlT.

lanmaya

iliqkin

htikmii

diier

kaldrnldr.

htikiimler

Bdylece yasak-

aynen korunmuqsa

da, cemiyetlere (Partitere) iliqkin yasaklamalarda

bir

azalrna olmuqtr.rt2o.
15 T. Zafer TUNAYA, Ttirkiye'de Siyasal Partiler, Hurriyet
Yay., C.I, 1. Baskr, istanbul 1984, s.368 (7.. Dipnot);
Aynca bkz. Ttirkiye'de tarihi geliqim igin, ozkan
TIKVE$, Siyasal Partiler ve Anayasa Yargrsr Konusunda
Bir inceleme,iUHnU, C.XXXVI, sayr 1-4, istanbul 1971,
s.1.58-160.
s.69.
16 T. Zafer TUNAYA, &.9.Q.,
17 T. Zafer TUNAYA, a.g.e., s.370; ilging bir nokta da
srizleriyle
Efendi'nin
Vlahof
mebusu
Selanik
somutlaqmrqtrr. Milliyetgi derneklerin kurulmasrnl
rsrarla savunan Vlahof Efendi, Osmanh Parlamentosu
igindeki ikili durumunu qu siizlerle simgeler".... Mensup
bulunduium Bulgar firka-i siyasiyesinin takip ettifi
esaslar da bu merkezdedir" (T. Z. TUNAYA, &.8Q.,s.370.
Kaynak hakl<rndabkz. diPnot 12).

Ddneminde Cemiyetler Kanununa ek bir kararname ile dernek kurma hakkr iqlemez hale getirilmiqtir (T. Z. TUNAYA, 8.9.€., s.368).

1 8 Mtitareke

19 Erdof'an TEZIQ, Anayasa Hukuku, Beta Yay., 2. Baskr,
istanbul 1991,s.315.
Z0 Mahmut GOLOGLU, Demokrasiye Gegiq 1946-1950,
Kaynak Yay., istanbul 1982, s.52.
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3) 1961 Anayasasr
9 Temmuz

Dtinemi

yasa koyucuya doirudan

1961 tarihinde

kabul edilen 1961

Anayasasr (m. 56-57) ile Tiirkiye'de

siyasi partiler ilk

kez anayasal

statriye

L96521 tarihli

648 sayrh SPK ile .de ayrr bir kanun

olarak statiilerini

kavuqmuqlardrr.

13 Temmuz

elde etmiqlerdir. Batrh iilkelerde de

aynr dcinemlere rastlamaktadrr22 . 1961 Anayasasrnrn
57. maddesinin

birinci

programlan

ti.iziikl€d,

hiirriyetlerine

fikrasrnda

"siyasi

ve faaliyetleri

dayanan demokratik,

Partilerin

insan hak ve
laik cumhuriyet

ilkelerine ve devletin tilkesi ve milleti ile bciltinmezliii
temel hiikmtine uygun olmak zorundadrr. Bunlara uymayan

mevcuttur.
Devletin

partiler

siyasi

Anayasanrn

tilkesi

temelli

648 sayrh SPK'nun

kapatrlrrlar"'

bu htikmtinde

ve milletiyle

htikmti

yer alan "...

btiliinm e2hfi,..." ilkesi

dcirdiincii krsmrnrn

miinde" Milli Devlet Niteliginin

ikinci

da daha geniq ve a5rnntrh diizenlemiqtirzS.

malalan,

faaliyetleri

nu belirterek,

Aynca
ig gahq-

esaslara uygun

(57/3) htikmtinii

bu htikme iliqkin

kapatma nedenlerinin

"Partilerin

demokratik

olarak kanunla diizenlenir"

b6lii-

Korunmasl" adr altrn-

Anayasa Mahkemesi, Anayasanln
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koyduiu-

olarak "siyasi parti

yasa ile dtizenlenmesi cidevi,

yiikletilmiq

olma-

makla beraber, Anayasanrn 5. ve 64. maddelerine dayanan yetkisine gcire Trirkiye Btiyiik Millet Meclisinin
bu konuda da anayasaya aykrn olmayan kurallar koymasrna

hukuken

engel

yoktur,

demekki

Yasama

Meclisleri, 57 . maddenin birinci fikrasrnda gizilen srnrrlar iginde kalarak orada belirtilen ilkelerin dogrultusunda, siyasal partilerin kapatrlma nedenlerine iligkin bir takrm kurallar

koyabilir"

dtyorz4. Ancak bu

kapah bir ifadedir. Parlamentoda, iktidar partilerinin
muhalif ve giigsi.iz partiler aleyhine keyfi yasaklar geyol agmasr mtimktindtir.

tirmesine

ile Anayasa

arasrndaki

mahzuru doiurur:

farkh

Tezrg'e gcire SPK

dtizenleme

qoyle bir

Bir siyasi parti, parlamentodaki go-

dayanarak, belli bir konuyu d{izenlerken,

iunluguna

siyasi tercihleri

kanun qeklinde ortaya grkar ve bu da

Anayasada yer alan ilkelere aykrn olursa bunun tek
mrie5yidesi, o kanunun Anayasaya aykrnhir

nedeniy-

le iptal edilmesi olacaktrr. Fakat buna karqrhk, azurthkta olan bir partinin, orne$n belli konudaki gcinisleri ya da siyasal tercihleri
bunlar

da

SPK'ndaki
takdirde

Anayasa

partinin

saklamalan

parti programrnda yer ahp,

ilkelerine

karqr

yasaklamalara

aynntrh

Ayrrca iktidarda

kapatrlmasr

oldufu

uygun

ve

olmadr{r

yoluna gidilecektir25.

bulunan bir parti SPK'da yeralan ya-

zaman zamarl defiqtirmek

ni eklemek isteyebilir
21 1961 Anayasasr'nln ytirtirltiie girmesiyle, 1g6b tarihinde
kabul edilen 648 sayrh SPK'nun kabulti arasrnda stire
iEinde, partilerin
stattisti Anayasa ve 1938 tarihli
Cemiyetler Kanununun 4919 sayrh kanunla deiiqtirilmiq
kurallarlna bagh kalmrqtrr.
22 Anglo-Sakson ve iskandinav tilkelerinde, siyasi partilere
yalnrz segim kanunlarrnda
yer veriliyor. Lg47 italyan
Anayasasr'nrn 49. maddesinde serbestge siyasi parti kurmayr ifade ederken gegici 12. madde ile kapatrlmrq Faqist
Partinin yeniden kurulmasrnr yasaklamrqtrr. 1949 tarihli
Federal Alman Cumhuriyeti Anayasasrnrn zL. maddesi
ve 1958 Franstz Anayasaslnrn 4. maddesi siyasi partilere
iliqkin dtizenlemeler getirmiqtir. Ttirkiye'de de hemen hemen aynl dcinemlere denk geliyor.
23 Bkz.648 sayrh SPK'nun 86. m. Bairmsrzhirn Korunmasr,
87. m. Utt<e btitunluguntin korunmasr, 88. m. Devletin
tekliginin korunmasl, 89. m. Azrnhk yaratrlmasrnrn tjnlenmesi, 90. m. Bcilgecilik ve rrkgrhk yasa{r, 91. m.
Eqitlik ilkesinin korunmasrna iliqkin yasaklar mevcuttur.

doiruya

ya da yenileri-

ki bu da hem demokratik

bir

dtizen igin hem de temel hak ve cizgtirhikler agrsrndan

2 4 E . 1 9 7 7 / 3 , K . L 9 7 I / 3 , K t . 2 0 . 7 . L 9 7 1 , A M K D , S y . 9 , s .1 0 6 - 1 9 7 ;
8.L979/L, K.1980/1, Kt.8.5.1980, AMKD, Sy.18, s.28;
Siyasi Partilerin kamu mercileriyle olan mtinasebetlerinin bilinen dzelligi dolayrsryle, onlarla ilgi olan hususlarrn, imkAn nisbetinde ve idari takdire az yer brrakacak
qekilde, kanunla belirtilmesi uygun olur. Ancak bu diizenlemenin, Anayas ayla belirtilen siyasi parti hiirriyetlerini zedelemeyecek bir gergeve iginde kalmasr lAzrmdrr.
Bundan baqka Anayasa hukmtinun kafi oldugu hallerde
de ayrrca kanuni htikme mahal yoktur (RAPOR, Siyasi
Parti
Dtizenlemek
lJzere Hazrrlanmasr
Duqrini.ilen
Kanun Tasansr Hakkrnda
Ankara Hukuk
Fakriltesi
Komisyonunun Mtitaalasr, AUSBFD, C.XX, 1968).
2 5 E . T E Z I Q , 1 0 0 S o r u d a . . . . ,s . 1 8 6 - 1 8 2 .
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Devletin seyirci kalamayacair aqikardrr. Bu sebeple-

ayn bir mahzuru doiurur26.
Anayasaya gtire siyasi partilerin kurulmasrnda

dir ki tasanda, yeni Alman Anayasasr'nda oldu!'u
glbi, devlet veya demokratik nizama cephe olan parti-

serbesttik ilkesi olduiu ve yasaklamalar istisnai olduiu igin, yo Anayasa siyasi partilerin kapatrlma neden-

leri kapatma esas kabut edilmiqtir. insan Haklan

lerini agrkga saymahydr, ya da SPK, yeni'yasaklar
koymak yerine parti kapatrlmasrnda takip edilecek

Antlaqmasrnda da aynl esa,s,htirriyeti tahribe mtincer

usulfl belirtmeliydi'. Briylece 57. maddenin 3. fikrasrntn sonugtavereceS mahzurlar da ortadan kalkardt.
Anayasa Mahkemesi, "Devletin iilkesi ve ulusun bciltinmezhfi, ilkesinin, Anayasanrn baqlangrg
hiiktimlerinde , 2. maddede ve 3. maddenin birinci
fikrasrnda yer verildigtni belirterek, Anayasanrn 8.
maddesi uyannca Anayasa kurallan gerek devlet organlannr, gerekse btiti.in kiqileri bailayan temel kurallar olduktan igin, birer tiizel kiqi olan siyasal partiler, anrlan 57. madde konulmuq olmasaydr bile,
bdliinmezlik ilkesi ile yine baih tutulacaklardr" diyor.
Yine "57. madde bciliinmezlik temel ilkesinin siyasal
partiler igin uygulanacaSrnrnagrkgave ayrrca bildirilmesi yoluna g,idilmiqolmasr, siiz konusu ilkenin partiler agrsrndanrizenleve titizlikle uygulanmasl gere[ini
giistermektedir.

Bunun

aksinin

diiqtintilmesi,

Anayasa koyucunun boq yere kural koymuq olduiu
anlamrna gelir ki bciylebir gcirtiqtinhig bir zaman savunulamayacdfil1"Z7 belirtir. Anayasa Mahkemesi,
Anayasaya ttirazt ve bu rtitaza iliqkin gtirtiqiinti baqka bir karannda da benzer ifadelerle tekrarlryorzS.
Yasakoyucu 57. maddenin diizenleme gerekgesinde
qiiyle demektedir, "Devlet hayatrnda olaian iisti.i bir

Evrensel Beyannamesi'nde ve Avrupa insan Haklan
(tahriple sonuglanan) olan bir htirriyetin tanrnmamrq
29.
olduiu ifade edilmek suretiyle benimsenmiqtir"
Esasrndabu htikmiin, iki dtinya savaSlaraslnda gdrtilen totaliter rejimlerin her zaman var olabilecegiendiqesi ve demokrasiyi koruma dtiqtincesinden kaynaklandrgr grirtilmektedir.
4) 1982 Anayasasr Diinemi
Siyasi partilerin

faaliyetlerine ve uyacaklan

esaslara iliqkin di.izenlemeler, 1982 Anayasastnda
1961 Anayasasrndan daha aynntrh bir qekilde yaprlmrqtrr. Siyasi Partilerin, demokratik hayatrn vazgegilmez unsurlan olarak belirtildikten sonra $812) Mitli
devlete

iliqkin

yasaklamalan

da

belirtmigtir.

Buradaki yasaklamalar 1961 Anayasasrnln 57. maddesindeki yasaklamadan daha fazladrr. 22.4.1983tarihli ve 2820 sayrh SPK ise, diirdtincii krsmrn birinci
bciltimiinde ve iizellikle "Milli Devlet Niteli{i"nin korunmasr ile ilgili ikinci boltimde daha fazla aynntrya
girmiq, hatta 1982 Anayasasrndabelirtilen yasaklann
genel bir tekranm yaparak bazt yeni yasaklar da getirmiqtir3o. 1982 Anayasasrnln 68. ve 69. maddelerinde belirtilen ve milli devlet ilkesi ile iligkili olan yasaklamalar qunlardrr:

cumhuriyetin ilkelerini tahrip edici bir kuvvet haline

- Siyasi partiler, devletin iilkesi ve milletiyle b6Itinmez btittinltigti ilkesine aykrn olmayacak (m. 68/4).

gelerek, cemiyeti felakete stiriiklemesi karqrsrnda

- Srnrf veya ziimre egemenli$ni veya herhangi

role sahip siyasi partilerin, demokrasi diizenini ve

bir diktatorltiiti

26 Burhan KTJZV,1961ve 1982Anayasalarrndave Bunlara
itiqkin Siyasi Partiler Kanunlarrnda Siyasi Parti
Kavramr, Kuruluqu ve Kapatma Rejimi (Karqrlaqtrrmah
Bir inceleme),iUHfnn , C.42, Sayr L-4, Giir-ay Matbaasr,
istanbul 1987,s.158.
27 8.19?L/3,K.L97L/3,Kt.20.7.L971,AMKD, Sy.9,s.106.
AMKD, Sy.18,s.26.
28 8.L979/1,K.1980/1,Kt.8.5.1980,

savunmayr ve yerleqtirmeyi amagla-

29 8.t979/L, K.19801,Kt.8.5.1980,AMKD, Sy.18, s.26-27;
Temsilciler Meclisi, Tutanak Dergisi, 34. Birleqim,
3 0 . 3 . 1 9 6 1S, y . 3 5 ,s . 2 7.
30 2820 Sayrh SPKnun 78. maddesi Anayasanrn 2. 3. 6. 14.
67. maddelerinde belirtilen htiktimlerin bir tizeti gibidir.
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yan partiler kuruLamaz (m. 68/5)31.
- Siyasi partiler, tiiziik ve programlan drqrnda
faaliyetde
bulunamazlarSz,
Anayasanrn
14.
maddesindeki srnrrlamalar drqrna grkamazlar; grkanlar temelli kapatrlrr33.
- Siyasi partiler yurt drqrndateqkilatlanrp faaliyette bulunumaz.
-

Siyasi

partiler,

yabancr

devletlerden,

uluslararasr kuruluqlardan, yabancr tilkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi bir surette ayni ve nakdi
yardrm alamazlar ve bunlann Tiirkiye'nin bafrmsrzhdr ve tilke btitrinltigti aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katrlamazlar (m. 69/8).
Anayasada belirtilen bu yasaklar 2820 sayrh
SPK'nda daha aynntrhdrr. Birtakrm yeni yasaklamalar yanrnda, geneldeagrklar bir niteliie sahiptir. Milli
devleteiliqkin diizenlemelerSPK'nun 79. m. ile 83. m.
arasrnda diizenlenmiq ve devletin bairmsrzhsnrn,
tekliginin korunmasl, azrnhklar yaratrlmamasl, bdlgecilik ve rrkgrhk yasa{r ve eqitlik ilkesi cingrirtilmiigtiir. Azrnhklann yaratrlmasrnrn dnlenmesiyle itgili
fikranrn gerekgesinde,"[Jlkemizde Lozan antlaqmasryla kabul edilen azrnhklar drqrnda bir azrnhk yoktur. Herhangi bir iilkede resmi dilin drgrndabazt dillerin bilinmesi veya yer yer konuqulmasr azrnhk

31 1982 Anayasasrnrn 68/5'nda belirtilen hukmtin gerekgesinde qdyle denmektedir:
"L961
Anayasasr'nda,
Anayasanln sa$a ve sola ne oranda agrk olduiu ilk
yrllardan beri tartrqma konusu olmuqtur. Bu nedenle bu
gibi tartrqmalara son vermek igin, Tiirkiye'de bundan
bciyle srnrf ve ztimre esasrnl, komiinizmi,
faqizmi, t€okrasiyi ve herhangi bir diktatcirlti{ti savunmayr ve yerleEtirmeyi esas alan siyasi partinin kurulamayaca!'rnr kabul etmigtir" (Burhan KUZU, Ttirk Anayasa Metni ve
itgiti Mevzuat, 2. baskr, istanbul LggZ, s.g8.
32 Siyasi Partilerin ttiziik ve programlan da Anayasanrn 68/
4. fikrasr gerefi "Devletin tilkesi ve milleti ile briltinmez
btittinlti$ii"ne aykrn olamayacaktrr.
33 1982
Anayasasrnrn
L4.
maddesinde
belirtilen
srnrrlamalar qunlardrr: 1- Devletin tilkesi ve milleti ile
biittinltiftinti
bozmak.
2Ttirk
devletinin
ve
Cumhuriyetinin
varh$rnr tehlikeye dtiqtirmek. B- Temel
hak ve hiirriyetleri yok etmek. 4- Devletin bir kiqi ya da
ziimre tarafindan ycinetilmesini veya sosyal bir srnrfin diger sosyal srnrflar tizerinde egemenligini saflamak. sitgiti maddede belirtilen kavram ve gcirtiqlere dayah bir
devlet dtizeni kurmak.

SAYFA:28I

yaratmaz. Hele siyasi, sosyal, ekonomik ve kiiltiirel
alanlarda oldugu grbi her bir alanda btitiin haklara
sahip ve borglarla eqit bir qekilde ytktimlti olan tek
bir milletin evlatlan arasrnda, azrnhktan sciz etmek
mtimktin defildir" denmektedir34.

rr.

MiLLi

YASAKLANMALARIN

DEVLETE

ir,igriN

I(APSAM VE I.INSURLARI

A. TAI{IM
Milli Devlet; tilkesi ve milletiyle bciltinmez brr
britiin olan, bagrmsrz ve tiniter bir devlet anlayrqrdrr.
L924 Anayasasrnda "Milliyetgilik" (m.2), 1961
Anayasasrnda "Milli
Devlet" (m.2) ve L982
Anayasasrnda "Atattirk

Milliyetgiliii"

(m.2) olarak

Anayasalarda bazr farkhhklarla yer almrqtrr. 1961
Anayasasr milliyetgiligi "Milli Devlet" olarak de[iqtirirken gerekgeleri quydu: Milliyetgi oluq, hukuksal bir
tanrmdan ziyade ideolojik bir tutumdur ve devleti hukuki agrdan tanrmlarken bciyle bir terime gerek yoktur35 demiqtir. Onun igin bu ilke, belirli bir devlet geqidini anlatan hukuk terimi niteligi ile Anayasanrn 2.
maddesinde yer almrqtrr. Milliyetgilik ise baqlangg
krsmrnda "Ttirk milliyetgiligi" olarak ifade edilmiqtir.
L982 Anayasasrnda "Atattirk Milliyetgiligi" ifadesi de
hukuki bir terimden ziyade ideolojik bir terimdir.
Ancak "Milli Devlet" ilkesinin anayasa metninde artrk
yer almamasr devletin bir "Milli Devlet" olma niteligini hukuksal agrdande#qtirmiq degldir36.
Anayasa Mahkemesi siyasal partileri kapatmaya iliqkin kararlannda; Anayasa ve SPK'nda belirtilen ilgili maddeler gergevesinde tanrm getirmektedir37. Buna gtire 1961 Anayasasrnda (m. 57/2), G48
sayrh SPK'nda (87-90.maddeler arasr) ve daha da aynntrh bir qekilde 1982 Anayasasr (m. 68/4, 5, 6 ve m.

34 Selahattin CAhIBOLAT/Bedrettin CAI{BOLAT, Seqim
Kanunlarr ve Siyasi Partiler Kanunu, Yetkin Yay.,
Ankara 1987, s.2L4-2L5; bkz. 8.1971/3, K. LgTLlg,
Kt.20.7.1971,AMKD, Sy.9,s.107-108.
35 Mtimtaz SOYSAL, 100 Soruda Anayasanrn Anlamr,
GergekYay., 8. baskr, istanbul 1990,s.83.
36 M. SOYSAL,a.g.e.,s.178-179.
37 Bu konuda bkz. 8.L979/L,K.1980/I, Kt.8.5.1980,Sy.18,
s.28-29;E. TEZIQ, 100 Soruda...,s.L44 vd.; E.L}7L/3,
K.1971/3,Kt. 20.7.L97L,Sy.9,s.106-L07
.

69/L, 2. 8) ile 2820 sayrh SPK'nda (79-83. maddeleri
ve krsaca bagfm srz, i.initer, egemen,

arasr) belirtilen

dayah, insan

eqitliie

biiliinmez,

tilkesi ve milletiyle

ON\ILETIN

B. MiLT,i

ra Tiirkiye'nin

UNSURLARI

Korunmasr

partiler

Siyasal

bir son fikra igeri-

bigiminde

AET grbi ulusal egemenlikleri

en

azrndan belirli ekonomik ve mali konularda kendi til-

tur.

1) Bairmsrzhdrn

sakhdrr"

nn hiiktimleri

yordu. Bu htiktim;

kelerindeki bir ortak egemenliie tabi krlan kuruluqla-

saygrh bir devlet tipidir.

haklanna
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girmesini

Milli

Ancak

sa{'layabilmek

igin konmuq-

aqamasrnda bu

Konseyi

Grivenlik

frkra maddeden grkanldr. Yani Mitli devlet, kendi iginbairmsrzh$nr

iilkenin

Herqeyden 6nce

zedeleyecek faaliyette bulunamazlar.

deki geqitli gruplar bakrmrndan kendisininkinden

baq-

gtbi kendi iisti.inde de

ka egemenlik kabul etmedifi

da hem ba$rmsrzhk hem de eqitlik ilkesi geregi huku-

etmez. Qtinkti egemen devlet
kendi iilkesi iizerinde en tisttin gug oldugu igin yine o

amacrnda olmahdrr.

tilke igide baqka devletlerin otoritesine tabi defildir ve

milletlerarasr

Cumhuriyetini,

Tiirkiye

korumak

ki ve siyasi varhfrnr

Sadece Ttirk devletinin yetkili olduiu
ger devletlerin

alanrn-

hukuk

hususlarda, dive yabancr

ve yabancr kuruluqlann

amacl-

gergek ve tizel kiqilerin kanqmasrnr sailamak

nr gtidemezler ve bu am aca ytinelik faaliyetlerde bulusiyasi partilerin,

namazlar (SPK. m. 79/L). Bu hiikiim
haklanm

htiktimranhk

Ttirkiye'nin

anlaqmalar yoluy-

la veya baqka bir qekilde ba$ka bir devlete veya rnilletlerarasr kuruluqa brrakma amacrnr giidemeyecekle-

ele almamak

dar anlamda

iilke varh{rna
suslarda

iliqkin

DtS politikada,

ve askeri alanda
hu-

sadece devleti ilgilendiren

baqkalannln

partilenn

gerekir.

hukukta

ekonomide, uluslararast

igin ba{rmsrzh{r

Bunun

rini htikme bailamaktadrr.

kanqmamasr

srkr bir bigimde sanlmalan

ilkesine,

siyasi

sailanmak

is-

baqka devletlerle

baSlantrh

devlet ilkesi, devlet bagmsrzhSnrn

da

baqka bir anlattm bigimidir. Kendi ulusunun iradesin-

gelmesi ancak

duruma

kendi iradesi ile olur. Drqa dtiniik

olarak bakrhnca

egemenligin bu ytinti devletin "ba$msrzh$nr"

meyda-

na getirirS9.
2)

Biiliinmezlifinin

Milleti

ite

Korunmasr

Anayasalarda
scizler vardrr.

ve

Btitiinliigii

Ulkenin

onemi gere$

"Ttirkiye

bciltinm ez brr biittindtir"

devleti,

gok tekrar

iilkesi

edilen

ve milletiyle

stizii de bu siizlerden biridir.

Belki de bundan dolayrdrr ki hemen hemen biittin parti ttiziik

ve programlannda

iizerinde durulmuqtur4o.

en gok dile getirilmiq

ve

Trirk anayasalanna bir mad-

de olarak giriqi 1961 Anayasasrnrn (m. 3/L) ile olmuqtur. 1971 ve L973 de$iqiklikleriyle

tenmiqtir.
Milli

baqka egemenlik kabul

yerlerine ve htikiimlerine

Anayasanrn baqka

de sespiqtirilmiqtir4l.

1982

Anayasasr da bu ilkeyi srkga tekrarlamrqt rr42. Bu hti-

den baqka bir ulus iradesine tabi olan devlet "Milli
iradesi ise demokratik

Devlet" olamaz38. Ulus
yonetim mekanizmasrnr
da

egemenligin

bir

ortaya grkanyor. Bu bailam-

millette

olduiu

bir

yiinetim

belirginleqiyor.
1982 Anayasaslnrn
liqme

dikkate

milletindir"

deier.

yaprhqrnda ilging bir ge-

"Egemenlik

kayrtsrz

qartsrz

diyen 6. maddenin, danrqma meclisinden

5. madde olarak grkan ilk metni, "Milletlararasr
leri bulunan kuruluqlara

iiyelifi

yetki-

iingtiren antlaqmala-

38 M. SOYSAL, &.g.e.,s.179;Ayrrca bkz. Ergun Ozbudun,
Tiirk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., Ankara 1990,s.75.

3 9 M . S O Y S A L , & . 8 . € . ,s . 1 8 0 - 1 8 1 .
40 Bu konuda bkz. Ferruh BOZBEYI,I, Tiirkiye'de Siyasi
Partilerin Ekonomik ve Sosyal Gtiriiqler - Belgeler Parti
Programlarr, I. Kitap. C.I, Baha Matbaasr, istanbul 1970,
s.6,75, 79, 81 ve 94.
4L 196L Anayasasrnrn (3/l.m)'den sonra "Ttirkiye Devleti Ulkesi ve milletiyle boltnmez btittinli.ifii"ne iliqkin degiqiklikler gunlardrr: 1, (m.11/1) Temel hak ve hiirriyetler, 2(m.22/3) Basrn ve haber alma htirriyeti, 3- (m.26) Basrn
yararlanma
hakkr, 4drqr haberleqme araglanndan
(m.46) Sendika hakkrnr dtizenlerken, 5- (m.57) Siyasi
(m.121/3) Haber
Partilerin Ttiztik ve Programlan,6Programlarrnrn Segilmesi, Sunulmasr ve iqlenmesi, bu
maddelerde belirtilen hak ve hiirriyetler "devletin tilkesi
aykrrr olmayacak
ve milleti ile bciltinmez biittnltiiti"ne
qekilde srnrrlandrrrlmrqtrr.
42 Bkz. 1982 Anayasaslnrn defiqik baqhklar altrnda; 3. 5.
13. L4.28.30. 33. 58. 68. 69. 81. 103. 130. 133. 135. L43
maddelerinde aynr fikralar tekrarlanmaktadrr.
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ktimler btilticiil{ik hareketlerine bir tepki olarak ortaya grkmrqtrr. Ancak bir ilkeyi srk srk tekrar etmekten
zryade onun iyi anlaqrhp uygulanmasr gereki r4S .
Demokratik
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bir bctliimtintin, bugtinkii btittinltiitinti
bozarak aynlmasr sonucunu do{'uran, dofrudan doiruya veya dolayrsryla do{-urabilecek her ttirlii davranrqtan, scizden ve
yazrdan kagrtrrp, gahqmalannr bu biit{inliiiti
daha da

devletlerde, siyasi partilerin ve di6er siyasi gtiglerin agrk ve serbest mticadelesi sonucunda devlet iradesi oluqur. Bir siyasi partinin iradesi
devlet iradesinin oluqumunda etkili olmakta, hatta si-

pekigtirecek bigimde ytirtitmeleri
demektir" gerekgesiyle "Devletin tilkesi ve ulusu ile bciltinmez biittinltifii" fikrasryla duqtince cizgrirli.igti arasrnda bailantr

yasi realitede devletin iradesi, iktidar

kurmuq; dtiqiince cizgiirltiitinii

partisinin

ira-

de "yararh"

desinden baqka birsey olmamaktadrr.

siyasi partiler;

diiqtince aJrnmrna tabi tutarak

devletin

ve gruplardan

yaptrnm uygulamrqrr48.

iginde yer alan diier

birlik

farkh olarak, devletin btitiiniiniin
kiin

oldufu

Toplumun

kadar

bir

kesimini

(6rneiin

gruplann

etkili

yrinetiminde

olmak

mi.im-

amacrndadrrlar.

ifade eden diger birlik

ve

baskr gruplan)

iradelerine kargriradesi, devletin igindeki iradelerle mtinasebet halindedir ve biitiine sadakat cidevleri
hk, siyasi partilerin

vardrr. Bu esas, yani btittint

korumak

kat, devletin yasamasr dristurunun
Milletiyle
Trirk

Devleti

bciltinmezlik
arasrnda

ve ona sada-

esasrdrr44.

ilkesi; Ttirk

Milletiyle

bir

qeyler olduklarr, bunlann

aynhk olmadr&, aynr
bir btittin oluqturduklannl

ifade eder. Hukuki

agrdan Ttirk Devleti, egemenli!.in

Tiirk

olduiu

Milletinde

Anayasanrn

koyduf'u

eliyle kullanacafr

ve

bu

egemenligi

esaslara gcire yetkiti

hiikme

bailanmrqtrr.

Bu htikmtin

drqa drintik krsmr tilkenin

ba{rmsrzh#nr belirtirken,
ige dcintik ytinii de iilkenin ve milletin bciliinmezligrni
dile getiriyor45. Daha kapsamh belirtecek olursak
iilke, ulus, egemenlik ve devlet kavramlan birbirin,
den aynlmayan,

aynlmamasr

Anayasa Mahkemesi sosyalist partiyi kapatma
karannda4g, bu ilke dlgtitiinii kullanrrken partinin
faaliyetinden gok, programrnda ileri stirtilen gciniqlerden, yayrn

ve konuqmalanndan

Parti ktirt halkrnrn

"kendini

hareket

etmiqtir.

belirleme hakkrnr,' ileri

siirerek feder atif bir yapr cingcirmekte, hatta krirt halkr isterse ayn bir devlet de kurabileceklerini
s6ylemektedirS0. Kabo{'lu'na g6re Anayasa Mahkemesi, siyasal partileri

kapatma davalannda

olugturan eylemlerinden

gok "fikri"

bu cirgi.itlerin sug
cigeleri cilgtit ala-

rak karar vermekte; bu bakrmdan kararlar
ve siyasal renk taqrmaktadr.5l.

de

organlar

ve,,zararh,'

partiye bu baglamda

ideolojik

Anayasa Mahkemesi baqka bir karannda,
yasal partilerin

eylemlerinin

"si-

ister tilke btitiinltifiine,

ister, millet britiinliiii.ine
tin

ycinelik olsun sonugta, devlebtittinliiitintin
tehlikeye
girmesi

bdliinmez

scizkonusudur.

utt<e btittinltiitintin

millet biittinliiitinti,

hedef

millet btittinliiitinrin

maslnrn tilke biittinliigtinti

ahnmasr

hedef a[n-

zedeleyece{i igin Anayasa

gereken bir biittin olug-

turmaktadrr46.
Anayasa Mahkemesi, Ttirkiye iqqi partisini
patma karan nd,a47 "siyasi
devletin

iilkesi

htikiimlerine

ve

uymalan

ulusu

partilerin
i!"

ka-

gahqmala'nda

bciltinmezligi

temel

demek, tilkenin ya da ulusun

43 M. SOYSAL,a.g.e.,s.181.
44 D. PERiXqnf , a.g.e.,s.l3 I-I1Z.
45 E. TEZTQ, 100 soruda..., s.I"4b; Aynca bkz. E.1g0/1,
K.1991/1,Kt. L6.7.1991,
AMKD , 5y.27, C.Z,s.g19.
46 M.SOYSAL,&.g.€.,s.182.
47 Bkz. 8.797L/3, K.t97t/9, Kt.20.7.LgrL, AMKD, sy.g,
s.328.

48 ibrahim O. I{ABOGLU, Ozgtirltikler Hukuku, Afa yay.,
istanbul 1993,s.288.
49 Bkz. E.r99L/2, K.rgTz/L, Kt.10.7.Lgg2;RG., zs.L}.Lggz,
S y . 2 1 3 8 6s,. 3 - 1 1 .
50 AYM'nin bu kara'nda Yrlmaz Aliefendioflu Karqr oy kullanmrqtrr. ona g6re, siyasi parti igin kapatma isteminin
dayandrfi neden "Devletini tilkesi ve milleti ile bciltinmez
btittinltigtinti bozmak" amacrnr gtitmek sugudur. DGM
agrsrndanbu ttirde bir sug olugturmayan yayln ve konugmalar, siyasi partiler agrsrndanda kapatma nedeni olacak bir sug niteliginde kabul edilmemelidir (E.rggL/z,
K.L992/L, Kt.10.z.rgg2, s.106; Ayrrca bkz. HEp kararr
E.1gg1/1,K.1991/3, Kt.4.7.1993,RG., 1gg.1gg3_2
1672.
s.22I-222.
51 i. O. I{ABOGLU,&.8.€.,s.23g.
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ve tidtinsriz mutlak ola-

birlikte

ve Yasa, bu deierleri

rak korumayr amaglamrqttr"S2.

beraberliii

olan ve aynr va-

tan srnrrlan iginde yaqayrp her tiirlti

hak ve borca sa-

gunu siiyleyebiliriz;

kuru bir rrkgrhk dava gtitmesi diiqii-

hip olan fertlerin,
3) Azrnhk

"siyasal Partiler, Ttirkiye

ileri

Ttirk

mek veya yaymak yoluyla Ttirkiye

tilke-

Cumhuriyeti

biitiinltiiiin

milli

oluqturarak,

si tizerinde azrnhklar

veya

dilinden

korumak, geliqtir-

baqka dil ve kiilttirleri

ktiltririinden

maddesi

dayanan azrnhklar

stiremezler,

bozulmast amacrnt gtidem ezler ve bu yolda faaliyette
bulunamazlar"

kabul

antlaqmasrnda

de, Lozan

edilen

azrdnklann drqrnda azrnhk bulunmadrgr ve her alanevlatlan arasln-

da hak ve borglara sahip tek milletin

d,a azrnhktan stjz edilemeyecegl vurgulanmrqtrr.

Ozel-

likle tilkemrzde hassas bir noktaya gelen doiu ve ktirt
meselesi agrsrndan soruna bakarsak, esasta hig bir aynm olmayan ancak drq mihraklann
aynhk fikirleri

stirekli gtindeme getirilmektedir.
siyasal partilere

Anayasa Mahkemesinin
kin

bir

karannda

Anayasasrna
"Ttirk

Devleti

Erzurum

"L92L

degin tizerinde
ve

Anayasasrndan
bir

durulan

1961olan

saptanan bigimi ile
bulmaktadrr.

dayanaftnt

kurallannda

ilke

iliq-

bciltinm ezlip,4 ilkesi",

milletiyle

ve Sivas Kongrelerinde

Misak-r Milli

etkisiyle birtakrm

Misak-r milli srnrrlan iginde birbiriyle

kaynaqmry ola-

rak yagayanlann hukuken aJrnhk kabul etmezbir btitrin olduklan
halkrndan

belirtilmi$

sciz edilmedigi

ve bu biittinltik

iginde kiirt

gtbi Lozant'da da azrnhklar

iginde sayrlmamrqtrtS3. Esasrnda bu durum bir olayrn
de$l bir gerge$n ifadesidir.
olarak

nitelendirilen

gayr-i

Zaten Lozan'da azrnhk
mtislimlerdir.

O halde

anlamda

bu, aynhkgr

hoqlanrr. Ancak

olmamahdrr.

aynl tasa ve krvancr pay-

Qtinkti tarihe bakrldrSrnda
Kuru bir milliyetgilik

(rrkgrhk) zararbdrr;

laqmrqndr.

hedefi baqkasrnr yutmakla

nqrkhflrn baqhca sebebidir. Nitekim
hatta

gtiniimtizde

ve hareket

beslenmektir

Her zaman ka-

driqmanhktrr.

di{'er milletlere

diisturu

Almanya,

politikalan

Yunanistan'rn

italya
bunun

agrk iirnekleridir.

diyerek Anayasada yer alan kurallara

uygun qekilde bir htikiim getirmiqir. 81. maddenin gerekgesinde

sever belki de ondan

ntilemez. Belki herkes milletini

iilkesi tizerin-

Cumhuriyeti

de milli, trk veya dil farkhhsna
bulunduiunu

81.

Kanununun

Partiler

Siyasi

Onlenmesi

Yaratrlmasrnln

tarihi

dikkati

Ayrrca incelememizde

qudur ki, Anayasa Mahkemesince,
partilerin

kin olarak kapatrlan
ktirt

rak, kiirtlerin

trirklerle

hemen hemen hepsi;

beraber kurtuluq

halde, kendilerine

trhp kazandr$

Devlete iliq-

Milli

vurgul aya'

olduklannr

savunucusu

haklannrn

geken bir nokta

sava$rna ka-

sonradan haksrzhk

yaprldr{rnr ve ikinci srnrf vatandaq olarak deierlendirildig,ini nazara vermiqlerdir.
doiurduklan

bir aynhk

Ttirkiye

Emekgi

Mahkemesi

Anayasa
Partisi'nin

Bu bailamda

stiylenebilir.

kapatma karannda5a

tutihte baf kurarak

ilk yrllannda

qciyle diyor: "Cumhuriyetin

bazt illeri-

mizde drq gi.iglerin gergek drqr propogandalano,

ve dr-

qandan sa$'lanan maddi destek sonucu ortaya grkan
bazr olaylan,

tilkede azrnhklar

bulunduiunun

kanrtr

saymak, tarihsel olaylan biler:ek ya da bilmeyerek de{iqtirmek

anlamlna

hiiki.imetlerince
set eleqtirilirken,

gelir.

Ote yandan,

Cumhuriyet

daha sonra o btilgede uygulanan siyaiilkenin

geri kalmrq her bcilgesinde

az ya da gok oranda rastlanan

yokluklann

buralarda

geqitli nedenlerle daha afrr bigimde ortaya grkmrq bulunmasrm

ve devletin varhfrnr

ve btitiinliiitinti

koru-

mak endiqesiyle, bu bcilgede ahnan srkr tinlemleri bir
"zorla asimilasyon"

olarak nitelendirmek

de tarihsel

gergeklere uygun diiqmez. Btiyle bir niteleme, qu agr-

5 2 Bkz. E.1990/1,K.1991/1, Kt.16.7.1991,AMKD, Sy.27,

dan da kabul edilemez; boyle bir asimilasyoirdan

1993/2,s.955.
5 3 E.L97L/3, K.L97L/3, Kt.20J.I97L, Sy.9, AMKD, s.84;
Anayasa Mahkemesi aynr ifadeleri atrf yapmak suretiyle,
TBKP ve HEP'in kapatma kararrnda da tekrarlamrqtr.
Bkz. 8.1990/1, K.1991/1, Kt.16.71991, 5y.27, s.961;
8.I992/L, K.1993/1, Kt.L4.7.1993;RG., Sy. 2L672, 18
Afustos 1993,s.193.

etmek, enlann toplumun

goiunluiundan

sciz

ayrl bir var-

AMKD, Sy.18,s.33.
54 Bkz.E.L979lL,K.1980/1,Kt.8.5.1980,
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hklar oldugunu ve bunun hukukga tanlnmasr gerekti-

mez. Bunun igin Anayasa Mahkemesi, rrk ve dil fark-

grni ileri stirmek anlamrna gelir. Oysa azrnhk fikrini,
ulusca mticadele ettiiimiz dt$ g{gter ileri stirmii$ ve

btittinliigti

hhklanna

gcire azrnhk stattisii tanrmak, iilke ve millet
kavramryla

bagdaqmayaca{rnr

belirttikten

Sevr Antlaqmasryla bu savlanna hukuksal bir gegerlilik de sa{'lam?ya gahgmrqlardrr".Bu bakrmdan vatan-

bir milliyetgilik

daqlara, kendilerinin azrnhk oldufu dtiqiincesini ya-

etnik gruptan olursa olsun "Ttirk" saJnlmasr onun et-

ratmak, tilke ve ulus britrinhig'ri temel ilkesine

nik kimlifini

sonra "vatandaqhk ba{rnr" birleqtirici

ve btittinleqtirici

olarak nitelendirmiqtir.

Aynca hangi

inkAr anlamrnda degil; dtinyaca devleti-

aykrndrr. Bununla beraber bazt biilgelerde yagayan

ne "Tiirkiye

vatandaqlann ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlanna cincelikle demokratik yapr igerisinde gciztim ara-

L]lusu" ve vatanrna

Cumhuriyeti

Devleti"

"Tiirk

Vatanr"

ulusuna

"Ttirk

denen ve toplum

yaprsrnda gegitli etnik gr,rplar bulunan tilkede, brittin

mak azrnhk meydana getiriliyor qeklinde anlaqrlmamahdrr. Nitekim "ki.iltiirel serbestlik" ilkesi, Tiirk

vatandaqlar araslnda eqitligin sailanmasr ve hepsi go-

milli kimliginin, tiniter devlet yaprsr iginde kendi varhklannr koruyan kard"s kimlikl,eri kapsadrsr ve kap-

mesini cinleme amacrna ycinelik oldufunu ifade etmig-

Sunluk iginde bulunan etnik gruplanr,

azrnhia diiq-

ttr57 .

sayacafr her tr.irlii tartrqmanrn drqrndadrr. Ytizyrllarca
4) Devletin

bir tarihin harmanhlS; bir milletin milli renklerini
cizenlekorur ve Tiirk kimligi iginde onlann varhklannrn grivencesini oluqturur. Ktiltiirel serbestlik ilkesi
kiqi ve yer adlanna mridahaleyi ve ana dilin kullan-

siyasal

Tekli!'inin

partiler,

Korunmasr

Tiirkiye

cumhuriyetinin

dayandr{r Devletin tekligi ilkesini degiqtirmek amacr
gtidem ezler ve bu amaca ycinelik faaliyette

buluna-

ma hakkrna yasak koymayr iinler. Aynr zamanda etnik farkhhklan hoggcirii ile karqrladrSndan toprak

federe ve konfedere devletler ve siyaset en ozerk kuru-

biittinltiiiinii korumada daha baqanhdrrSS.

luqlar grbi teklik

mazlar (sPK. m. 80). Gerekgesi ise qudur; Devletimiz,

maktadrr.

$unu da unutmamak gerekir ki, toplumun
fertlerin kendilerini milti devletin birer iiyesi, ulusal
btittinliigtin bir pargasr olarak kabul edip etmemeleri
cinemlidir. Eier fertler bir baihhk hissetmiyorlarsa
siyasal geliqim gok rzdrraph ve siirttiqmeli bir stireg
olarak belirecektir5G.Anayasada belirtilen'Ttirk devletine vatandaqhk bagt ile bagh olan herkes Ttirktrir"
(m. 66/1) htikmii bir metin maddesinden riteye geg-

milletin

ilkesine

aykrn

bir nitelik

taqrma-

Bu ve buna benzer a5rnmlar, Devletin

b{itiinltiiii

ilkesine ve toplum yaranna

ve

kesin-

likle ters diiqece{inden bu yolda bir amag gtidtilmesi
bu madde ile yasaklanmrgtrr.
Tekil

devlet

esasrna

gcire

dtizenlenen

Anayasada federatif devlet sistemi benimsenmemiqtir. Bu nedenle siyasi partiler, Ttirkiye'de federal sistemin kurulmaslnr savunamazlar. Nasrl ulusal devlet
ilkesi gok uluslu bir devlet anlayrsrnr olanaksrz krhyorsa, briliinmezlik ilkesi de federatif yapryr olumsuz
krlryorSS. Son yrllarda

dtinyada meydana gelen bazt
yaprsal deg"iqiklikleri ileri siirerek Ttirkiye'de bu ycin55 Hikmet OznnuiR,
"Gtineydoiu igin Bir Model Onerisi,'
Zaman Gaz. 22 Mart
Lgg4., s.8; Ay'ca
bkz. SHp
olafantistti
Ttizrik ve Program Kurultayrnda da benzer
ifadeler kullanrlmrqtrr, "insanlarrn tizgtirce etnik kimliklerini agrkhyabilmelidir. Bu anlamda ktirt kdkenli yurttaqlarrmrzrn, gocuklarlna istedifi adr koyabilmesi, yerleqme yerlerinin gegmiqteki adlarryla anrlmasr ve kimlikie
brittinltik gdsteren rifelerin ortaya grkmasrnr dnleyen engeller ortadan kalkacaktrr
(Terctiman Gaz. 6 Nisan
1 9 9 3 ,s . L 1 ) .
'nicnroK,
56 Ahmet N.
siyasetin
Toplumsal rabanr,
AUSBF Yay., Ankar a Lg87, r.Zf 'rra.

57 8.L992/1,K.1993/1,Kt.14.7.1998;
RG.,sy.2 L672,s.206.
58 M. SOYSAL, a.g.e., s.183; Aynca bkz HEp,in kapatrlmasrna iliqkin AYMK, 18 Afustos 1993;RG., sy.2 L672,
s.209;Federatif sistemde,federedevletler tarafindan kullanrlan egemenlikler sdzkonusudur. Tekil devlet sisteminde ise, birden gok egemenlikyoktur.

de bir

degiqmenin

olmasrnr

arzu edenler

olabilir.

Anayasa Mahkemesi HEP'i kapatma davasrnda59 g"9miqe atrf yaparak qtiyle diyor: "Diier tilkelerde son ylllarda izlenen ve yeniden bagrmsrzhfr kazandrran ya-

de{iqikilik,

prsal
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Tiirkiye'de

Osmanh

Materyalizme"Gz

"Tarihi

Materyalizme"o1,

miq bunun sonucunda bir proleterya diktatijrltiiti

migtir. Anayasa Mahkemesi burada tarihi bir geliqim
igerisinde konuyu ele almrq ve iilkemiz

nun kanrtrdrr".

g'ti savunmayr ve yerleqtirmeyi

5)

Srnrf

Egemenlifinin

Egemenlik ve iktidar

Yasaklanmasl'

Kavramlarrnrn

Anlamr

bailar (Ay. m. 68/5). Yukanlarda da genel anlamda
belirtildig'i gtbi "Egemenlik" ve "Devlet" kavramlannrn "ulus" kavramryla btitiinleqmesi, devletin herhangr bir etnik kcikenden gelenlerle ya da herhangi bir
toplumsal srnrfla dzdeqleqtirilmesineengeldir. Nedeni
de ulusun, toplumsal srnrflardan oluqmaslna karqrn,
srnrflar tistri bir kawam olmasrdrr.

aglslndan fa-

qizm, komtinrzm, teokrasi ve herhangi bir diktatcirlti-

partinin

demokrasisinin

ve Ttirk

kurulamayaca{rnr

bu sistemleri

esas alan bir siyasi

amaglamadrfrnr

milletinin

ve tiirk

dtiqiincelere dayanan sistemlerden

Anayasa, srnrf veya ziimre egemenligin veya
herhang,i bir diktatilrltiiti savunmayl ve yerleqtirmeyi
amaglayan siyasi partilerin kurulamayacaSnl hukme

ku-

rulacaErnr vurgulamrq, davah parti de bunu reddetme-

da$:rlmasrile daha tince yaprlmrq
ve tamamlanmrqtrr. Cumhuriyetin tarihsel stireci buimparatorluiunun

ve

Anlayrqrna"6S degin-

Devlet ve Demokrasi

"Marksist

bu

uzak olan bir de-

mokrasi.ile daha rahat ve huzur iginde birlik ve beraberliiini

koruyacafr

naca$nr

kabul

Esasrnda bu durum

etmiqtir64.

endiqenin sonucudur. Bu partilerin,
ve iktidara

ve kalkr-

ve baSmsrz kalacafrnr

bir

eier serbest olsa

gelse, orada kalmaz geleneksel amaglannr

gergekleqtirmeye kalkarlar
Federal

Alman

Partisini

(KPD)

Hiikiimeti
Komisyonuna

diye bir ihtiyattrr.

Nitekim

Mahkemesi

Komi.inist

Anayasa

fesh edince, Parti,

aleyhine

insan

Avrupa

baqvurffius,

Federal Alman

ancak

Haklan
KomisYor,

kapatma

Mahkemesi TBKP'ni
sebeplerindenbiri de, partinin, sosyal bir srnrfin diger
bir sosyal srmf iizerinde egemenliiini savunrnak ve
gergekleqtirmeyi amaglamak olduiunu belirtmiqtir.

Srizleqmenin 27/2'na dayanarak bu baqvuruyu samimi

Ceryanlara"60, "Diyalektif

61 Marksist dtinya gcirtiqiiniin felsefi temelidir.
toplum hayatrna uygulanmasr,
62 Diyalektif Materyalizmin

Anayasa

iddianame,

"sosyalist

toplum hayatrnrn incelenmesinde kullanrlmasrdtr.
63 Bkz. AMKD, TBKP Kapatma davasr, E.1990/1, K.1991/1.
Kt.16.7.1.991, s.912-915; Marksizme gcire, Bir rejimin demokratik olup olmadrirnr tesbit etmek igin orada temsili
demokrasi, Ozgtir segimler, birde fazla partinin varhfr,
59 Bkz. RG., 18 Aiustos 1993, Sy.21672, s.209.
60 1789 Fransrz itrtitati dncesinde ve sonrastnda ekonomik
liberalizm doimUg, Fransrz ifrtilati de insanlara siyasi liberalizmi getirmiqti. Ancak, ihtilali gerqekleqtiren bu{uva srnrfinrn kurdu$u kapitalizm, bu srnrfin geliqmesini
saflarken, btinyesindeki geliqmelerden dolayr, ortaya gtkan igqi srnrfinrn problemlerini kapitalist dUzende gdzmekte yetersiz kahnca bir memnuniyetsizlik ortaya grktr.

parlamento igi ve drqr muhalefet vs.nin bulunup bulunmadrfr dnem taqrmaz. Bunlarrn hepsi mevcut olsa dahi,
devlet azrnhfin grkarlarlnl gergekleqtirmeye yanyorsa,
azrnhfa hizmet ediyorsa, demokrasinin varh$rndan sdz
edilemez (Ayferi GOZE,, Liberal, Marksist, Faqist ve
Sosyal Devlet Sistemleri; IUHF Yay., istanbul 1977, s.81;
Bu bakrmdan Marksi zme gcire demokrasi; yukanda belirtilen haklarrn Anayasa ve kanunlarla giivence altrna ahn-

Bu bakrmdan antiliberal siyasi rejimlerin temelinde yatanln, kurulu dtizenin yetersizlifi inancr oldufu sciylenebilir
(Htiseyin N. KUBALI, Anayasa Hukuku Dersleri - Genel
Esaslar ve Siyasi Rejimler, iUUn' Yuy., istanbul 1971,
Fransa'da,
tizellikle
ortalarrnda
s.483); 19. ytizyrl

masrna raimen kuru kahplardan ibaret olan "sozde degergek
(bur,juvazi
karqrn,
demokrasisi)'ye
mokrasi"
toplum iginde srnrf farkmrn
kurulmasr,
demokrasinin
kalkmasr, yani tiretim araglarrnrn topluma aktarrlmasrna
baihdrr. Bu da ancak goiunlukta olan emekgi srnrfin baqa
gegmesiyle gergekleqebilir. Marx da Lenin de demokrasi-

bir gok diiqiiniir, ferdiyetgilif'e,
ingiltere'de, Amerika'da
ekonomik ve sosyal problemlere karqr "sosyalizm" denilen
ileri stirmiiqler.
toplumcu gortiqii teqkil eden fikirleri
Bunlardan dzellikle Karl Marx ve Friedrich Engels'in sisadr altematize ettikleri sosyalist g6rtiqler "Marksizm"
trnda geliqmiqtir.

nin kurulmasrnr iqgi srnrfinrn iktidan
larlar (ilhan AKIN, Kamu Hukuku,
1 9 8 7 ,s . 3 2 3 ) .

ele almasrna ba[5. baskr, istanbul

6 4 8 . L 9 9 0 / 1 , K . 1 9 9 1 / 1 , K t . 1 6 . 7 . 1 9 9 1 , A M K D , 5 y . 2 7, s . 9 1 7 .
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etmemiqtir.

Almanya'da

Gerekgesi ise KpD'nin

iktidarl

Federal

mesru yollarla ele gegirmefe ga-

lrqmasr geleneksel

amacrndan vazgegtigr anlamrna
gelmez. Aynr zamanda Proleterya diktatcirltigLi srizleqmede teminat altrna ahnan hakran da ortadan kaldrnr diyor65.
Devletin ulusla btittinleqmesini, srruf egemenlidayah
devlet kavramrnr reddeder ve Anayasa .,sl6ine
nrf veya ztimre egemenliSini amaglayan,' siyasi partilerin

kurulmasrnr

yasaklar.

Ama

bu durum,

her

toplumun gegitli srnrflardan olugtuiu gergegini kabule
engel degildir66.

Marx'tan

partilerin propogandalanna

beri toplumsal

srnrflar,

girdiler. Siyasal gatr$ma-

SAYFAz2B7

leqtirmeyi

amaglayan siyasi parti kurula maz,, htikmti,
ne sosyolojik bir gergeklik olarak srnrflan inkar eder
ne de belli srnrflarln menfaatlarini temsil eden siyasal
partilerin

yasaklandr{r

siyasal iktidar

farkh

tilke igindeki tek gtictin, tek bir srnrfin elinde toplanmasr ve diier srnrflan drqlamasrdr69. Jean Bodin,in
de belitmiq oldugu egemenlik salt, bciltinm ez ve stirekiizerinde duran Bodin, beili bir stire

lidir. stireklilik

igin elde edilen veya verilen egemenligi, egemenlik kabul etmez. istenildigi

zaman geri ahnan bir iktidar,
bir yetkidir, egemenlik deSldir70. Tank zafer Tunaya
hocaya gcire de "hakimiyet srnrrsrzdrr, aslidir, €r ytiksek kudrettir. iktidar ise srnrrhdrr, h{iktimet edenler

larda srnrf konusu" dnemli bir rol oynam aya baqladr.
Hatta oy vermede en gok rol oynayan etkenlerdin biri

deffqir. Hakimiyet,

oldu67. Toplumun siyasal kiilttirtintin

liik,

me iginde oldufu, geleneksel kiirtiir

hrzh bir degiqkahplannrn

etki-

sin kaybettigi dcinemlerde, yani demokratik sistemler
igerisinde Komrinist ve Faqist partilerin de kendi taraftar ktilttirleri igin bir alt-kiilttir meydana getirdikleri sciylenebilir6S.
iktidarlar

krsmilik

bir hriktim

yoktur.

Burada

egemenligini kurmak

cinlenen, iktidann

yolunda kullanrlmasr

srmf

ve btitiin

yetkileri

srnrf egemenlilfrni

sPK'da bu ttir partilerin

(m. 68/2'de) belirtilen
bir

"srnrf ve ztimre egemenligini

diktatcirltiiti

iktidan

kul-

d.oiurmaz. Anayasa ve

kurulmasrnl

durum yoktur. "Bdltinmezlik"

yasaklayan bir

ilkesi egemenlik kawa-

mr igin scizkonusudur. Egemenlik ve iktidar kawamlan rizdeq olarak kabul edilirse higbir siyasal partinin

grire siyasal partiler,

veya herhangi

gegmesi, "biiltinmezlik',

ilkesine aykrn degildir. Bu trir partilerin

krsaca deginmek yerinde olacaktrr.
Anayasanln

ycinrinden

de-

bir segimle iktidara

diktatcirltik

ve Egemenlik Kavramlan:

ilkesi

ele

kendi elinde toplayarak, difer srnrflarr reddetmesi ve mevcut diizene karqr miicadele etmesidir.
oyle ise burada iktidar ve egemenlik kavramlanna

iktidar

ise bcihintirhi-

bir sosyal srnrfa

konuyu

lanmalan

yansrmasrnr rinleyici

Hakimiyetin,

"Bciltinmezlik"

ginde belirli bir toplumsal srnrfin y& da srnrflann ikti,
darlan olabilir. Ne 1961 Anayasasrnda, ne rg7r ve
gergeffni ya da bunun iktidara

vardrr.

ahrsak, belli bir sosyal srnrfa dayanan partinin,
mokratik

ne de LgBz Anayasasrnda srnrf

bciltinmez, iktidarda

mal edilememesine karqrn, siyasal iktidar bir grubun,
bir sosyal srnrfin elinde olabilir. segimler bu sonuglan
verebil ir"1 L.

da, siyasal bilim agrsrndan incelendi-

L973 degiqikliklerinde

anlamrna gelir. Egemenlik ve
kavramlardrr. srnrf egemenligi;

kurulmasrna

olanak

kalma r72. yasaklanan

ve egemenlik kurmaktrr.
Anayasal,

toplumsal dtizeni de#gtirmek
kat bunu, demokrasiye

aykrn

ihtilal,

Dogu peringek,e

siyasal ve gerekirse

amacrnr gtidebilirler, fabir yolla, ihtilat

veya

savunmaJn ve yer-

65 Bkz. D. PERII{QEK,8.8.€.,s.111.
66 Bkz.M.SOYSAL,a.g.e.,s.1gb-196.
67 ibrahim O. KABOGLU, ,,Fransrz Siyasal Partileri ve
Toplumsal Temelleri, DUHFD, c.2, s.3, Ayn Basrm,
Diyarbakrr 198b.
68 E. OZBUDUN, Siyasal partiler, B. baskr, AUHF Yay.,
Ankara 7979,s.108.

69 g. ozguDUN, Ttirk AnayasaHukuku,s.T6;M. soysAl,,

a.g.e.,
s.186,187.

70 i. AKIN , d.g.e.,s.9b; Aynca bkz. "egemenlik"ve ,,iktidar,,
konusundageniqbilgi igin E. TEZiq, too soruda...,s.146156.
7 L Tarrk zafer TUNAYA, siyasal Kurumlar ve Anayasa
Hukuku, 4. basr,istanbul 1980,s.1b2.
72 E. TEZig, tOOSoruda...,s.156.

yoluyla

diktatiirliik

ytinele mez\er7S.

de!'iqtirmeye

grbi bu tip

beraber cinceleri de definildigr

Bununla

geleneksel amaglanndan

partilerin

gekinildigr de bir

gergektir74. $imdi Anayasa Mahkemesinin bu partilere iliqkin kararlannrn bir deierlendirmesini yapahm.

ir,i$XiN
DEVLETE
Uil,l,i
Itt.
YASAKLANMALARIN ANAYASA MAHKEMESI
I{ARARLARIAQISINDAI\DEGERLENDIRILMESI
Mitti

Mahkemesinin,

Anayasa

devlete iliqkin
mev-

ilgili cirnek olacak bazt kararlan

yasaklamalarla

Anayasa ve

cuttur. Anayasa Mahkemesi bu kararlan

Baqka bir ifadeyle

yasalar gergevesinde vermektedir.

ytikleyen

misyonu

bu

Mahkemesine

Anayasa

Anayasa ve yasalardrr. Anayasa Mahkemesi baqkanr
duyacak bir organ defil-

mutluluk

kapatrlmasrndan

partilerin

"Anayasa Mahkemesi

da bir beyanatrnda

dosyala-

dir. Bugiine kadar verilen kapatma kararlan
ilgili

nn igeriiine,

Anayasa ve yasa kurallanna

uy-

Konuya

Anayasa

olarak,

iliqkin

Mahkemesi
Emekgi

iqgi Partisi, Tiirkiye

qimdiye kadar Ttirkiye
Partisi, Ttirkiye

Bileqik

Komtinist

Sosyalist

Partisi,

Parti ve Halkrn Emek Partisi olmak tizere be$ parti
kapatmrqtrr.
Anayasa

Mahkemesi

Tiirkiye

isgi

Partisini

(TiP) kapatma karannda7o, Buqtavcrh{rn ileri stirdti4. Btiytik

Kongresinde verilen karann

aykrn olarak, Dofu sorununu bir ktirt

halkr sorunu bigimine soktuiu,
da birtakrm

demokratik

ederek, kiirt

halkrnrn

mtiq olduiu
haklan

6.

ve parti

bendinde, daha dnceki kongre kararlanna
programlanna

anayasal haklar drqrn-

istem ve cizlemlerinden soz

ayn bir ulus niteligine

btiriin-

ve bundan dolayr kendine rizgi.i birtakrm

bulunduiunu

"Ttirk devletinin tilkesi ve ulusu ile bir btitiin oluqturduiu" yolundaki Anayasanrn 57. ve 3. maddelerinde
iingiirtilen ilkelere, 648 sayrh SPK nun her ttirlti bdlticti dawanrqlan yasaklayan 87. ve 89. maddeleri kurallanna aylun oldufu ve kapatrlmalan gerektigi iddialannr ve davah 'parti savunmalanm esastan
incelemiq, davah parti temsilcilerinin savunmalanm
reddederek, TiP'in Anayasa'nln (m. 57/L)'debelirtilen
"siyasi Partilerin... faaliyetleri, devletin tilkesi ve milletiyle bciltinmez btittinltiiti"ne ve SPK'nun 89. madTiirkiye
Partiler,
desinde belirtilen
"Siyasi
Cumhuriyeti Ulkesi tizerinde milli veya dini ktilttir
farklrhklanna, yahut dil farkhh{rna dayanan aztnhklar bulunduiunu ileri siiremezler, Ttirk dilinden ve
kiilttirtinden baqka dil ve kiilttirleri korumak veya geyoluyla
yaymak
Ttirkiye
tizerinde azrnhklar yaratmak,
milletin biittinlti{'tintin bozulmasr amaclnr gtidemez'
ler" kurallanna ve SPK nun (m. IIUz)'na aykrn davliqtirmek

Cumhuriyeti

veyahut
iilkesi

randr{r gerekgesiile temelli kapatrlmaslna karar ver-

gundu{75 demiqtir.

g'ti, TiP'in
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anlamak

istedigi

ve biiylece

73 D. PERINQEK,&.8.€.,s.126.
74 12 Eyltil'den sonra kapatrlan partilerin yerine kurulan 58
siyasi partiden 38'i hayatiyetini siirdtiremedi. Bunlardan
bazrlan Anayasa Mahkemesi ve Milli Gtivenlik Kurulu
Tarafindan kapatrldr, bazrlarr da bir siyasi parti lie birleqme kararr alarak kendilerini feshetti. Bu durum o tip
partilere karqr srkr tedbirler ahndrirnr gdsterir.
75 Milliyet Gaz.26 Nisan 1994.
AMKD, SY.9,s.8176 Bkz. E.1971/3,K.L97L/3,Kt.20.7.1971,
13 1 .

miqtir.
Anayasa Mahkemesi, davah partice ileri siirtilen, "ktirt halkr sorunu" ve onlann tizerinde bash yaprldrflr ve "asimilasyon" siyasasr uygulandrfr, bu bolgcizdntinde
gede yasayanlann
k{irtler
olduiu
tutularak geliqmeyi engelleyici bir siyasa uygulandrfr,
dogu sorununun bir biilgesel sorundan daha geniq,
kapsamh niteligt olduiu ve kiirt halkrmn geliqmekte
olan demokratik cizlem ve isteklerini bildirt'ne ve gergekleqtirmedekendilerine iinciiltik edecegrgrbi bir taiddialan Anayasa Mahkemesi reddetmiqtir.

krm

Mahkeffie, karannda yrldrrma ve asimilasyon siyasasrnrn uygulandrsnrn siiylenmesini gergegeaykrn bulmu$ ve "Bir iilkede birtakrm haksrz eylemlere rastlanmasr dtiqiintilebilir ve bir krsrm kiqiler devlet gdrevlisi
bile olsalar sug iqleyebilirler, Tiirkiye srnrrlan iginde
doiuda veya batrda birtalum grirevliler suglu duruma
dtiqmiis ve cezalandrnlmrq olabilirler. Her yerde gtirtilebilen birtalam olaylann, tek ttik iqlenmiq gtirevli
suglannrn, yalntzca doiuda iqlenmig gtbi ele ahnmasl
yanrltrcr bir davrantqtr" diye gerekge gdstermiqtir.
Bununla beraber "ktirt halkrntn demokratik istem ve
iizlemleri" Anayasaya dayanan yurttaqhk haklannrn
kullanrmrndan baqka aJinca belirtilmesinden kasrt,
"Dofu btilgelerinde Cumhuriyetin baqrndan beri si.ir-
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diiriil en aynhkgr propogandal ar grizriniinde tutulunca,

mlnln, Anayasanrn tilke ve ulus btitrinltiiti

bu rizlem ve isteklerin

mtine aykrnhS,

konusunun su veya bu bigimde
ulusun iginden kopma istegi ve ozlemi olduEu sonucuna varrlmaktadrr"
diyerek, partinin de bunu des-

temel hiikbaska bir koqul aramaksrzrn, partinin

kapatrlmasrna karar vermek igin yeterli bir nedendir.
Hatta bu temel htikme aykrnhk, bu metinlerin kendi

tekleyerek brittinhigu bozduiunu belirtmiqtrrT7 . Diier
iddialara da cevap veren mahkeffi€, 4. Briytik Kongre
karannrn 6. Bciltimtinde, tarihsel birtakrm gergekler

kuyu ortadan kaldrrmaya

ters

lir. Bunun

olarak

Ttirklerden
ktirtlerin

yansrtrlmakta
ayn

ve

bir varhfa

Tiirklerden

karann

yazrhqr

sahip oldu{.u bildirilen

kopmasr ereiine

ycinelmig bu-

igerikleriyle oluqur. Parti yetkili organlannrn faaliyetleri bu aykrnhk durumunun varhfrndan duyulan kuq-

Anayasanrn

yardrmcr bir kanrt sayrlabi-

igin programda

dile getirilen

bir amag,

sciz konusu

temel hiikmtine aykrn ise,
gergekten bunu amaglayrp amagveya faaliyetlerinin bu amaglan gergkleq-

parti kuruculanrun

lunduiunu

sciylemektedir. Ancak gunu da belirtmek
gerekir ki, Mahkeme, krirtlerin "diier demokratik oz-

lamadrklan
tirilmesine

lem ve isteklerinin

gergekleqtirme"den kasdrn, kopma
istegi ve cizlemi oldufunu bir varsaJnm olarak ileri

ya gerek yoktur

stirmtiqttir.

2820 sayrh sPK cincesi vermiq olduiu bu kararlannda
hemen hemen benzer gerekgelere dayanmrqtrr.

Anayasa
Partisinin

Mahkemesi

kapatma

karannda7S

Ttirkiye
da partinin

Emekgi

programrnda yer alan gerekge krsmlnrn b sayrh bciltimtinde
bazr sciz ve diiqiincelerin 648 sayrh spK'nun (m. gg/1)
'57/L)'ne
ile Anayasanrn (m.
ve programrn cizellikle
"I-flusal Devrimci Ktilttir" baqhkh (H) bciltimtintin (2)
sayrh bendinde yer alan ttimceyi (Anadili
mayan

okul

gafrndaki

T.C.

Egitim Bakanhgt denetiminde
minin

Trirkge ol_

vatandaqlanna

Milli

anadili ve krilttir

egiti-

sa{'lanmasr...

uiruna
mticadele trimcesi)
(m. 89/2) ve Anayasarun (m. 57/L)'ne aykrn
bularak, SPK (m. l LUL) uyannca kapatmrqtrr.

Anayasa.yr

bir

btitrin

olarak

incelemiq

ve karara

baf'lamrqtrr.

- sosyal
iizerinde

bir

srnrfin

egemenligini

- Kullanrlmasr

ayn

aJrrr, Devletin

iilkesi

ve

milletiyle

bciltinmezligi ilkesine aykrn bulunmamasl zorunlulufunu hriktim altrna almrqtrr. Bu durum kargrsrnda bu
hrikrimde sayrlanlardan

birinin,

rirne{in parti progra-

sosyal bir

srnrf

ve yerleqtirmeyi

ve kurulmasr

yasaklanan

adla

siyasi parti kurmak,
-

Devletin

tilkesi

ve

milleti

ile

bcihinmez

brittinhif tinti b ozmak,
- Kapatrlan
beyan

ve iddia

siyasi partinin
etmek

devamr olduiunu

grbi yasaklan

ihlal ediyor
gerekqesiyle dava agrldr. Mahkem€, esasa iliqkin karannda8l Partinin ttiziik ve programrnda, sosyal bir srnrfin diger bir sosyal srnrf uzerinde egemenligi ve her-

bu

birinin

diger

amaglamak,

ztiklerinin"

her

da

rgg2 Anayasasr ve

savunmak

tesbit ederek, Yargrtay

ve "faaliyetlerinin"

zorunluluiu

Anayasa Mahkemesi rtirkiye Bileqik Komrinist
Partisini kapatma karannda80 parti trizrik ve programlnln;

Mahkem€, karannrn bir bcihimtinde qriyle diyor: "Anayasanrn 57. maddesi, Siyasal partilerin ,,ttiprogramlarrnrn"

awrca araqtrrma-

ve bunu saptamak

siizkonusu degildir"T9' Mahkeme

sPK'nun

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ve yasalar arasrnda bir geliqkinin olmadrfint sciyleyerek, karannda

ydnelik olup olmadrgrnt

hangi bir diktatrirltiiti

savunmadr{r

ve amaglamadr{rnr

cumhuriyet

Baqsavcrh{rnrn

konudaki

istemini
reddetmiqtir.
Anayasa
Mahkemesi, 8.r2.1988 gtinhi, Esas: lggg/1 ve Karar:
L988/2 sayrh karannda da srnrf gergegrni kabul etmiq,
yasaklananln egemenlik oldufunU, srnrf iktidannr istemek ya da bu yolda gahqmak, yasalara aykrn olmaBciylece TBKP karannda da aJrnr

drfrnr belirtmiqtir.
gcirtiqleri
TiP'in iddiala' ve Anayasa Mahkemesinin cevaplan konusunda bkz. E.lg7LlL, K.Lg7L/t, Kt.zo.7.Lg7L,AMKD,
S y . 9 ,s . 1 1 1 - 1 1 5 .
Bkz. 8.L979/1,K.1980/1,Kt.8.b.1990,AMKD, sy.1g, s.B4L.

tekrarlamrqtrr.

Aynca

Mahkeffi€,

Batr

79 Bkz. 8.L979/1, K. 1980/1,Kt.8.5.1980,
AMKD, Sy.18,s.32.
80 Bkz. 8.1990/1,K.1990/1,K t . 1 6 . 7 . 1 9 9 1S, y . 2 7 ,s . 8 8 5 - 9 6 9 .
81 Aynr karar, s.937-969.
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Avrupa komtinist partilerinde baqlayan eurokomtinizm (yeni komtinizm) akrmr ve daha sonra Doiu
Avrupa ve Sovyetler Birti{inde baqlayan demokratikleqme hareketlerinin partiler iizerinde etkili
olduklarlnr ve son yrllarda bu cinemli ideolojik siyasal
defliqikliklerin davah partinin programrndan da anlaqrldrgrm sciylemiqtir.
Ancak Mahkeffi€, partiyi, kullanrlmasr ve kurulmasr yasaklanmrq adla (komtinist adt 96/4) kurulduiu ve "devletin i.ilkesi ve milletiye biiltinmez
btitUntiiitinii bozmak" ilkesine aykrn olarak "kiirt
ulusunun" varh{rnr agrk segik bir bigimde kabul etmesi ve Tiirkgeden baqka dil konusan azrnhk bulundugunu iddia etmesi ve bu bailamda kendi geleceklerini
tayin hakta da dahil olmak iizere kimi haklar ve yet-

d.avayr, redd,etmiqtirS2.Ancak Anayasa Mahkemesi,
ayru partiyi 1992 yrhnda "devletin tilkesi ve milleti ile
btiltinmez btittinltiftinii bozmak" ve tiniter devlet ilkesine aykrn olarak "Ttirk ve Ktirt halklartnln demokratik federal bir devlet iginde iki federe devlet olarak
birlikte olmalan..." gtirtiqtinti ileri stirmek, aym zamanda ktirt halla isterse ayn bir devlet de kurabilecektir fikrini ileri stirdtiitind,en d,olayrkapatmrqtrrSS.
Mahkemenin parti kapatmada sug oluqturan eylemden gok "fikri" riieleri tilgtit olarak aldrirm daha tince
belirtmiqtik.
Anayasa Mahkemesi, Halkrn Emek Partisini
Kapatma karannd u84da Anayasantn baqlanglct ve 2.
3. 14. ve 68. maddeleriyle 282Asayrh SPKnun 78., 80.
ve 81. maddelerine aykrn olarak, "devletin tilkesi ve

kiler tanrnmaslnl istemesi, kopmalara ve biiltinmelere
yol agmast anlamrnr taqrdr$rnlve Anayasanln 2.3.L4.
ve 68. maddeleriyle 2820 sayrh SPK'nun 78. ve 81.
maddeleri gere$ kapatrlmasrna karar vermigtir.
N{ahkeffi€,1971 TiP ve 1980 TEP kararlarlna atrf ya-

milletiyle biiliinmez biitiinli.iiiinii bozmayl" amagladr[r gerekgesiylepartiyi kapattrfrnr ifade etmiqtir.

parak da gerekge sunmuqtur. Ashnda Anayasa
Mahkemesi goiulcu bir demokrasiye karqr deiil, ancak Anayasa ve yasalar gergevesindekonuyu ele aldr-

lugu da Anayasa Mahkemesine ait olduiuna gcire,militan demokrasiyi korumak misyonu da Anayasa
Mahkemesine yiiklenmiqtir. Bu sorunun aqrlmasr ve

gt igin bir bakrma mecbur olmuqtur.

gofulcu demokrasiye gegilmesi ancak Anayasa ve
SPK'nun defiqmesiyle mtimktindtir.

Anayasa Mahkemesi, 1988 yrhnda sosyalist
Parti aleyhine, Sosyalist Partinin, "sosyal bir srnrfin
diger sosyal srnrflar if;zertndeegemenliS" qeklinde belirtilen yasaklamayr ihlal ediyor gerekgesiyle agrlan

.

Konumuza iliqkin mahkeme kararlannda gtirtilen odur ki SPK ve Anayasa, militan demokrasiyi
koruyucu htiktimlerle doludur. Anayasanrn koruyucu-

g2 Bkz. 8.1988/2,K.1988/1,Kt.8.L2.1988;16.5.1989tarih ve
2AL67sayrhRG., s.8-44.
83 Bkz. 8.L99U2, K.L992/L,Kt.10.7.1992;RG., 25.10.1992,
Sy.2138,s.3-1l,0.
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HUKUKUNDA

.D OKI.INUL NIAZ IIAKLAR'
(SERT QExinnEKLi

TEMEL M)

Ali Rrza SOBAI{*
I. TEONIXBOTT
Dokunulmaz

Haklar

Dtigtincesinin

Temelleri

insan haklan 16.yy'dan beri siyasal mticadelelerde kullanrlan en iinemli argumentasyonlardan birisidir. Bu tarihsel siireg iginde dogal.hukuk dtiqtincesinden
kaynaklanan
giderek
haklar
listesi
geniqlemiqtir. Dokunulmaz, devredilmez vazgegilmez
nitelikte gcirtilen bu haklar listesinin giderek geniqlemesi sonucu ikinci kuqak ekonomik, sosyal ve ktilttirel haklarla rigtincri kuqak dayanr$ma haklan da
uluslararasr insan haklan belgelerine ve ulusal anayasalara girmiqtir. Temel haklar listeleri geniqledikge
temel haklann dokunulm az ntteliginde esneme ve grivence sistemlerinde gevqeme baqlaffir$, temel haklara
cinemli srnrrlamalar yine bu ulusal ve uluslararasr
belgelerde yer almrqtrr.

Adnan Menderes universitesi
Faktiltesi Araqtlrma G6revlesi.

iktisadi

idari

E}EItGi,Si

Bilimler

ISSN LOLT 625X

Temel hak listelerinin bu derece geniqlemesi,
ekonomik, sosyal ve ktiltiirel haklann uluslararasr ve
ulusal belgelerde yer almasr, ancak bu haklarrn gergekleqmesinin btiytik cilgtide i.ilkenin ekonomik ve sosyal yaprsryla ilgili olmasr nedeniyle fiilen goiunlukla
gergekleqtirilememeleri nedeniyle temel haklann dokunulmaz ntteligr zaytflamrs ve temel haklara cinemli
srnrrlamalar getirilmiqtir. Bu nedenle son yrllarda temel haklar iginde btitiin diier haklann kayna{,rnr te$kit eden ve kesinlikle mtidahale edilmemesi gereken
bir temel haklar kategorisi oluqturma fikri yoiunluk
kazanmrqtrrl. Temel haklar (basic rights) olarak nitelenen bu haklar, kendisine saygrsr olan hig kimsenin
yadsrnmasrnr kabul edece{ini dtiqtinemeyeceSmiz,
her kiqinin insanh{rn geri kalanrna ycinelttigi akla yatar istemlerin en aztdv. Temel haklann temel olmasrnrn nedeni, tum citeki haklardan yararlanabilmek igin
bu haklann korunmasrnrn zorunlu oluqudur2. Bir hak
gergekten temel bir haksa, o temel haktan vazgegerek
baqka bir haktan yararlanma grriqimi sonugsuz kalacaktrr. Qiinkii bir temel haktan hangi hak uiruna
vazgegilmiqse, temel hakkrn yokluiunda
o haktan
gergek anlamda yararlanrl u^ur3.
Bu konuda tartrqrlmasr gereken ilk nokta biittin diier haklara kaynakhk eden bir haklar dizgeinin
gergekten olup olmadr{rdrr. Bciyle bir kategorileqtirmeyi savunanlann ileri si.irdtikleri listelerin baqrnda
gelen hak, yaSama hakkrdrr. Bu diiquntirlere giire dibu temel haklardan
Eer haklardan yararlanabilmek,
yararlanabilmeye baihdrr. Gergekten de hayat hakkrna sahip olmaksrzrn diier haklara sahip olmaktan soz
edilemez.
Bir temel haklar dizgesi olugturma gabalannln
ortak amacl her insan igin, insan olmasrnrn asgari
qartlannr oluqturan, her bireye asla dokunulama z, asgari bir alan saflama dtiqiincesidir. Gergekten insan
haklannrn

amacr insan onurunu

gerEekleqtirmektir.

Donnelly, Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel Insan
Haklan (Qev. M. Erdofan, C. Korkut), Ank., 1995, s.47,
Shue, Henry, "Temel Haklann
Evrenselliii"
insan
Haklannrn
Felsefi Temelleri, Hacettepe Universitesi,
Ankara L982, s.90.
ibid, s.Bo.
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Ve insan hakl dfl, insan onurundan kaynaklanrr ve bu
anlamda her insan hakkr ihlali, insan onuruna bir
mtid.ahale teqkil eder. Ancak insan onuruna yaprlan
her mtidahalenin insan onurunu tamamen ortadan
kaldrrdrS.nr, kiqiyi objeleqtirdigini sciylemek de doiru
bir yaklaqrm olmayacaktrr. Oyleyse btiyle bir temel
haklar listesi oluqturulacak ise, ihlali durumunda insan onurunun ortadan kalkmasl sonucunu doiuracak
haklann bu tisteyi oluqturmasl tjnerilebilir. Ancak
biiyle eksiks rz brr liste nasrl oluqturulacaktrr.
cine
konuda bazt temel hak listeleri
stiri.ilmtiqtiir. Mesela Henry Shue, yararlanrlmasr btitiin diier haklardan yararlanmanln esasr olan en az
tig temel hak olduiunu ileri siirmektedir. Bedensel
giivenlik hakkr, varhfrnr siirdiirme hakkr ve ozgiirliik
hakkr. Shue listesinin eksiksiz bir liste olmad'rSnr ve
bu haklann diier haklardan mutlaka daha tatminkar
Bu

olmadrErnr belirtmektedira.
Donnetly kitabrnda bazt yazarlatca ileri stiriilen temel hak listelerini vermektedir. Buna gcire;
Ajami igzg:
Varhirnr stirdiirme
iqkenceye karqr korunma
Aynmcrh$a karqr korunmaBeslenme
Bedau L979:

ten kagrmlmaktadrr. Bciylece bu haklar
anlamrnda da temel'dirler.

Fakat bilinmelidir ki biiyle bir temel haklar listesi oluqturmanrn oldukga biiyiik teorik sorunlan vardrr. Bciyle bir liste oluqturulursa da bu haklann geryaqam
bir
onurlu
bireylerin
gekleqtirilmesiyle
hakdiier
stirmesi garantilenmiq olmaz. Dolayrsryla
Fakat
degildir.
lar temel haklardan daha az tinemli
diier haklar igin bir cincelik taqrrlar.
yanlsrra
Teorik diizeydeki bu tartrqmalann
uluslararasl insan haklan sozleqmelerinde ve ulusal
anayasalarda, bu arada bizim Anayasa'mrzda da diger haklara gcire daha fazla gtivence altrna ahnan
bazr dokunulmaz hak kategorileri oluqturulmuqtur.
Bu belgeler, devletlerin varhklarrnrn tehlikeye girdigi
ola$aniistii durumlarda insan haklannrn kullanrlmasrnr krsmen veya tamamen durdurma yetkisi tanrrken
bazt haklan bu yetkilerin drqrnda tutarak dokunulmaz nitelik kazandrrmrqtrr. Bu trir bir kategori 1982
gtbi insan
Anayasast'nln 15. mad.desinde olduiu
Haklan Avrupa Sozleqmesi, Uluslararasr Medeni ve
Siyasi Haklar Sdzleqmesi ve Amerikan insan Haklan
Scizleqmesi'nde de dtizenlenmiqtir.
Oncelikle bu pg uluslararasr scizleqmedeki
dokunulmaz haklar listeleri incelenecek daha sonra
da Anayasa'nn l5/2. maddesi tizerinde durulacaktrr.

Hayat, Ozgtirliik, Miilkiyet, Gtivenlik, ifade,
basrn ve toplanma cizgtirltikleri, Keyfi yakalama ve
tutuklamaya karqr korunma
Mahhheus ve Pratt 1985:
Geginme, iqkenceye karqr korunma, Keyfi yakalanma ve tutuklamaya karqr korunma, Yargrlamaslz
tnfaza karqr korunma.
Reiter, Zungenegui ve Quiroga 1986:
Hayat, Ortadan kaybolmaya karqr korunma,
iqkenceye karqr korunma, Keyfi yakalanma ve tutuklanmaya karqr korurl*u5.
Temel haklar (Dokunulmaz haklar) gcirtiqtintin
bu kadar yaygrn olmasrnda dnemli etkenlerden birisi
de kavramrn uluslararasr politikayla yakrndan ilgili
olmasrdrr. Temel haklar fikri insan haklan adrna gerEekleqtirilen giriqimler igin nisbeten elveriqli bir odak
noktasr oluqturmaktadrr. Bu haklar artrk hemen heetmekmen btittin devletlerce kabul edilmiqtir. ind

Shue, Henry, Basic Rights., Subsistence, Affluence and
U.S. Foreign Policy, Princeton University Press., 1980.
Donnelly, Jack, Teoride....., s.50.

evrenseltigi

II. NORMATiT'NOYUT
1- Llluslararasr'

Belgelerde

Dokunulmaz

Haklar
A. insan

Haklan

Avrupa

Siizlegmesi

Avrupa Konseyi'nce hazrclanan ve Konsey tiyesi tilkelerin drqiqleri bakanlannca 4 Kasrm 1950'de
Roma'da rmzalanan ve on devletin onaylamasryla 3
Eyltil 1953'te ytirtirltige girmig olan bu sozleqmede doSdzleqmenin
yer verilmiqtir.
haklara
kunulmaz
azaltmayla ilgili
Olaiantistti durumlarda yiikiimliiliik
15. maddesi qtiyledir.
"Bir scizleqmeci taraf, savaq zarrrartrnda ya da
ulusun yaqamrnr tehdit eden baqka bir olaianiistti durumda uluslararasr hukuktan doian diier ytiktimltiliiklerine aykrn olmamak koquluYla, durumun zorunolgtide bu
kesin olarak gerektirdifl
luluklarlnln
azaltan cinsozleqmeyle tistlendigr ytikiimliiltiklerini
lemler alabilir.
uygun eylemler nedeniyle
Savaqta hukuka
meydana gelen ciltimler hang 2. madde, 3. madde, 4.
maddenin (1) fikrasrnda ve 7. maddedeki yiikiimluItiklerd e azaltma olarr^az......".
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Aykrn cinlem almanrn yasaklandr{r haklar, 2.
maddede Yaqama hakkr, 3. maddede dtizenlenen "iSkence, insanhk drqr yada onur krrrcr muamele ve cezaya maruz brrakrlmama hakkr", 4. maddede dtizenleyasaS." ve 7. maddede
nen "krilelik ve kulluk
diizenlenen "kanunsuz sug ve ceza olmaz" ilkesidir.
Sozleqmenin sert gekirdegtni
haklan krsaca ele almak gerekirse:

oluqtur.rr6

bu

a- Yagama Hakkr: Bireyin ttim diger hak ve
dzgtirliiklerinin kaynafr yaqama hakkrdrr. Once yagama hakkr vardrr. insansal vartrgrn yeryizunde fiziksel olarak var oluqu ve fiziksel bir varhk olarak kendisini idame ediqi yaSamdrr ve bu baqka her hangi bir
varhfrn onleyemeyece#, engel olamayacair, srnrrlayamayacagr bir ozgtirliikttir7. Stizleqmenin 2. maddesinde yaqam hakkrnrn norm alanr belirlenmiqtir. Buna
gcire yasanrn cili.im cezasr ringordtigti bir sug nedeniyle
bir mahkemenin verdifii ciltim cezastnrn infazt yagama
hakkrnrn ihlali sayrlmayacaktrr. Ancak 1985 yrhnda
ytirtirhige giren 6. protokol ile yeni bir diizenleme yaprlarak rjltim cezasl kaldrnlmrgtrr. Fakat protokoliin
2. maddesine gcire bu kural banq dcinemleri ile srnrrhdrr. Aynca protokoltin 3. maddesi scizleqmenin L5/2.
madde htikmi.inii gi.iglendirmekte ve 15. maddeye dayanrlarak bu protokol hiikiimlerine
aykrn dtiqecek hig
bir tedbirin ahnam ayaca{t htikmiinti igermektedir8.
Scizleqmenin ikinci maddesine gcire, kuvvete
baqvurmanrn: a) mesru mtidafaa, b) hukuka uygun
bir gozaltrna alma karannr gergekleqtirme veya hukuka uygun olarak gozaltrnda tutulan bir kimsenin kagmasrnl cinleme, c) bir kargaq a veya ayaklanmayl bastrrma amaclyla hukuka uygun bir eylemde bulunma,
nedenleri ile zorunlu hale gelmesi sonucu meydana
gelen oliimler yaqama hakkrnrn koruma alanr iginde
sayrlmamrqtrr. Ayr:ca L5/2. maddeye gcire mesru sava$ fiilleri sonucu meydana gelen iiltimler de yaqama
hakkrnrn koruma alanr iginde deSldir. Bu sayrlan bu$
istisna drqrnda hig kimse kasden yagamrndan yoksun
brrakrlamayacaktrr.
Bu
be$ istisna
srnrrhdrr,
geniqletilemez. Aynca bu durumlarda da kullanrlan
kuwet,

8
I

durumla

orantrh olmahdrr9. Komisyon
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1984 tarihli Steward v. United Kingdom karannda,
Kuzey irlanda'da bir kalkrqmanrn bastrnlmasr srrasrnda ordunun kullandrgr plastik mermilerle bir gocuiun rilmesi olayrnda yaqama haklanr tehdit eden uygulamalann
gerektiflni
amagla
oranh
olmasr
vurgulamrs ve orantrh olmamasr durumunda yaqama
hakkrnrn ihlal edildigine karar vermiqtirlO.
Yaqama hakka ile ilgili tartrqrlmasr gereken
konulardan birisi de yaqama hakkrnrn ne zaman baSladrgr sorusudur.
yaqama
Uluslararasr
belgeler
hakkrnr
tanrmlamamrqlardrr.
Embriyonun yaSama hakkrnrn
siiresi sayrhp sayrlmayaca& agrkga dtizenlenmiq defildir. insan Haklan Amerikan Sozleqmesi yaqama
hakkrnr genel olarak gebelik anrndan itibaren korumaktadrrll. Komisyon ise, bir karannda annenin yaSama hakkrnr dogmamr$ gocuiun yagama hakkrndan
tisttin tutarak anne4in saih[rnr korumak igin ktirtaj
yaprlmasrnr srizleqmeye aykrn bulmamrqtrrl2.
Amerikan Ytiksek Mahkemesi, ktirtaja baqvurma olana{rnr ileri derecede srnrrlayan bir devlet yasasrnr iptal etmiqtir. Bunun tersine Federal Alman
Anayasa Mahkemesi bir yasayr ktirtaja baqvuruyu
fazla serbest brraktrgr igin iptal etmiqtirlS.
Ayrrca yaqama hakkr devlete sadece riliime neden olmaktan kagrnma ytiktimltiliigti
degil aynr zamanda ya$amr korumak igin gerekli rinlemleri alma
cidevini de ytiklerl4. Bu konuda komisyonun pek gok
karan vardlr ve igtihadr yerleqmiqtir. Mesela aqr kampanyalan srrasrnda ciliim riskini azaltrcr tedbirleri almak devletin ytiktimtidtir (Wlngiltere 28.2.1983).
b- igkence, insanhk
Drgr ya da Agafilayrcr
Ceza ve Muamele Yasafr: Higbir istisnasr olmayan,
srnrrlanmasr ve askrya ahnmasr ya da aykrn ilnlem
ahnmasr mtimktin olmayan mutlak bir hak olan bu
htikmtin amacr bireyin beden btittinliiiiinri
ve kiqilik
onurunu korumaktrrlS.

lanyla

Komisyon ve Mahkeme bu kavramlan igtihattanrmlamrglardrr. Ozellikle 18 Ocak 1978 ta-

L0/7/

QavuEoflo, Naz, insan Haklan Avrupa Scizleqmesive
Avrupa Topluluk Hukuku'nda Temel Hak ve Htirriyetler
Uzerine,Ankar a L994,s.10.
Savcr, Bahri, "Yaqam Hakkr, FelsefesiAgrsrndanPratiEe
Dofru", insan Haklannln Felsefi Temelleri, Ankara
1 9 8 2 ,s . 5 7 .
Qavuqofl.t, Naz, i.H.e.S......,s.10.
Giiztibiiyiik, $./Gcilciiklti, F., insan Haklarr Avrupa
Srizlegmesive Uygulamasl,Ankara 1994,s.165.

10 QavuEofl.r, Naz, i.ff .e.S.,s.11.
11 Kaboflu, i. 0., Ozgtirltikler Hukuku, istanbul 1994,
s.155.
L2 Qavugoflu, Naz, i.H.e.S.,s.11.
13 Kabo!'lu, i. O., r.155.
t4 Giiztibtiytitr/Giilciiklfl , s.L64.
15 Giiztibtiyiik/Giilctiklii,
Div. K.
2 5 . 4 . 1 9 7 8A,. 2 6 , s . 1 6 7 .

Tyrer /

Ingiltere,
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ihli irlanda-Birleqik Kralhk davasrnda 6nce komisyon
sonra Divan bu i.ig kavramr aqamah olarak kullanrlan
qiddetin d.erecesine gtire tanrmlamrqtrtl6. Buna gtrre,
3. madde hiikmtine aykrn bir muameleden sciz edebilmek igin uygulanan fiilin en az belli bir agrrhkta olmasr gerekir. Bu tig uygulama arasrnda nitelik farkr
deEil yoiunluk farkr vardrr. En az yoiunluk eqifl somut olayrn cizelliklerine giire belirlenecektir.
Her iqkence, insanhk drqr ve aqaSlaylcl muamele niteligi taqrr fakat her aqagrlayrcl veya insanhk
drqr muamele iqkence deiildir. Komisyona giire iqkence bitgi ya da ikrar elde etmek ya da cezalandrrma
muamelenin
drqr
yaprlan
insanhk
amacryla
qiddetlendirilmi$ bigimidir. insanhk drqr muamele ise
belirli bir durumda kasrth olarak fiziksel veya zihinsel qiddetli aclya neden olan gayn meqru muameledir.
Aeagrtaytcr muamele de kiqinin baqkalart tini.inde fena
halde ktgtik dtiqmesine veya kendi istegi veya iradesine aykrn davranmasrna yol agan eylemler olarak tanrmlanmrqtrrlT. Aynca komisyona gdre bedene yapllan saldrnlann drqrnda kiqide stres ve yoiun rzdrrap
duygusu uyandrran zihinsel acr verici uygulamalar fiziki olmayan iqkenceyi oluqturrrrl8.
Yasafr: Avrupa insan
ve Kulluk
e- Kiilelik
Haklan Stizleqmesi'nin tisttin korumah saydr$ bir
hak da krilelik ve kulluk yasafrdrr. Bu hak da mutlak
bir haktrr. insan onuru ile do{'rudan ilgitidir. Bu nedenle bu hakka mtidahale, askrya alma, aykrn cinlem
alma glbi bir uygulama insan onuruna mtidahale niteli# taqrr. Siizlegmenin 4. maddesinin ikinci fikrasrnda
diizenlenen zorla gahqtrrma yasafr, I5/2. maddesindeki dokunulmaz haklar araslnda sayrlmamrqtrr.
kavramlannr
kctlelik ve kulluk
Komisyon ve Mahkeme bu kavtanrmlamadr{rndan
ramlan milletlerarasr sozleqmelere atrf yaparak tanrmlamrqlardrr. Buna gcire kcilelik, kiqinin yasal olarak bir baqkasrnrn mtilkiyetinde olmasrdrr. Kulluk ise
kiqinin durumunu degiqtirme imkanrna sahip olmaksrzrn baqka bir kiqinin mtilkiyeti altrnda yagama ve
Scizleqme

gahqma zorunluluiudurl9,
Bugi.ine kadar komisyona ve divana kcilelikle il-

Avrupa Scizleqmesi
Osman, insan Haklarr
16 Doiru,
Kararlarr ve Avrupa Sozleqmesi, istanbul 1994, s.126.
Norway,
Sveden and the
Denmark,
Kor.
L7 Kom.
Nedherlands v. Greece G32L-3344/67) - Ireland v. The
United Kingdom 18 Oc. 1978, A. 25.
1 8 Q a v u g o f l . r , N a z . i . H . A . S . . . . . . ,s . 1 2 .
19 ibid, s.18.
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grti bir baqvuruya rastlanmamrgtrr.
Komisyon ve
Divan Van Droogenbroeck olayrnda, Belgika Sosyal
Savunma Yasasr'nln anormal ve itiyadi suglular igin
ringrirdtigii "htiktimet emrinde tutma" ytikiimliiliii{i
gergevesinde bireyin renabilitesine yiinelik bazr gahqmalann
dir2o.

kulluk

sayrlmayaca$na

karar

vermiqler-

Geriye Ytirtimezliii
d- Ceza Yasalannln
Siizleqmenin dokunulmaz haklar araslnda saydr{r ve aykrn cinlem almayr ya da askrya almayr yasakladrgr bir ilke de kanunilik ilkesi ya da ceza yasailkesi:

geri yiirtimezligi
lannrn
dtizenlemesi qu qekildedir;

ilkesidir.

7.

maddenin

zamart milli veya
"L- Hig kimse iqlendigi
milletlerarasr hukuka giire bir sug teqkil etmeyen bir
fiil veya ihmalden dolayr mahkum edilemez. Keza hig
kimse sug iqledigi zamarl tertibi gereken cezad.an
daha aSrr btr cezaya da garptrnlamaz.
2- iqbu madde, iqlendisi zaman medeni milletler tarafindan tanrnan umumi hukuk prensiplerine
grire sug sayrlan bir fiil veya ihmalden suglu bir
qahsrn yargrlanmasrna veya cezalandrnlmasrna mani

defrldir".
Kanunilik ilkesi de doirudan insan onurunun
korunmasrna yoneliktir. Qiinkii kanunilik ilkesi sugun manevi unsuru olan kast ile ilgilidir. Bir kiqinin
bir fiilden sorumlu tutulabilmesi igini o fiilinin sonuglannr bilerek hareket etmiq olmahdrr. Yani kasd ile
hareket etmelidir. Dolayrsryla fiili iqledigi zaman sug
teqkil etmeyen bir fiilden dolayr bir kimseyr sorumlu
tutmak insan onuru ile baidaqmaz.
Keyfiliie karqr bir gtivence teqkil eden kanunilik ilkesi "kanunun ongcirdligii" deyimiyle objektif ve
herkes igin zorunlu yazrh hukuk kurallan yanrn4a
da igerir2l.
tirf ve adet hukukunu
aynl nitelikteki
Bunun yanrnda "kanunun tingcirdtigii" koqulunun difer bir gerefi de konulan "kuraltn" aynl zamanda
yardrmryla"agrk ve gere{inde bir hukukgunun
"ulaqrlabilir"
olmastdv22.
anlaqrlabilir" ve ilgililerce
Divan'rn yerleqmiq igtihadrna gcire, qekil qartlannrn
varhs bir hukuk kurahnrn scizleqmedeki anlamrnda
konunun sayrlmasrna yetmemektedir. Kural aynl za-

s.7. 1979Nov. 70061
20 Kom. R., Van Droogenbrock/Belgika,
7 7 v e D i v . K . 2 4 . 6 . 1 9 8 2A. . 5 0 .
2L Giiziibtiyiik, $./GoLCUKLU, F., s.251.
22 Div. Kar. Silver et autres/ingiltere 25.3.1983 A. 61.
Mtiller/ingiltere 2.8.1984A. 82.
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ve din cizgtirhiri'ti (m. 18) de dokunulm az haklar
srnda sayrlmrqtrr2G.

ara-

Maddenin ikinci fikrasr ir,raz:ulanrrken ikinci
Dtinya Savaqr sonunda ortaya grkan sava$ sugluluiunu gciz oni.ine alarak kamu vicdanrnda sug olarak yerleqen fiillerden bir "kanunilik" grkarmak istenmiqtir.
Ve bu ikinci fikra kanunilik ilkesinin bir istisnasr degil, hukukun genel ilkeleri bakrmrnadan kurahn yumuqak uygulamasr olarak anlaqrlmahdrr.

Scizleqmenin olaiantistti
hallerde devletlere
ytiktimliiliik
indirme yetkisi veren 4. maddesinde bu
aykrn tedbirlerin rrk, renk, cinsiyet, dil, din ya da sosyal ktiken aJrnmr gozetilmemek koquluyla ahnabilecegr htikme bailandr$ndan
aynmcrhgr yasaklayan m.
Zll'in de dokunulmaz haklar arasrnda olduiunu belirtmek gerekir.

Maddede yer almamakla birlikte kiqinin aynl
sugtan iki kez yargrlanamayacaS yasaS 7. ek protokoltin 4. maddesi ile getirilmiq ve maddenin 3. fikrasr
ile scizlegme15. maddenin dokunulmaz haklar kategorisi igine ahnmrqtrr.

gtbi heniiz iilkemiz
Gtirtildiigii
tarafindan
onaylanmamrq olan bu sozleqme ile geniq bir dokunulmaz haklar kataloiu oluqturulmuqtur. Bu sozleqmede
dokunulmaz haklar arasrnda sayrlan borg nedeniyle
hapis yasa$ Avrupa Sozleqmesi'ne ek 4. protokoltin 1.
maddesi ile ilave edilmiq fakat dokunulmaz nitelikteki haklar arasrnda sayrlmamrqtrr. Yine bu sdzleqmedeki dnemli haklardan birisi olan ve insan onuru ile

Avrupa insan Haklan
Srizleqmesi'nin L5/2.
maddesi ile dcirt hak dokunulmaz haklar olarak sayrlffir$, buna 6. nolu protokol ile, ijhim cezasr yasair ve 7.
nolu protokol ile bir sug nedeni ile iki kez yargrlanma
yasa$ eklenmiqtir.
Buna bir de Divan'rn igtihadr ile belirledigt 14.
maddede diizenlenen aynm yasaSnrn da niteli{i itibariyle istisna getirilemeyecefini eklemek gerekir?4 .
A;rnca doktrinde adil yargrlamanrn unsurlanndan olan "ba$.msrz ve tarafsrz mahkemece yargrlanma" gtivencesinin de dokunulmaz haklar araslna almmasr gerektigi belirtilmektedir25.
B. Birlegmig
flaklar

Milletler
Medeni ve Siyasi
Dokunulmaz
Haklar

Siizlegmesi'nde

Btinyesinde bir dokunulmaz haklar katalofu
iqeren uluslararasl scizleqmelerclenbirisi de Birleqmiq
Milletler tarafindan 16 Arahk 1966'd a rmzalanan ve
23 Mart 1976'da ytirtirltige giren medeni ve siyasi
haklar uluslararasl
scizleqmesidir. Avrupa insan
Haklan Sozleqmesi'ne gore daha kapsamh bir dokunulmaz haklar listesi iEeren bu sozleEmede, Avrupa
Sozleqmesi'nin de tanrdr$ ya\sarna hakkr (m. 6),
iqkence ve gayri insani ve aqafrrlayrcr muamele ve
ceza yasa{r (m. 7), ktilelik ve kulluk yasafl (rn. 8/3.3),
suglann ve cezalann gerive ytirtimezliginin (m. 15)
yanrsrra, srizlegmeye aykrn davranrq nedeniyle iizgi.irhikten yoksun brrakrlmama hakkr (m. 11), hukuksal
kiqiligin tanrnmasr hakkr (m. 16) ve dtiqtince, vicdan

doirudan bailantrh olan di.iqi.ince, din ve vicdan ozgtirliiiii de dokunulmaz haklar arasrnda sayrlmrq olduiuna iqaret edilmelidir.
C, Amerikan
insan
Dokunulmaz
Haklar

Haklan

Siizlegmesi'nde

En geniq dokunulmaz haklar listesini igeren
uluslararasl scizleqmeise 22 Kasrm 1969 tarihinde kabul edilen ve 18 Temmuz 1978 tarihinde yiiriirltige
girmiq olan Amerikan insan Haklan Sozleqmesi'dir.
Amerikan insan Haklan Scizleqmesi'nin olaianustti
dcinemlerde devletlere ytiktimliiliik
azaltma hakkr tanryan 27. maddenin ikinci fikrasrnda ytiktimliiliik
yaprlamayaca$
haklar
sayrlmrqtrr27.
azaltmanrn
Yaqama hakkr (m. a), iqkence yasa{r (m. 5), kdlelik ve
kulluk yasair (m. 6), SnE ve Cezalarrn geriye yurtimezli$ ilkesi (m. 9), Hukuksal kiqilig"in tantnmasr
hakkr (m. 3), Din ve vicdan rizgiirltigu (m. L2), Aile
hakkr (m. L7), isim hakkr (m. 18), Qocuk haklan (m.
19), uyrukluk hakkr (m. 20), Siyasal katrlma hakkr,
segme-segilme kamu hizmetlerine girme ve kamu, hizmetlerinin yiirtittimtine katrlma hakkr (m. 23).Bu sayrlan haklann korunmasr igin zorunlu yargrsal gtivencelerin saflanmasr (m. 27)'8. Ayrtca bu sdzleqmede de

2 6 Tagkent,

Insan
Savaq,
Haklarlnln
Dayanaklarr, Basisen, istanbul 1993.

27
23 Giiziibi.iyiik, $./GoLCUKLU, F., s.251.
24 ibid,s.313.
25 ibid,s.314.

Uluslararasr

Gemalmaz,
M. Semip, insan Haklarlnrn
Bcilgesel
Dtizeyde Korunmasr, Amerikahlar Arasr Sistem, s.200.
Latin Amerika'da insan Haklannrn Korunmasr. istanbul

1 9 9 1 ,s . 8 7 .
28 Gemalmaz, M. Semih, Temel Belgelerdeinsan Haklarr,
Cilt.I, istanbul 1991,s.175vd.
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aykrn dnlemleri ahrken rrk, renk, dil,
din, cinsiyet ya da toplumsal krjken aynmr yaprlamaaynm yasafrnrn da dokunulyacair belirtildiginden
belirtilmelidir.
oldugu
maz haklar araslnda
giivencelere

kataloiunu
haklar
geniq ' dokunulmz
Amerikan insan Haklan Scizleqmesi igermektedir. Bu
L2 dokunulmaz haktan bazrlan (isim hakkr, gocuk
haklan, aile hakkr, uyrukluk hakkr glbi) oldukga ilEn

diger scizleqmelerde dokunulmaz haklar arasrnda sayrlmamls olmasr olaiantistii
dtiqtihallerde bu haklara srnrrlama getirilecefinin
niilmemiS olmasrdrr.
gingtir. Bu tiir haklann

Gdrtildiigti grbi dokunulmaz haklar kataloiu
olan Avrupa
1950 tarihli
giderek geniqlemiqtir.
Scizleqmesi'nde ddrt olan dokunulmaz haklar, 1966 taScizleqme'de yediye grkmrqtrr.
Uluslararasl
rihli
1969'da haztlanan Amerikan Stizleqmesi'nde ise dokunulmaz haklann saytsr L2'Y bulmuqtur. Bunun yanrsrra eski tarihli stizleqmelere yaprlan ek protokollergrbi
geniqleme oluqturulduiu
le temel haklarda
geniqletilmiqtir.
da
katalofu
haklar
dokunulmaz
Ancak bu revizyonlar yeterli olmaffit$, bu scizleqmelerdeki dokunulmaz haklar kataloglannda bir koqutluk
oluqmuq degildir. Bunu sailamak igin dokunulmaz
haklar konusunda spesifik bir anlaqma yaprlmasr iinerilmiqtrr29. Hatta bu konuda Uluslararasr Hukuk
Dernefi (ILA) etkili ve verimli gahqmalar yapmrqtrr
ve bu gahqmalart sonucu 16 hakkr igeren bir dokunulParis Raporunda
maz haklar kataloiu hazrlayarak
ilan etmiqtir3o.
Dokunulmaz haklar kataloiunun geniqletilmesi egilimine karqr bu haklann dayandrS moral gtictiniin, bir devletin yaqamr sciz konusu olsa bile bu haklardan tidtin verilemeyecefi anlayrqrnr bu listenin krsa
ve fakat mutlak haklarla ciri.ilti olmasr olduiu ve bu
haklann da jus cogens stattide olan temel haklardan
oluqtuiu 6ne si.irtilerek karqr grkrldlgt da olmuqtot3l.
Ancak burada sorulmasr gereken temel soru
nitelemesinin temelini neyin oluqtur-

dokunulmazhk
duiudur.

nitelik
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Buna dokunulmaz haklann bir felsefi temeli ve
farkr taqrdr{r ileri stirtilen cevaplar verildigi

29 Gemalrnaz, M. Semih, Ulusal Ustti Insan Haklan
Hukukunda ve Ttirk Hukukunda Olaiantistti Rejim
Standartlarr, istanbul 1994,s.55.
....,s.56.
30 Gemalnraz, M. S., Ulusal Ustti.
31 ibid,s.55.

gtbi, bu listenin pragmatik bir kay$ya dayah olarak
en krsa siirede en geniq kabulii sailamak amacryla
olabildifiince iizerinde tiim devletlerce uzlaqrlan krsa
bir listenin bu katalo{'u olugturmasr da ileri siirtilen
gtirtiqler arasrndadrr. Ancak boyle bir endiqe anlaqrlabilir ise de kabul edilemez.
glbr herhangi
Brzce daha iince de belirttigimiz
onuruna
miidahale
durumunda
insan
miidahale
bir
az
traklan
haklar
oluqturmaeden
bu
dokunulm
teqkil
hdrr. Fakat buna da her hakkrn insan onurundan
kaynaklandrft ve bu nedenle her hakka mtidahalenin
insan onuruna mtidahale teqkil edeceS savryla rtiraz
edilebilir.
Ancak yine de dokunulmazbrc alan oluqturulacak ise bu konuda temel belirleyici insan onuru olmahdrr.
Aynca BM Scizleqmesi hazvlantrken ilging bir
gdriiq Filipinler delegasyonu tarafindan ileri siirtilmiiqttir. Buna gtire scizleqmede sadece krrz halinde aykrn cinleme konu olabilecek haklar belirlenerek bu listede yer almahdrr. ABD delegasyonu da bu gcirtiqti
dile getirmiqtir. Filipinler delegasyonunun cinerdi{i
gtivenceler, seyahat cizgtirlistede "tutuklamalardaki
liigti, yabancrlann srnrrdrqr edilmesi, konuqm a ozgirvardrr. ABD deliig'ii ve cirgtitlenme dzgiirliigti"
legasyonunun listesinde ise "habeas corpus gtivencesi,
seyahat cizgiirliig'ii, aleni yargrlaffi&, dtiyqiince, din,
toplanma ve cirgiitlenme cizgtirliikleri" yer almrqtrS2.
Fakat bu giirtiq fazla taraftar bulmadr{r ve dolayrsyla
kabul edilmedigr igin sozleqmede aykrn cinlem ahnabilir haklann deiil, dokunulmaz haklann listesi diizenlenmiqtir.
geniqlemesi
listesinin
haklar
Dokunulmaz
durumunda devletin aykrn cinlem alma yetkisinin
alanr daralaca& igin istenilen sonuca ulaqamayacaS
ycintindeki itirazlann
da gegerli olmayaca$ belirtilmelidir. Qiinkti zaten devletlerin bu haklan cingdriilen ilkeler doirultusunda srnrrlandrrma yetkileri vardrr. Ancak kullanrlmasrnr durduramazlar ya da aykrn
cinlem alamazlar.
2- l.g82 Anayasasr'nda
Anayasa'da
A.
Sistemi
Srnrrlandrrrlmasr
Dtizenleniligi
Yetkisinin

Dokunulmaz
Temel
ve Aykrn

Haklar

Haklann
Onlem Alma

Anayasa'nrn temel hak ve ozgiirltikleri diizenleme ve giivenceleme sistemini ortaya koyabilmek

32 lbid, s.56.
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igin temel hak ve ozgiirliiklerin olaian donemlerde srnrrlandrnlmasl ve krtz dijnemlerinde durdurma ve aykrn dnlem alma diizenlemelerini incelememlz gerekir.
Ulusal ve uluslararasr ya da ulusaltistti insan
Haklan belgelerinde birey hak ve ozgiirliikleri ile toplumun grkarlan ve diger bireylerin haklan uzlaqttrmaya dengelenmeye ve btittinleqtirilmeye gahqrlmrqtrr.
Temel hak ve ozgtirltikler yine ancak iginde en
iyi qekilde gergekleqtirilebilecekleri bir toplumsal dUzentn kurulmasr ve korunmasr amcryla belli usul ve
olgiilere gdre srnrrlandrrrhr ya da dtizenlenir.
Dokunulmaz haklann temel hak ve cizgtirliik
dtizeni igindeki yerini belirleyebilmek igin temel hakIann srnrrlanmasr ve temel haklann kullanrlmasrnrn
ve aykrn onlem alma kavramlannr
durdurulmasr
agrklamak gerekir.
Srnrrlama hak ve cizgtirhiie bir gergeve glzert,
alanrnr belirleyen bir etki yaratrr. Bciylece bir srnrrlamanln sonucu bir hakkrn norm alanrnrn daraltrlmasr
sonucunu d.oiurur33. Srnrrlamanln belirli olqiitleri
uluslararasr ve ulusal insan haklan belgelerinde yer
almrqtrr. Buna giire srnrrlama belli nedenlerle, belli
qekillerde, belli cilgtilerde yaprlabilir. Birey hak ve ozgetirilen srnrrlamalar esas olarak da
gtirltiklerine
yrne bir rejimin olaian iqleyiqi igin ongiiriilmtiqlerdir.
Srnrrlamalann ternel karakteristigi stireklilik gostermeleri ve mutlaka yasa ile diizenlenmeleridir. Bu
yasa ise form ve igerik olarak belirsiz degildir.
Tersine dernokratik usule uygun olarak grkarrlml$
megru temeli ve igeri$ olan; koqullar gerektirdiginde
bireyin onu kullanmasrna, baqvurrnasrna elveriqli bulunan ve getirdigi srnrrlamada, bireyin yapma ya da
yapmama erki bahmrndan belirsizlik igermeyen tizelliktedir. Srnrrlamayr dtizenleyen yasa deierlendirilirken hukuk devleti ilkesi, yasalhk ilkesi gibi demokratik toplumun ortak mirasr olan cilgtitler de dikkate
ahnrr.
Srnrrlamalann konusu bireyin yapma ya da
yapmama erki olarak tanrmlanabilercek hak ve 6zgtirItiklerine ve politik toplumun bunlara rnridahale erkinin srnrrlarrna kurumsallaqtrnlan sisternin dofasrna
uygun bir qekilde bir gergeve qi:reftilmektir.
Srnrrlamanrn amacl ise bireyln insan haklanndan ancak iginde egit bir qekilde yararlanabileceii demokratik hukuk devletinin surekliligini sailamaktrr.

33 Sailam, Fazrl, Temel Haklarrn
Ankara 1982, s.22.
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Askrya alma ya da aykrn rinlem alma ise
srnrrlamanrn citesinde sadece krrz ddnemlerinde bazr
rinlemlerin yiiriirltige konulmasr durumudur. Bu ycintemle, yalmzca belirli hak ve cizgiirltikler askrya ahnabilmekte ya da olaian dcinemlerde ongciriilen srnrrlamalann titesine gegen dnlemler, yetkilendirilmiq
organl ar tarafindan kararlaqtrnhp ytiriirliige konuladurdurulbilmektedir. Dolayrsryla insan haklannln
masr ya da aykrn dnlemlerin ahnmasr bir baqlangg
olarak srnrrlamaya benzemekle birlikte, ashnda kapbakrmdan farkhd rrS4. Nitekim
sam ve karakteristik
1961 Anayasasr doneminde
Anayasa Mahkemesi
olaianiistti hallerle ilg"ili I24 m/son frkradaki "hiirriyetlerin nasrl krsrtlanacaff. ya da durdurulaca$" deyrmini yorumlarken bunun 11. maddedeki srnrrlama neve
taqrdr$nr
bir
anlam
iitesinde
denlerinin
baqhbaqrna bir srnrrlama sebebi teqkil ettigini belirtdeyimi srnrrlamayl
durdurma
miqtir35. Buradaki
a$an bir kavramdrr. Qtinkii srnrrlama temel hakkrn
rizrine dokunamaz oysa durdurmada temel hak gegici
de olsa kullan tlamaz hale gelmektedir36. Dolayrsryla
oz giivencesinin srkryonetim halleri igin gegersiz oldufu grirtiqii ileri stiriilmtiqtiir37.
Durdurma ve aykrn cinlem alma sadece olafaniistii dcinemlerde ve krizin devamr si.iresince uygulanabilecektir ve bu cinlemler yi.irtitme organrnln bir taigin
ilan
edildi$
ile
kararlaqtrnhp
sarrufu
getirilmeyasa
ile
mutlaka
farkh
olarak
srnrrlamadan
si zorunluluiu hig defilse baqlangrgta yoktur. Ve bu
tedbirler durumun gerektirdig'i olgiide olacaktrr38.
Gbriildiigti gtbi durdurma ve aykrn 6nlem alma
srnrrlamadan farkh ve daha ileri onlemlerdir ve srnlrlama ile ilgili ilkelere gore degil kendi ilkeleri gergevesinde uygulanacaktrr. Dolayrsryla dokunulma z haklar
askrya alma ve aykrn cinlem alma uygulamalanna
konu olmayacaklardrr. Srnrrlamalara iliqkin dlgtitler
gergevesinde srnrrlama konusu olabileceklerdit39.
Brzce dokunulmaz haklann temel belgelerde belirlenen norm alanlann daraltrcr bir srnrrlamaya konu
olamamal an zorunludur.
Anayasa'mrz

Temel

Haklann

Srnrrlanmasrnr

....,s.23.
GEMALMAZ, M. S., tllusal Ustti.
A.M.K.D.,sy.10,s.170.
I97l/51 K. L972/5Kt. L6.2.L973,
SAGLAM, Fazrl,s.180.
I/.,UZU,Burhan, 1982 AnayasasrnrnTemel Nitelikleri ve
Getirdiii Yenilikler, istanbul 1990,s.244.
....,s.23.
3 8 Gemalrrraz,M. S., Ulusal Ustu.
39 ibid, s.b7.
34
35
36
37
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13. maddede di.izenlemigtir. Buna gcire "temel hak ve
cizgiirhikler... sebeplerle Anayasa'nrn stiztine ve ruhuna uygun olarak kanunla srnrrlanabilir. Temel hak ve
cizgiirli.iklerle ilgili srnrrlamalar demokratik toplum
diizeninin gereklerine aykrn olamaz ve iingtiriildtikleri amag drqrnda kullamlamaz".
Temel haklann askrya ahnmasr ise 15. maddede diizenlenmiqtir. Buna gcire;
Savaq, seferberlik, srkrycinetim veya ola{'aniistti hallerde, milletlerarasr hukuktan doian ytiktimltiliikler ihlal edilmemek kaydryla durumun gerektirdigt cilgiide temel hak ve ozgirliiklerin
kullanrlmasr
veya bunlar
krsmen veya tamamen durdurulabilir
igin Anayasa'da cingcirtilen giivencelere aykrn tedbirler ahnabilir.
Birinci fikrada beirlenen durumlarda da, savaq
hukukuna uygun friller sonucu meydana gelen tiltimler ile ciltim cezalarrnln tnfazt drqrnda kiqinin yaqama
hakkrna, maddi ve manevi varhflrnrn btittinltiitine dokunulamaz; kimse din, vicdan, dtiqtince ve kanaatlerini agrklamaya zorlan amaz ve bunlardan dolayr suglanamaz, sug ve cezalar geriye yiirtiti.ilemez, suglulu$'u
mahkeme karan ile saptanrnc aya kadar kimse suglu
sayrlam az" .
Daha rinceki anayasalanmruda yer almayan ve
insan Haklan Avrupa Scizleqmesi'nin 15. maddesiyle
biiyiik paralellik tagryan bu maddeye giire ola{'antistti
donemlerde cilgiiliiltik ilkesi ve milletlerarasr yiiktimliiltikler gozetilmek kaydryla temel haklara aykrn cinlemler ahnabilecek ya da kullanrlmasr durdurulabilecektir.
Ancak bu tedbirlere konu olamayacak bir haklar dizisi maddenin ikinci fikrasrnda sayrlmrqtrr. Bu
haklar temel haklann dokunulm az alanlanna iliqkin
oldugundan insan haklannln sert gekirde{i olarak da
Sayt olarak srnrrh olan bu haklanitelendiriliyorlar.
nn degeri her zaman her yerde ve herkes igin gegerli
olmalanndan ileri gelir4o.
B. Anayasatda

Dokunulm

az Haklar

Anayasa'mtzrn 15. maddesi diizenlemesi sistem
olarak insan Haklan Avrupa Scizlegmesi'nden farkh
de{ildir. Askrya alma ve aykrn cinlem alma ancak ktiz
hatlerinde ve kriz stiresince uygulanabilir. Aykrn durumlar savaq, seferberlik, srkrycinetim ve olaSantistti
haller olarak belirlenmiqtir. Devlete tanrnan yetkiler

ARGUMENTUM

de askrya alma ve aykrn rinlem almadrr. Bu yetkinin
srnrrlan da hem scizleqmede hem de Anayasa'da, milletlerarasr hukuktan
doian yiiktimltiliiklerin
ihlal
edilmemesi ve ahnan tedbirlerin durumun gerektirdi{i iilgtide olmasr gerekir4l.
Devletlere tanrnan yetkilerin
tiqiincii slnrrrnl
ise dokunulmaz haklar oluqturmaktadrr. Ancak scizleqmenin tanrdtgr dokunulmaz haklar ile Anayasa'nrn
1512. maddesinde tanrnan dokunulma z haklar araslnda bazr farkhhklar
bulunmaktadrr.
Btittin dokunullnaazhaklar listelerinde oldu$u gibi Anayasa'nln I5/2.
maddesinde de dokunulmaz haklann baqrnda yagama
hakkr bulunmaktadrr.
Anayasa'da ya$ama haklanrn
iki istisnasr tanrnmrqtrr, bunlar mesru savaq fiilleri
sonucu meydana gelen dltimler ile, tiltim cezalannrn
infazrdrr. Bu iki istisna scizleqmede de tanrnmrqtrr.
Ancak daha sonra 6. nolu protokol ile oliim cezasLkaldrrrlmrq bu cezanln yalmzca sava$ zamanlannda
iqlenen fillerle ilgiti olarak konulabileceS belirtilmi$tir. Aynca stizleqmede yaqama hakkrna baqka istisnalar da tanrnmrqtrr. Bunlar mesru mtidafaa durumunyakalama
uygun
ve tutuklamayr
da, hukuka
gergekleqtirmek veya hukuka uygun olarak gozaltrna
ahnan bir kimsenin kagmasrnr cinleme ve bir kargaqa
ya da kalkrqmayr bastrrmak amacryla giig kullanmanln zorunlu hale gelmesi sonucu meydana gelen ciliimlerdir. Anayasa'nrn hazrrhk gahqmalan srrasrnda
Danrqma Meclisi'nin hazrrladtgt tasanda bu istisnalar
da 15. maddede yer almaktaydr. Ancak Konsey bu krsml madde metninden grkarmrqtrr42.
Sdzleqmenin 15. maddesinde sayrlan iqkence,
gayn insani ve aqa$layrcr muamele ve ceza yasart ile
kcilelik ve kulluk yasafr Anayasa'nrn 15. maddesinde
agrkga yer almamrqtrr. Buna karqrhk "kiqinin maddi
dokunulamaz"
btittinliiiilne
ve manevi varhSnrn
htikmii yer almrqtrr. Bu hiikmiin igkence yasafrnr
kapsadrfr rine siirtilebilir ise de iqkence yasa{r agrkga
belirtilmiS olsaydr stizle$me ile paralellik biiyiik iilgtide sailanmrq olurdu43' Buna karErhk kiilelik ve kulluk yasafr Anayasa'da dtizenlenen bir hak olmadr{r
grbi dokunulmaz haklar arasrnda da sayrlmrq degildir. Ancak bu ktileligin serbest olduiu anlamrna gelmez. Anayasa'nln baqlangrcrnda ve 5. maddesinde
belirtilen insan onurunun korunmasr ilkesinden kcile-

Ytlmaz, "Anayasa Yargrsr Agrsrndan
4L Aliefendioilu,
Olafantstti Ycinetim Usulleri" Anayasa Yarglsr, Ankara
L 9 9 1 ,s . 4 2 8 .
s.244.
42 Kuzu, Burhan, 1982Anayasasrnrn.......,
43 ibid, s.246.
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lik ve kulluk yasafrnrn grkanlacafr agrktrr.

Stizleqmenin dokunulmaz haklar arasrnda saydrgt kanunilik ilkesi Anayasa'da "sug ve cezalar gegmiqe yiirtitiilemez" qeklinde yer almrqtrr. Bu ifadenin
de yerinde bir deyim oldufu sriylenemez. Suglann geriye ytirtimemesi gibi bir kavram isabetli bir segim olmamrstr44.
stizleqmenin
maddesinde,
L5/2.
Anayasa
iginde yer almayan
haklar kataloiu
dokunulmaz
"kimse din, vicdan, dtiqtince ve kanaatlerini agrklamaya zorlanam az ve bunlardan dolayr suglan amaz" hiikmii yer almaktadrr. Gciriildtigti gibi burada ifade ozgaranti
altrna
giirliiiti,
ibadet
tizgtirltigii
alrnmamakta yalntzca bireyin sahip olduiu inang, dtiqiince ve kanaatlerini agrklamaya zorlanamamasl ve
bunlar nedeniyle cezalandrnlmamasr gtivence altrna
ahnmaktadrr. Bu da bireyln bir kiqilik olarak onurlu
bir varhk olarak tanrnmasrnln olaian sonucudur. Bu
hak Avrupa Scizleqmesi'nin dokunulmaz haklar listehem Birleqmiq Milletler
sinde olmamakla birlikte
insan Haklan Scizleqmesi'nde (m. 4/2---18) hem de
Amerikan insan Haklan Srizleqmesi'nde (m. 27/2---L2)
dokunulmaz haklar listesinde yer almrqtrr.
igeren higbir
listesi
haklar
Dokunulmaz
uluslararasr scizleqmede dokunulmaz haklar listesi
iginde yer almayan masumiyet karinesi (sugluluiu
mahkeme karan ile saptanrncaya kadar kimse suglu
sayrlamaz) Anayasa'ntn I5/2. maddesinde, dokunulmaz haklar arasrnda htikme bailanmrqtrr. Elbette bu
Trirk Anayasast igin sevindirci bir durum sayrlmahdrr. Ve biiti.in ortagag boyunca Engizisyon mahkemelerinde uygulanan itham sisteminin acrlannr geken
Avrupa'ntn masumluk karinesini dokunulmaz haklar
arastnda saymamry olmast yadrrgrnmahdr. Ancak iqkence yasafr bir dereceye kadar bunu karqr]amaktadrr. Diier uluslararasr siizleqmelerde masumluk karinesi adil yargrlanma hakkr iginde sanrk haklannda
birisi olarak ele ahnmrqtrr. Ancak adil yargrlanma
hakkrnrn da giderek dokunulmaz haklar igine ahnmasr yoniinde giirtiqler yoiunlaqmaktadrr4S.

C.
Stattisti

Dokunulmaz

Haklann

Hukuksal

dtizenlenen
L5/2. maddesinde
Anayasa'nrn
hallerde de askrya ahnamayan (kullanrl-

olafantistti

44 ibid, s.246.
45 Gemalrrr^2,M. S., Ulusal Ustti.

ve aylian cinlem ahnamayan
masr durdurulamayan)
haklann, diier temel haklara gtire daha giivenceli ve
dokunulmaz olduklan bu nedenle digerlerinden farlc
olarak sert gekirdekli temel haklar olduklan belirtilerek temel haklan dtizenleyen normlar arasrnda bir hiyerarqi ol.duf'u one stirtilmtiqtiiraG.
gereken
konu
tartrqrlmasr
Oncelikle
Anayasa'nrn kendi normlan arasrnda bir hiyerarqi
olabilir mi sorusudur. Nasrl Anayasa'nln kendisi digtire
oluqturuyorsa
i.ist norm
Eer kanunlara
Anayasa'nln kendi norrn mantr$ dtizeni iginde de
normlar arasl hiyerarqiden sriz edilebilir. Ancak anayasal norm hiyerarqisi ittifakla kabul edilmemek ve
btiyle bir hiyerarqinin varhir tartrqrlmakla birlikte,
goiunlukga Anayasa'daki her normun eqdeierde olmadrS kabul edilmekte ve Anayasa normlannda bir
ig hiyerarqiden sijz edilmektedir47.
Bunun grbi temel haklar arasrnda da bir hiyerarqi d{izeni olabilecektir. Nitekim bazr anayasal temel haklara dokunulamadrgl igin bunlar "sert gekirve difer
dekli temel haklar" adrnr almaktadrrlar
haklardan farkh yaplya sahiptirler4S. Bu da Anayasa
normlan arasrndaki hiyerarqiden kaynaklanrr49.
Portekiz Anayasasr'nda haklar, htirriyetler ve
baqhkh bciltimdeki haklar Anayasa'nrn
teminatlar
defliqtirilmesinde ozel bir srnrr teqkil eder ve Anayasa
degiqikligt yapan yasama organr bu ttir haklan anayasal gergeve drqrnda brrakamaz ya da bu haklann
korunmaslntn yoiunluk ve geniqligttti ijze dokunacak
bigimde krsrtlayama r'o .
Aynca sert gekirdekli temel haklar karqrsrnda
sosyal ve ekonomik haklann daha ziyade potansiyel
haklar olduklan ileri stirtilmtiqtiir. Buna gdre ekonomik ve sosyal haklar Anayasa'nrn 65. maddesi gereii
mali kaynaklann yeterliligr rilgtistinde yerine getiriletaqrr5l.
ancak potansiyel hak niteligi
ceiinden

46 Cansel, E., Anayasal Normlar Hiyerarqisi ve Temel
Haklann Korunmasrndaki Onemi, "Turk Anayasa
MahkemesiRaporu" Cilt.z, s.20.
. Genel Rapor, Cilt.I,
47 Anayasal Normlar Hiyerarqisi
s.58.
48 ibid, s.60.
49 Giiren, Zafer, Temel Hak Genel Teorisi, izmir 1993,
s.47.
Hak.
Tem.
ve
Hiyerarqisi
Normlar
5 0 Anayasal
Korunmastnda
Cilt.3, s.338.

...,s.58.
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Rolii, Portekiz

5 1 Cansel, E.,An. Normlar.

Anayasa

Cilt.II, s.21.
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Anayasa Mahkemesi de verdigi kararlarda bunu dogrulamrqtrr. Bir karannda "gok cinemli kamu hizmeti
olan saihk hizmetinin sosyal devlet olma gerefi parasrz yerine getirilmesi anlayrqr gtiniimtizde gtictinti yrtirmiq, ancak belirlenen iicreti tideyemeyecek olanlarda
olanaklan
ahnmamasl...
i.icretin
bu
dan
Yine
demektedir.
konmahdrr"S2
uygulamaya
Sosyalist parti olayrnda da "bir parti programrnrn 6zgiirliikgii demokratik sistem iginde ve bu anlayrqla yiikonmast ve iktidar olunduktan sonra da goiiginde cizgtirltikgii nitelifin korunmasr
sistem
iulcu
kimliiin
ekonomik
karqrhk
gerekir.
Buna
ydniinde Anayasa'da bir kural
degiqtirilemeyecefi
bulunmamaktad.rr"SS denilerek siyasal-idiolojik model
(temel yapt) ile ekonomik model aynml yapmlq ve bu
qekilde siyasi modelin getirdiS hak ve cizgtirltiklere
ilk derece, ekonomik modele baih hak ve ozgtirltiklere
ise ikinci derece yer vererek bir ayrtm yapmlqtrrS4.
rtirltiie

Btzce bu aynm sert gekirdekli temel haklara
dayah, onlardan kaynaklanan bir aynm olmaktan gok
medeni ve siyasi hak-ekonomik ve sosyal hak ikilemine dayah bir aynmdrr.
Doktrinde bu aykrn cinlem ahnamaz haklara
sert gekirdekli denilerek bir aynm yapmak ve temel
haklar arasrnda bir hiyerargi oluqturmayr miimkiin
gdrmey en yazarlar da vardtr55.
Buna gdre iisttin korumadan yararlandr-nlan
haklar konusunda bir gciriiq birlirfl olmadrS gibi bu
listedeki haklan difer haklardan daha fazla korumayr gerektiren bir kriter yoktur. O nedenle bciyle bir aynm sun'idir56. Ancak yazarrr. ttirazt temel haklar
arasrnda bir hiyerarqi oluSuna degil bu hiyerarqiyi belirleyen listeyedir. Zira yazar kendisi sekizli bir hiyerarqik kategori Onermektedir. Buna gdre, birinci katetarafrndan
kimse
qekilde
hiq
goriyi
higbir
dokunulamayan haklar, ikinci kategoriyi olaian d6nemde dokunulamayan ancak olafaniistii dcinemlerde
aykrn tlnlem ahnabilen, tigiincii kategoriyl hem olagan hem de olaianristti dtinemlerde srnrrlanabilen,
dcirduncti kategoriyi ise acele hallerde idarenin gegici
olarak bireysel iqlem yapabilece[i haklardan oluqan
bir hiyerarqik kategorileqtirme sciz konusudur57.

S.19908.
A. M.K. E. 1987/L6K.1988/8.RG. 23.2.1988,
S.20167.
AMK. E.1988/1,K.1988/10,RG. 16.5.1988,
Cansel, E., d.g.e.,s.22.
Bilgen, Pertev, "Sert Qekirdekli Temel Haklar" insan
Haklan Sempozyumu, istanbul Btiytikqehir Bld. 10
Arahk L994,istanbul s.103.
56 ibid, s.105.
57 ibid, s.109.
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D. Dokunulm

az Haklann

Giivence

Sistemi

Temel haklann olafantistti dcinemlerdeki hukuki rejimini dtizenleyen Anayasa'nrn 15. maddesinin
Anayasa'nln ola$anustii hal rejiminin hukuki yaprslm
belirleyen maddelerle birlikte deSerlendirilmesi zorunludur. Anayasa'nrn 15. maddesinin uygulamasrnrn
Anayasa Mahkemesi'nce denetim yollannln agrk olmasl halinde ancak 15. madde gtivence teqkil edebilir58. Anayasa Mahkemesi denetimi ile ilgih bazt sorunlar vardrr.
Oncelikle olaiantistti hal dtineminde grkanlan
K.H.K.'ler olafan diinemde grkanlan K.H.K.'lerden
hem grkanlma ycintemi, hem dtizenleme alanr, hem de
denetlenmesi bakrmrndan oldukga farkhhk taqrmakhal ve srkrycinetim durumlannda
tadrr. Olaianiistti
toplanan
baqkanhgrnda
Cumhurbagkanl'nln
Bakanlar Kurulu, durumun gerekli krldrgr konularda
K.H.K. grkarabilir (Any. m. L2Llson ve m. 122/2).
Olaian dtinemde grkanlan K.H.K.' Ierle Anayasa'nrn
ikinci krsmrnrn birinci ve ikinci bcihimrinde yer alan
temel haklar, kiqi haklan ve cidevleri ile dcirdtincri bciyer
haklar
ve
cidevler
alan
siyasi
Itimde
dtizenlenemezken, olaiantistti ddnem K.H.K.' lerinde
(Any. m. 9UL).
bu haklar da duzenlenebilecektir
Doktrinde bazt yazarlar Anayasa'nrn I2L/2. maddesi
"temel haklann nasrl diizenlenece$inin ve durdurulacafrnrn... olaianiistti hal kanunu ile diizenleneceff."
yciniindeki htikmti, yrr€ L2U5. madde "ozgirliiklerin
kanunla diinasrl krsrtlanaca{r ve durdurulacafrnrn
maddedeki
srmrlama ilve
13.
zenlenece$ htiktimleri
ile
K.H.K.'ler
haklann
bu
temel
kesi dogrultusunda
dtizenlenemeyece$ni ileri siirmtiqtiirsg. Ancak gI/L.
maddede olaiantistii hal K.H.K.'lerin tizellikle aynk
tutulmuq olmasr bu giirtiqti zayrflatmaktadrr. Anayasa
148. maddesi olaiantistii hal K.H.K.'lerini Anayasa
Mahkemesi'nin denetimi drqrnda tutmuqtur. Elbette
bir K.H.K. meclise sunulup onaylandrktan sonra yasa
niteligi kazanacafrndan denetlenmesi mtimkun olacaktrrGo.
Fakat Anayasa Mahkemesi 425 ve 430 sayrh
K.H.K.'lerle ilgiti davalarda dilekgeyi daha baqtan
Olagantistri Hal K.H.K.'leri yargr denetimi drqrdrr gerekgesiyle reddetmeyrp, K.H.K.'leri Anayasa'ntn IzU

58 Kuzu, 8., s.247.
59 Zabunoilu, Yahya, Cumhuriyet, 21.4.90;Kaboglu, s.7778.
Anayasa Yargrsrnda
Necmi, Ttirk
60 Yiizbaqroilu,
AnayasalhkBloku, istanbul 1993,s.329.
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3. maddesi bakrmrndan denetime tabi tutmuqturGl.
Buna grire OHAL K.H.K.'leri rincelikle olafantistti hal
ya da srkrycinetimin gerekli krldrgr konularda grkanlmahdrr. Mahkeme dniine gelen OHAL K.H.K.'lerinin
Anayasa'nln dngrirdrigri srnrrlar iginde olup olmadrfrnl incelemektedir. Otaganristi hal bcilgesi drqrna etki
yapan, yasalarda deg,iqiklik getiren, OHAL'in gerekli
krldrgr konular drqrnda kural koyan K.H.K.'leri OHAL
K.H.K.'si saymamakta ve yetki yasastna dayanmadr$
igin iptal etmektedir.
Anayasa Mahkemesi'nin rintine bugtine kadar
Anayasa'nrn L5/2. maddesiyle korunan haklann ihlal
edildiff
savryla bir dava gelmemiqtir.
Anayasa
Mahkemesi boyle bir davada 15. maddenin ihlal edildigini goriirse cincelikle bu dtizenlemenin OHAL
K.H.K.'si olup olmadrfinr inceleyecektir. Anayasal denetim yasagr, Anayasa'nrn 15. maddesinde korunan
haklann ihlali durumunda da gegerlidir sonucuna vanlrrsa bu durum da, 15. maddenin koruduiu dokunulmaz
gelebil 1162.
haklar,
dokunulur
hale
Anayasa OHAL'in gerekli krldrgr konularda K.H.K. gtkarrlabilece$ni cingcirmriqttr. "OHAL'in gerekli krh{r"
konunun oluqabilmesi ancak 15. maddedeki ilkeler
doffulusunda olanakhdrr. Anayasa'nln 15. maddesini
agrkga ihlal eden bir diizenleme, gergek anlamda bir
OHAL ya da srkryonetim K.H.K.'si sayrlamayaca$ndan, anayasal denetime baih olmahdrr6S.
Krrz hallerinde temel haklann temel dtizenleyicisi OHAL ve srkryrinetim yasalandrr. Bu yasalar
Anayasal denetime konu olabilecektir. Anayasal denetim srrasrnda temel haklarla ilgili dtizenlemetrer 13.
rnaddedeki ilkeler bakrmrndan mt yoksa sadece 15.
mad.dedeki ilkeler bakrmrndan mr denetlenecektir?
Bazt yazarlar 15. maddedeki knz hallerinin azel bir
krsrtlama nedeni oldugu bu nedenle 13. maddedeki
"demokratik toplum drizeninin gerekleri" kriteri agrsrndan da denetime tabi olaca$nr ileri siirmektediroa.
Ancak Anayasa'nrn temel haklara iliqkin sistemi dikkate ahndrfrnda krtz halleri ile ilg.ili bagrmslz bir sisgori.ilecektirfiS.
tem
oluqturduiu
Ru
nedenle
Anayasa'ntn olaianiistti halleri dtizenleyen hiikumler
nedeniyle adeta ig ige gegmiq iki Anayasa gortimtinde
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olduiu, olaiantistii yrinetimler ya da knz durumuyla
ilgili dtizenlemelerin bir iSfiSNA ANAYASASI teqkil
ettiii ileri stiriilmiiqttirGG.
Anayasa Mahkemesi de OHAL yasast, srkryiinetim yasasl ve OHAL K.H.K.'leri, TBMM'ce onaylayrp yasalaqmalanndan
sonra Anayasa'ya uygunluk
denetimleri soz konusu oldugunda Anayasa'nrn 15.
maddesinde getirilen cilgutlerin uygulanacafr,
13.
maddede belirtilen grivencelerin gegerli olmayacaSnr
belirtmiqtir6T.
3- Diier

Anayasa'larda

Haklar

Pek gok uluslararasr sozleqmede yer alan
dokunulmaz haklara Ti.irk Anayasasr da yer vermiqtir. Ancak ulusal anayasalarda dokunulmaz haklar
listesinin yer almasr ahqrlmrq deg:ldir. Amerikan
Anayasasr'nda boyle bir dokunulmaz haklar listesi
yer almamaktadrr. ikinci Dtinya Savaqr'ndan sonra
hazrlanan anayasalarda da bciyle bir liste ongciriilmriq
degildir.
1919
Alman
tarihli
Weimar
Anayasasr'nrn 48. maddesinde kamu diizeninin airr
qekilde ihlal edildigi hallerde Cumhurbagkanr'na
kamu diizeninin ve asayiqin saflanmasr igin zorunlu
tedbirleri alma olanafr tanrmrs ve bu nedenl e bazt temel haklan krsmen veya tamamen erteleyebilme olanafi tanrmrqtrr. Bu haklar kiqi dokunulmazhS, mesgizlilig"i, fikir
ken dokunulmazhS,
haberleqmenin
cizgtirliigii, toplanma cizgrirhigri, dernek kurm a ozgirhigri ve miilkiyet hakkrdrr. Burada dokunulamayacak
haklar degil aykrn tedrbire konu olabilecek haklar
sayrlmrqtr. Ancak diier anayas alar bu di.izenleme bigimini geleneks elle gtirmemigtir.
L978 tarihli Partekrz Anayasasr ise gok geniq
bir haklar katalogu igerir ancak bu haklann tamamr
aynr qekilde gtivencelendirilmemiq Anayasa'nrn I. b6liimiindeki "haklar, hiirriyetler ve teminatlar" baqh$
altrndaki haklar diier haklara gore ozel olarak gtivencelendirilmiqtir. 288. maddede Anayasa'nrn degiqtirilmesiyle ilgili diizenlemenin ozel bir srnlnnl bu "haklar, hiirriyetler
ve teminatlar"
oluqturur. Anayasa
degiqtirilirken bu haklar Anayasal gergeve drqrnda brrakrlamaz. Dolayrsryla bu haklar Anayasa'nln sert gekirdegini oluqturur.
Anayasa'larda

6 1 A . M K I : L 9 9 0 / 2 5K . t 9 9 1 / 7K t . 1 0 . 1 . 1 9 9 1R, G . 5 . 3 . 1 9 9 2I :
1 9 9 1 / 6K 1 9 9 r / 2 0K
, t . 3 . 7 . 1 9 9 1R, G . 8 . 3 . 1 9 9 2 .
62 .Aliefendioilu, Yrlmaz, s.427.
6 3 ibid, s.429.
64 Ozbudun, Ergun, Ttirk Anayasa Hukuku, Ankara 1988,
s.94.
65 Yiizbagroilu, Necmi, s.333.

Dokunulmaz

yay$n

olmayan

dokunulmaz

66 Aliefendioilu, Y., s.411
67 inceoilu,
Sibel/t{albant, Atilla , "Kriz Hukukumuz,
Hukukun Krizi mi?" Argumentum Yrl-3, Sayr.25,A$ustos
1992,s.390.
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haklar listeleri tig iinemli scizleqmede (farkh haklardan oluqsa da) diizenlenmiq oldu{'u igin bu scizleqmelere taraf olan devletler bu haklara higbir qekilde dokunmamayr taahhtit etmektedirler. Bu tig stizleqme
fazla olan scizleqmelerdir.
oldukga
de etkinliS
Dolayrsryla dokunulmaz haklar bu tig scizleqmeden
her hangi birisin e taraf olan tiim devletler igin sciz konusudur.
III. JI]RiSPRUDAhIS

- YARGI

M

drizenlemeleri incelenen
normatif
Yukanda
dokunulmaz haklara iliqkin gi.ivenceler yargl organlannca nasrl algrlanmakta ve uygulanmaktadrr sorusu
bu bciltimde araqtrnlacaktrr.
AnaYasa
Tiirk
ki
belirtelim
Hemen
Mahkemesi'ne bugtine kadar Anayasa'ntn l5/2. maddesinin ihlal edildiii iddiasryla bir dtizenleme aleyhine baqvurulmuq de{ildir. Bu nedenle Ttirk Anayasa
Mahkemesi'nin L5/2. maddeye ve dokunulmaz haklara iliqkin bir iqtihadr bulunmamaktadrr.
Avrupa insan Haklan Divanr'na ise siizleqmenin 15. maddesiyle ilg,ili birkag baqvuru olmuqtur. Bu
goiunlufu
IRA'nrn tercir eylemlerine
baqvurulann
karqr Kuzey irlanda'da olaiantistti durum ilan eden
Birleqik Kralhk aleyhine yaprlmrqtrr. Baqvurulann az
olmasrnln tjnemli bir nedeni stizleqmeye taraf olan
devletlerin bir }usmlnrn divamn yargl yetkisini ve bireysel baqvuru hakkrnr, daha oldukga yeni tarihlerde
tanrmrq olmasrdrr. Bireysel baqvuru hakkr tanrnmadrgr igin bireyler baqvuruda bulunamamr$, devletlerin
qikayetine ihtiyag duyulmuqtur. Oysa devletlerin baqvurusu oldukg a az sayrdadrr. Aynca baqvuru yaprlmrs
olsa bile ancak komisyon tarafindan incelenebilmiq
yar$ yetkisi ilgili devlet tarafindan tanrnmadrgr igin
olay divanrn cintine gelememiqtir. Mesela Ttirkiye
aleyhine I&bns Rum kesimi tarafindan Banq harekatr nedeniyle yaprlan baqvurular divanrn cintine gelmemiqtir. Yine 1982 askeri harekatr ve muteakip srkryiiilgili 6 iiye devlet tarafindan
netim uygulamalanyla
Ttirkiye aleyhine yaprlan baqvuruda divanrn cintine
gelmemiq banqgr yollarla gtiziimlenmiqtir.
Birleqik Krallhk aleyhine yaprlan baqvurularda en onemli iddia yargtsrz gozalh ve enterne etme
uygulamalan nedeniyle sdzleqmenin 5. maddesinde
ya da 3. maddesinde
diizenlenen kiqi ozgirltiiiiniin
dtizenlenen iqkence gayri insani ve kiigtiltiicri muamele ya da ceza yasaflrnrn ihlal edildiii ydntinde olmuq-
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mr rintine grkarma amacr" taqrmadrfl igin, stizleqmenin 5/L. bendine aykrnhg iddiasryla yaprlan baqvuruda mahkeme 15. maddenin uygulamasryla ilgili tinemli iqtihatlarda bulunmugtur6S.
hal ilanrnr
Oncelikle mahkeme olafaniistti
gerektiren olaylan deierlendirerek
olafaniistii halin
gerekip gerekmediSni,
ahnan tedbirlerin durumun
gerektirdi{i
cilgtide olup olmadrErnr ve olaianiistii hal
ve ahnan tedbirlerle ilgili Avrupa Konseyi'ne gerekli
bildirimin yaprhp yaprlmadrfrnr incelemeye yetkili olduiuna karar vermiqtir. Olaylann incelemesinde de
siizleqirlanda htikrimetince yaprlan uygulamalann
menin 5lI. maddesini ihlal edici nitelikte oldu{'unu
ancak irlanda'da meydana gelen qiddet olaylanmn
olaiantistti hal ilanrnr gerektirecek boyutta oldu$unu
ahnan cinlemlerle itgiti gerekli bildirimlerin Konsey'e
ve ahnan tinlemlerin durumun gerektirdiiletildiiine
gt rilgrilerde olduiuna bu nedenle de ahnan cinlemlerin 15. maddeye uygun olarak gergekleqtirildigr igin
stizleqmeye aykrnh{rn olmadrirna karar vermiqtir.
Mahkeme yine 19?8 yrhnda irlanda tarafrndan
Birleqik Kralhk aleyhine yaprlan baqvuru ile ilgili
incelemesinde , Kuzey irlanda'da ayrrhkgr katoliklerce
desteklenen, Kuzey irlanda'nrn, Birleqik Kralhk'dan
aynlarak irlanda yla birleqmesi igin silahh mticadele
eden IRA'nrn eylemleri ve Protestan kitlenin karqr eylemleri nedeniyle, ortaya grkan giddet olaylannrn ijnlenebilmesi igin irlanda hiikrimeti ve Birteqik Kralhk
htiktimeti tarafindan ahnan bazr cinlemlerin ve uyguihlal
edip
etmedigi
sdzleqmeyi
lamalann
araqtrnlmrqtrr.
1969-1970'li yrllarda pek gok bombalama, 6ldtirme, yaralama ve kurqunlama olaylan meydana
gelmiqtir. Birleqik Ifuathk hiikiimeti ve irlanda hiiktimeti olaylann rjnrine gegebilmek igin ozel yetkiler yagrkarmrq ve
sasrna dayanarak gegitli kararnameler
bunlarla gtivenlik gcirevlilerine bazr yargrsuz yetkiler
kullanma olanafr tanrnmrqtrr. Sorgulama amacryla
gozaltrna alma ve gozaltrnda tutma, enterne etme g,ibi
sonucu
ycintemler kullanrlmrqtrr.
Bu uygulamalar
qiddet olaylannda
krsmi bir azalma gciriilmtiqttir.
Htiktimet terciristleri halktan aytrmak ve tanrklann
tehdit edilmesini tinlemek amacryla enterne etme ytintemine baqvurmuqtur. 1973'de Kuzey irlanda (olaiagirmiqtir.
ytirtirltige
Yasasr
nristti
htiktimler)
Yukanda uygulanrlan ytintemler bu yasada yeniden
azaltrcr htiktimlerle ilgili
dtizenlenmiq ve yiiktimliiltik

tur.
Lawless-irlanda olayrnda IRA riyesi olduiundan qtiphenilen Lawless'in beq ay stireyle "devlete
karqr suglar yasaslnln idareye tanrdr$ yetkiye dayanrlarak yargLg ontine grkanlmaksrzrn gozaltrnda tutulmasr ve gozaltrnda tutmanrn yetkili yargrlama maka-

iqin bkz. Osman DOGRU, insan
ayrtntrlan
68 Karann
Haklan
Avrupa
Sdzleqmesi Kararlarr ve Avrupa
Sclzleqmesi, istanbul L994"
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muqtur.
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bulun-

Baqvurucu devlet bu hiiktimlerin
uygulanmasr
srrasrnda kdtii muamelede bulunulduiunu
ileri stirmtis ve 228 olayla ilgili yazrb belgeler komisyona sunulmuqtur. Komisyon taleplere ve doktor raporlanna
dayanarak beq ttir muamele tesbit etmiqtir. L971'de
adr bilinmeyen bir sorgulama merkezinde 14 kiqiye,
davah devletinde kabul ettigi tizere tist makamlann
bilgisi dahilinde, duvar dibine dikme (eller tepede,
ayaklar birbirinden agrk, kollar ve ayaklar gergin vazryette duvann dibinde, btitun a[rrhk ayak parmaklannrn tizerinde birkag saat bekletole), baqhk geqirme
(stirekli koyu renkli bir torbayr baqrnda tutma),
giiriiltiilti ortamda bekletme, uyutmama, ag ve susuz
yaprlmrqtrr.
uygulamalan
brrakma
Komisyon bu
uygulamalan iqkence kabul etmemekle birlikte kdtti
muamele niteliginde uygulamalar olarak giirmtiq ve
bu uygulamalann 3. maddeyi ihlal etti$ini ve 3. maddenin 15. maddedeki ytiktimltiliik
azaltma yetkisine
dahil olmadr$ndan stizleqmenin ihlal edildigine karar
vermigir. Davah devlet ise bu uygulamalan yasa drgr
gdrdiiiiinii, failleri hakkrnda soruqturm aya baqlandrgtnr ve maidurlanna
tazminat cidenebilece$ni bu nedenle mahkemenin bu konuyu incelemesinde yarar olmadrfrnr iddia etmiqtir.
Mahkeme ise dncelikle olayr inceleme yetkisinin olduiuna kullanrlan beS teknigin 3. maddeye aykrn olarak insanhk drqr ve onur krncr bir muamele olve
fakat
duiuna
bu
uygulamalann
iqkence
oluqturmadr$na karar vermiqtir. Aynca bundan baqka 3. maddeye aykrn muamelenin isbatlanmadrfina
hiikmetmiqtir. Diier grizaltrna alma ve enterne etme
olaylannln 5. ve 6. maddelere aykrn olmakla birlikte
15. maddedeki ytiktimliiliik
azaltma yetkisinin kapsamr iginde olduiundan stizleqmeye aykrn olmadrfrna
karar vermiqtir69.
Burada son olarak B.M. Ulus. Medeni ve Siyasi
Haklar sozleqmesinin uygulamasryla ilgili olarak
B.M. insan Haklan Komitesinin bir karanna deiinilecektir. L972 tarihli Camargo/Kolombiya olayrnr inceleyen komite sdzleqmede dtizenlenen yaSama hakkrnrn ihlal edildigine karar vermiqtir.
Olaylar qu
qekilde geliqmiqtir. Kolombiya'da uzun bir siiredir insanlar kagrnlmr$ ve bir daha haber ahnamqtr. Bu
qekilde
gegmiqti.
kaybolanlann
sayrsr
200'ti
Kolombiya hiiktimeti olaylann dntine gegmek igin 70.
sayrh K.H.K. grkanmrqtrr. Ancak yrne bir kiqi kagrnlmrS ve polis bu kiqinin bir evde saklanmakta olduiu-

69 Aynntrlar igin bkz. ibid, s.75 vd.
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nu tahmin ediyordu. Bu eve baskrn yaprmrs ancak ev
boS grkmrq, kimse bulamlyor. Fakat polis evi gcizetlemeye baqlamrqtr. Bir siire sonra bu evde 7 kiqinin kaldrgr tespit edilmiqti.70.
sayrh ola!'antistii hal
K.H.K.'sine grire polis kiqilere ateq agma hakkrna sahip krhnmrq olduiu iqin bu eve gelenlerin hepsi teslim
bulunulmadan
ol gainsrnda
ateq ateq agrlarak
cildiirtitmiiqtii.
Otatrtlenlerden
birisi olan Bayan
Camargo'nun eqi tarafindan yapllan baqvuruyu inceleyen insan Haklan Komitesi bu kiqilerin bu qekilde
yargrlanmaksrzrrt, teslim ol gagrrsrnda bulunulmadan
cildiirtilmtiq olmasrnl ve orantrsrzca gtig kullanrlmasrnr, 70. sayrh K.H.K.'nin keyfi olduiu ve de$qtirilmesi
gerektigini belirterek scizleqmenin ihlal edildi$ne karar vermiq ve tazminata hi.ikmetmiqtir.
SONUQ
Baqlan$gta
dokunulmaz,
devredilmez
ve
vazgegilemez kiqinin doiugtan sahip olduiu haklar
olarak tanrmlanan insan haklannrn geliqmeci bir nitelik gcistererek giderek geniqlemesi ve haklar kataloglarrnrn hem ulusal anayasalar dtizeyinde hem de
uluslararasr scizleqmelerde uzun listeler oluqturmasl
sonucu bu haklann higbir zamarl dokunulmaz nitelikte gtirtilmesini olanaksrz hale getirmiqir. Bu nedenle
bu belgelerde yer alan listelerdeki haklann tamamrnln aynl deierde olmadrEr, bunlardan bir lasmrnrn dif'erlerine gcire daha fazla korunmasr gerektigi fikirleri
ileri siirtilmeye baqlanmrqtrr. Bireye hig bir yerde ve
zamanda kimse tarafindan dokunulmayacak
asgari
bir alan sailamayr hedefleyen bu gortiqler, iisttin korumadan yararlanacak haklan belirleme konusunda
farkh fikirler ileri stirmiiqlerdir. Bunlardan bir krsmr
bu tistiin korumadan yararlanacak temel (dokunulmaz-sert gekirdekli) haklann niteligi itibariyle diger
haklardan farkh olduiunu bu haklann diger haklann
ileri
kullanrlmasr
igin
temel
teqkil
ettigini
siirmtiqlerdir. Bir krsrm ise pragmatik kayglarla en
krsa zamanda en fazla devlet tarafindan kabul edilecek haklardan oluqan bir dokunulm az haklar kataloiu ile tiim dtinyada asgari bir insanhk standardr saglanabilecefrini ileri siirmiiqlerdir. Nitekim bu teoriler
etki gostermiq ve bazr sozleqmelerde olafani.istti hallerde dahi hig bir qekilde aykrrr tedbirler ahn amayacak, askrya ahnamayacak bir haklar kategorisi diizenlenmeye baqlamrqtrr. 1950 tarihli
IHAS'ta
dcirt
haktan oluqan bir dokunulmaz haklar bloku oluqturulmuStu. Daha sonra 1966'da hazrrlanan U.A.M. ve
Siyasi Haklar Sozleqmesi daha geniq (7 hak) bir dokunulmaz haklar listesi dtizenlemiqtir. 1969'da }r.aztrlanan Amerikan insan Haklan Stizleqmesinde ise dokunulmaz haklann sayrsr L?'ye grkmrqtrr. Uluslararasr
Hukukgular Derne$ ise Paris Raporunda 16 maddelik bir dokunulmaz haklar listesi oluqturulmasrnr

SAYFA:304

YIL: 7 SAYI:52

cinermigtir. Gcirtildiigii gtbi dokunulmaz haklar katatoiu geniqlemee$limi igindedir. Bu haklar nitelik itibariyle diier haklardan daha fazla deierli defildirler
ancak birey bakrmrndan diferlerine giire daha
vazgegilmezdirler. Fakat boyle bir kategorileqtirmenin felsefi ve pozitif zorluklan ortadadrr. Aynca liste
kabardrkga korumacrhfr zayflamaktadrr.
Bizim Anayasa'mtz da L512. maddesinde bir
dokunulmaz haklar kataloiu oluqturulmuqtur. Ttim
belgelerdeki listeler birbiri ile tam olarak uyuyor degildir. Her bir listede ortak haklar olduiu grbi farkh
haklar da igermektedir. Haklar arasrnda bir aynm
yaparak bir krsmrnrn risttin korumadan yararlandrnl-
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masrnrn gerekli olup olmadrfr tartrqrlabilir olmakla
birlikte her bireyin kiqisel onurunun asgari seviyede
sailandri higbir qekilde ihlal edilemeyecek bir insanhk alanlnrn oluqturulmasr ahlak felsefesi bakrmrndan
bir zorunluluk olarak giirtilmektedir. Fakat bu listenin oluqturulmasrnda pozitivist davranmak yani izerinde konsensus sailanan haklan dokunulmaz haklar
olarak gcirmek pratik bir gciziim grbi gciztikmektedir.
Dolayrsryla dokunulmaz haklara iliqkin mtistakil bir
scizleqme hazrcIanarak tiim diinyada insan trirti igin
hig bir koqulda mahrum brrakrlamayacafi bir haklar
alanr oluqturularak onurlu bir yagam stirebilecefi asgari bir alan sailama yoluna g"idilebilir.

rrALr{A AqrK axoNiryr ginxnrr,nniN YEDEKAKqELERI naxxrxoe
ein oncERLENDiRMn*
HayTiBOZGEYiK**
Halka agrk anonim qirketlerde yedek akge
toplanabilir.
noktada
iki
iinemi
mtiessesesinin
Bunlar, yedek akgelerin qirket yaplsr ve pay sahiplerne dagrtrlacak olan kdr payr ile olan ilgi ve etkisidir.
'qirketin devamh inkiqafr' ve
TK. 469/2 de yer alan
'mtimktin mertebe istikrarh kAr paylannrn dagrtrlmasrnr temin' ifadeleri yedek akgelerin gayelerini genel
gayelerden
birincisi
Bu
ozetlemektedir.
olarak
iqtirak
edeve
kAra
pay
sahiplerine
ise
qirkete, digeri
koyedek
akgeler
ki
bakmaktadrr
kimselere
diier
cek
nusundaki tartrqmalar bu iki menfaatin her iki taraf
agrsrndan en kabul edilir qekilde dengelenmesi konusu gevresinde gergekleqmekte ve TK. 385 hiikmii uyannca pay sahibinin mtiktesep hakkr oldugu ifade edilen kdr payr ile uygulamada a{rrhkh olarak qirkete
hizmet eden yedek akge gatrqmaktadrr. Ozeilikle halka agrk anonim qirketlerde kAr payr ile yedek akge 9atrqmasr daha da belirginleqmektedir.
Yedek akgeler konusunda dngcirtilen ama9, aYnlma ve kullanrm esaslan; birinci planda iqletmeyi,
ikinci olarak ve dolayrsryla da baqta pay sahipleri olmak izere qirket ilgililerini koruma maksathdrr. Qtinkii, bir iqletmenin mali agrdan korunarak istikrarh
bir gizgide tutulrnast, iqletmenin yant slra o iqletme
ile ilgili olan herkesin yarannadrr. Yedek akgelerin,

*

**

'Halka Agrk Anonim
Bu konu daha genig olarak
Ortakhklarda Yedek Akgeler Istanbul 1995' adtnr tagryan yuksek lisans tez gahqmamrzda ele altnmrqtrr.
indnti Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakultesi
Ticaret Hukuku Araqtrrma Grirevlisi.

kAr dafitrmr konusunda de$iqik yrllar arasrnda olabitinleyerek bu konuda bir islecek btiytik farkhhklan
tikrann oluqmasrna yardrm etmesi kanunun amacrna
en uygun bir kullanrm qekli olacaktrr.
Bir anonim qirket igin yedek akge ileriye doniik
bir ihtiyat ve tedbir niteligindedir. Aynca yedek akge,
dolayh olarak qirket alacakhlan igin de bir teminat
mahiyetini haizdir. Ancak qirket k6nndan a5rnlan bu
deierler krsa vadede, pay sahiplerinin kAr payr haklanna ters diiqmektedir.
kaynaklardan
Anonim qirketler, belirlenmiq
baililrk gizgisi
kanunun iingtirdiiiri mecburilik-istefe
gergevesinde yedek akgeler ayrrmakta ve bunlan ylne
kanunun belirledigi esaslar dairesinde qirketin ve pay
korunsahiplerinin hazv ve gelecek menfaatlerinin
Ancak,
kullanmaktadrrlar.
masr
dogrultusunda
Ytiksek Mahkeme kararl arl, kAr payr-yedek akge dengesinin her zamart adaletli bir qekilde gergekleqtirilemedigini ortaya koymaktadrr. Qiinkti, TK.'nun tanrmakta oldufu aJrtrma yetkisinin, bazt durumlarda
kAnn hiq dagtrlmamasrna kadar gittigi grirtilmtiqtur.
KAr dairtrmrnrn yedek akgelerden yaprlmast,
baqta pay sahipleri ve qirket ilgilileri olmak izere
'halk'
tizerinde, qirket hakkrnda haksrz yere mtispet
olabilmektedir.
sebep
oluqumuna
imajrn
bir
Gergekten, faaliyet donemlerini kAr elde edememe dolayrsryla o yrl kArrndan dafirtrm yapamadan gegiren
qirketlerin daha ilnceden ayrrmrs olduklan yedek akgeleri gcizerek bunlan kAr daStrmr amacryla kullan'kamunun aydrnlatrlmasr' ilkesiyle de geliqmalan
mektedir. Zrra bu ilke qirketin gergek durumunun
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oldugu gibi ortaya konulmasrnr gerektirmektedir.
Anonim qirketler literati.irtinde
bazt yazarlar
yedek akgelerin halka agrk qirketler agrsrndan btittintiyle kabul edilmemesini, bazrlan da kdr dagrtma
fonksiyonlan dikkate ahnarak ve bu fonksiyonla mukayese edilerek, srnrrh bir qeklide kabu edilmesini savunmaktadrrlar.
Sermaye Piyasasr Kanununda, bu
kanun htiktimlerine gtire faaliyette bulunan anonim
qirketlerin
aJnracaklan yedek akgeler konusunda,
TK.'da yer alanlardan ayrl olarak ozel htiktimler,
SerPK. 15 htikmii harig, heniiz bulunmamaktadrr.
Yedek akge konusuda SerPK.'da yer alan htiktimler,
ifade olarak, TK.'nun mevcut htikiimleriyle benzerlik
arz etmektedir. SerPK.'nun teqekktiliindeki
amaca
baktrgrmrzda, soz konusu kanunun butiin htikumlerinin, Ttirk Ticaret Kanunu hi.ikiimlerinden farkh olmasr gerektigi gdrtilecektir. Sermaye piyasasr faaliyetlerinin amacl afrrhkh olarak, krigrik tasarruflann
bir araya getirilerek ekonomi garkrna kuvvet vermelerinin saflanmasl olup bu biiytk ve karmagrk sistem
igin koruma tedbirleri
geliqtirmek de kanun koyucunun gorevidir. Ancak, SerPK.'da yedek akgeler
konusunda, hukuk btinyemize uygun cizel hiiktimler
bulunmasr arzu edilmekle birlikte, bugiin igin yaprlmasl gereken $ey, halka agrk anonim qirketlerde yedek akge aynlmasr konusunun SerPK. 15 yanr srra bu
girketlerin genel amaglan dogrultusunda yorumlanmasrdrr.
Halka agrk anonim qirketler, Kanuni yedek akgenin birinci aynmrnrn yaprlmasr ve bunun kullanrlmasr konusunda diier anonim qirketler gibi Ttirk
Ticaret Kanunu htikumlerine
tabidirler. Yani, bu
qirketler de TK. 466'ya gcire, dcinem safi kAnnd an Vo\
oranrnda bir miktarr birinci tertip kanuni yedek akge
olarak ayrnrlar, a)rrrca aynr maddeniri ikinci fikrasrnda sayrlan deierleri,
bu arada kanunda sayrlan
qartlann gergekleqmesi halinde kanuni yedek akgenin
ikinci ay.nmrnr yaparak bunu da yaprlan birinci aynma eklerler.
TK. 467/2, esas scizleqmeye konulacak bir htikrim ile yeni bir isim altrnda yedek akge aynlabilmesini mtimktin hale getirmiqtir. Ancak, soz konusu
oran artrnmr veya yeni tip yedek akge olugturulmasr,
SerPK. 15 agrsrndan bakrldrfrnda, kanuni yedek akgenin birinci aJrnmr yaprldrktan ve pay sahiplerine
Sermaye Piyasasr Kuru1u tarafindan belirlenen ve
qirket esas scizleqmesinde de yer almasr gereken oranda kar payr ayrrlmadan baqka yedek akge ihdasr niteliginde oldufundan
miimktin gciriilmemektedir. Bu
nedenle esas sozleqme ile olan ihtiyari yedek akge
aynlmasrnda, buraya konulacak bir hiiktim ile, Kurul
tarafindan belirlenecek birinci kar payril azaltamayacak qekilde davranrlmasr gerekmektedir.
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Genel kurul karanyla kanun ve esas siizleqmede yer alan yedek akge oranlannrn arttrnlmasr veya
baqka grup yedek akge aynlmasr konusunda yrne
Sermaye Piyasasr Kanununun birinci kAr paylrun en
dtiqtik oranrnr emredici qekilde belirleyen htikmti gtindeme gelmektedir. $riyle ki, bu yolla yedek akgeler aynmrnln da pay sahiplerine dagrtrlacak olan birinci kAr
payrrun aynlmasrndan sonra yaprlacak qekilde duzenlenmesi gerekmektedir.
SerPK.'na tabi halka agrk anonim qirketlerin
TK. 458 uyannca glzli yedek akge aJnrmalannrn, sistemin iqleyiq tarzt dikkate ahndrgrnda birgok sakrncalart beraberinde getirece$ agrktrr. Bu konudaki TK.
458 htikmtintin glzh yedek akge aynlmasrndaki maksat unsurunu gcisterirken kullandtgt ifadenin geniq
yorumlanabilir olmasr mtiesseseyi kolay kotiiye kullanrlabilir bir duruma getirmektedir. Halka agrk anonim qirketleri beraberinde getiren SerPK.'nun temel
amacl, tilkede gtighi bir sermaye piyasasrnln oluqturulmasr ve bu am agla halkrn da bu faaliyetlere miimytiksek
kiin
olduiunca
bir
oranda
katrhmrnln
sailanmasrdrr. Kanun, sermaye piyasasrna fon akrqrnr
hrzlandrrmak igin, btinyesi iginde faaliyet gcisteren
halka agrk anonim qirketlerin kAr da{rtrmrnrn nasrl
olmasr gerektiSi konusuna ozel bir cinem vermiq ve drizenlemeye tabi tutmuqtur. Bu nedenle halka agrk anonim qirketlerde grzh yedek akge aynlmasr konusunun
tahlilinin cincelikle, bunlann kAr payr hakkrna etkisi
agrsrndan yaprlmasr gerekmektedir.
piyasasr
Sermaye
faaliyetlerinin
esprisi,
SerPK.'nun grkanlma hedefleri, TK. gergevesindeki
yedek akge htiktimlerinin
uygulamaya yansrma qekli
dikkate ahnarak halka agrk anonim qirketlerin yedek
akgeleri hakkrnda son olarak qu birkag nokta sciylenebilir:
o Kanunda yedek akgelerin hangi maksatlarla
aynlabilecekleri genel ve mu$lak deiil, agrk ve kesin
ifadelerle gcisterilmelidir.
. Yedek akgeler aynhrken, hangi maksatla
aynldrklan ayrrlma karannda net bir qekilde belirtilmelidir.
. Yedek akgelerin sadece a5rnlma cihetlerine
sarf edilebilecekleri hiikm{ine kanunda yer verilmelidir.
o Yedek akqelerin ayrrlma ve kullanrmt konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ltizumu kanundaa bir hiikiim olarak ifade edilmelidir.
o Halka agrk anonim qirketlerde grzh yedek
akge oluqturulamayaca$ hususu kanunda belirtilmelidir.
o SerPK. L5/2'de yer alan, pay sahiplerinin birinci kar payr konusundaki 'aynlmadrkga' ifadesi,
daha giiglii bir korumayr temin etmek maksadryla,
'cidenmedikEe'
qeklinde de$qtirilmelidir.
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onUnqqANINELiKsOzrE$MEsi
(D er Leihmutterschaftsvertrag)
Leyla
A" Fiil,i cORtrNU$$EKir,r,nni
I
ikame
tireme kabiliyetsizliginin
insanlardaki
(yedek) bir anne vasrtasryla giderilmesi sorunu ve bu
sorunun gtiziimti gok yeni degildir. Esas itibariyle modern hukuki ve ekonomik ihtiyaglara baih olarak geli$en bilinen diier isimsiz sdzlegmelerle karqrlagtrnlacak
olursa, odting annelik iginin tarihsel olarak siirekli
Onemli bir geligim ve degigim g6sterdifi gdriilecektir.
Bunun klasik drnef.ine eski dosu toplumlarrmn evlilik
hukukunda rastlamak mrimktindiir: Qocuk sahibi olamayan bir kadrn kocasrndan, cariyelerindenl birisini
kendisine ikinci bir eS olarak almasrnr isterdi. Bu birliktelikten doian gocuk hukuken asrl eqin (sahibenin)
de gocuiu sayrhyordu. Mezopotamya kokenli ibrahim
ailesinde, ibrahim'in kansr SAre'nin gocuf-u olmuyordu.
SAre kocasr ibrahim'den cariyeleri Hacer'i kendisine eq
olarak almasrnr istedi ve ibrahim'in bu beraberlikten
ismail adrnda bir oilu oldu2. Yakup Peygamber de dayrslnln btiytik ktztLeya ile evlendi. ibrahim Peygamberin
bildirdigi dinde iki ktz kardegle evlenmek carz olduiundan ilk evliliginden 7 sene sonra bu kez dayrsrmn
ktigrik krzr Rahit ile evlendi. Belhe ve ZiLf6' adr iki cariyesi vard.r. Belhe adh cariyeden DAn ve Neftdle; ZnIf6'
a4h cariyed.en de Cad ve Aqir adh oiullan do[du3.

KESER{6
gocuk ise, istem sahibi babanrn evlilik birli[i igerisinde
ve bugtin artrk yay$n bir qekilde kullanrlan deyimle "in
vivo" (yani canh, yagayan bir otganizmada, anne karnrnda) diinyaya gelmig sayrlrr ve gocuiu doiuran kadrn
da onun genetik annesi olarak kabul edilir4. Ancak bu
olayrn temelinde bir sOzlegme iligkisi de!'il, aksine eski
evlilik ve -poligami'y e cevaz veren- aile hukuku, bunun
grbi ktilelik hukukunun kurallan yatmaktadrr. Bu nedenle olayrn gegmigteki hukuki boyutunu bugiinktinden
ayrrmak gerekir.
Diier esash bir fark da teknik alanda mevcuttur.
Modern eseyli tireme yOntemleri, istem sahibi babamn
mastiirbasyon yoluyla elde edilen -ve gerektiflnde
kullanrlacafr uygun zamarta kadar sperm bankalarlnda5 muhafaza edilen- spermlerin iidting annenin vticuduna teknik yollara yerlegtirilmesi imkdnlnt sunmaktagekilde
yapay
yine
yanrsrra
Bunun
4tr6,6a.

n
Kur'an ve incil'deki bu ifadelerden de anlaqrlacagr izere bu usul, odiing annelik kurumunun iptidai
gekli olarak nitelendiritebilir. Bu ttr bir iligkiden doian

*
1

2

3

Medeni Usul Hukuku ve icra-iflas Hukuku Anabilim
Dah Araqtrrma Gcirevlisi.
islAmiyet ktilelik kurumunu hig Vok iken tesis etmemiq-tlt.
Ancak"sosyal ve iktisadi sebepJerdeq dol,a4 -aniden kaldrrrlmasr mtimktin olmayan kcilelili gok vahgi bir,vaziyetten
kurtarrp, mtimktin olduiu kadar medeni bir hale-getirmeye ve n-eticede kaldrrmiya galrqmrqtrr. islAm Hukukunun
kolelerle ilgili vaz'ettiii qei'i htiktimler bu kurumun za'
ydneliktir.
gayesine
kaldrnlmasr
or:tadan
manla
Bunlardan birisi de "istilat" mtiessesesidir. Efendi, bagkasr ile evli olmayan cariyesinden gocuk sahibi olmak istemesi halinde islilat sciz konusudur. Bu durumdaki cariyeye "iimm-i veled" denilir ve_en _gegefendisinin tiliipyyle
"ger'an
hiirriyetine kavugur (Bu duruma iirnek olarak bkz.
s.2L--22.
dn.2 ve 3) Cin/Akgtindiiz,
Bkz. Kur'an-r Kerim, ibrahim Sfiresi, Ciiz 13, Srire 13-14,
Ayet 41; incil, 1. Mose L6, 1-16 (Abraham-Sarai/Flagar) ve
30.
Yeni Rehber Ansiklopedisi, s.159; Incil, 3 (Jakop, Rahel/
Bilha) ve 9 /Jakop-Lea/SilPa).

6

IslAm Hukukuna gdre yapay dtillenme cinsel iligki olmaksrzrn kadrnrn rahmine meninin girmesini saflamaktrr.
Eier kocanrn menisinin karrsrna verilmesi geklinde olursa
qer'an caizdir. Qiinki.i bunda bir mahz_ur yoktur. - Hatta
kurmalarlru engelleyen ger'i bir encinsi balumdan iligki
-bakrmrndan
gel var ise, din
4? - yuprlmasr uygundur.
ve aralarrnda evlilik bagl b-ulunlnayan bir
kadrna yabancl
erkefin menisinin konulmasr ise haramdrr. Qtiqkti bu
zina anlamrnda bir igtir. Yine. bu uygulama insanh$a de
yakrgmayan bir durumdur (IslAm Frlch Ansiklopedisi,
s.364).
Ilk olarak 1953 yrhnda bir spermin -?9oC'de dondurulup
bir stire btiyle saklandrktan sonra yeniden sulandrnlarak
kullanrlabilmesi krsrrhk tedavisine yeni bir boyut kazandrrmrqtrr. Bu yiintem gidere\ geligtirilmig ye s-on-undageqitli ctiellikte ipermlerin tqk_lul4rlr sperm bankalarr oluggoz
faktiirti, Fgv
furulmugtur. {uq. gttbll,Rh
":"pJt{t,
sa.Srengt, sag rengl glbi dzelliklere_giire farkh erkeklerin
-79oC'de
dondurulup saklanrr, islrkli sper:mleri ahnarak
tendigi zaman istenilen dzelliklerde spe-rm ahnarak yap_ay
ddllenme igin kullanrlrr. Kadlmn kendi kocasrn_rnspermleri de sperm bankalannda saklamp y?pay_dtillenme igin
kullanrlabilir (Giirsel Saghk Ansiklopedisi, C -2, s.389).
Yapay diillenme yumurtacr$rn tabii gqrllar $rq}nd-q diillenmeii demektir. Yapay ddllenme genel bir deyimdir, yaprlan mtidahalenin tarzrm belirtmez. Aynr zamanda yapay
dtjllenmesiz tiremeyi de igine ahr. L725'te Ludovic Jacobi,
olgun bir diqi som bahlrrun karmna bastrrarak -grkarttr$
kanqtrrayumurtalarla
erkek som bah[rnrn_tohumlannr
iak bahk yavrulan elde etmiqir. Eu uqul, ytl_lCt4ln beri
(Pears Medical En
haryan tiietiminde kullamlmaktadrr
eyelopedia, s.447).
Iivigre'de
-Bilimi Yapay Ddllenme konusunda gahqmalar. yapan
Akademisinin kabul etligi ytine_rgeye (Isvigre
Trp
fr-p ntigi Y0nergesi) gtire; yapay dtillenme iqlemi srrasrnda
uyulacak kurallar qu gekildedir:
1) Aga$daki tavsiyelere ek olarak Avrupa_.Konseyi'+i.n
29.L'i.1978 tarihli kararrna da uyularak, bilinmeyen bir
vericinin spermleriyle gergekleqtirilen yapay ddllenme,
yalnrzca operasyonu tistlenen doktorun nezateti altrnda
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gergeklegtirilen ve modern teknigin bir bulugu olan, bir
taraftan organizma drgrnda gergeklegtirilen ddllenme
"In-vitro Fertilisation" ve bunu takip eden Embriyo
Transferi (ET) yani IVF/ET7 ydntemi, Ote taraftan da

yaprlrr. Doktor sadece trbbi mi,ilahazalart (fikirleri) esas
olarak almayacak, aksine imkAn tilgiistinde ileride doiacak gocuiun srhhatinin btiytik iilgiide temin edilmig olup
olmadrS konusunda da kanaat edinmig olacaktrr.
2) Vericinin spermleri ancak vericinin yazrh muvafakatr
ile yapay dtillenme igin kullanrlabilir. Yapay bir ddllenme
sadece, kadrnrn yazrh muvafakati ve eier kadrn evli ise,
kocasrnrn muvafakatr veya, uzun srireli birlikteliklerde
partnerin muvafakatr ile gergeklegtirilir.
3) Insanlardan elde edilen spermleri yapay ddllenme igin
muhafaza eden bir doktor veya bir trp enstitiisti, bu
spermleri kullanmadan 6nce, gebe olacak kadrna kalrtsal
veya bulaqrcr hastahklann sirayetinin ve anne ve gocuk
igi" stiz konusu olabilecek diger tehlikelerin rinlenmesi
igin gerekli olan tetkik ve muayeneleri verici bakrmrndan
yapmak zorundadrrlar. Gerekirse bu kg"yjq trp faktiltelerinin genetik ile ilg:ili bdltimlerinden istifade edilmelidir.
Aynr vericinin
spermleri
gok kere
aynr mahalde
kullanrlmamahdrr (kan hrsrmhfrndan vs. kagrnmak igin).
(nezareti)
4) Sorumluluiu
altrnda yapay dcillenme iqlemi
gergekleqtirilen doktorun, imkAn nispetinde gocuiu, istegiftin
me sahibi
gocuiu olarak kabul edilecek olan sperm
vericisini segmek haklu vardrr.
5) Doktor ve spermi saklayan (muhafaza eden) trp enstitti'
sti personeli ve yapay d<illenme iqlemini gergekleqtiren
doktor, vericinin ve gebe kadrnrn kimli{i ve ayrrca yapay
dijllenme hakkrndaki bilgileri gizli tutmak zorundadrrlar.
Kadrn vericiyi ve verici de kadrm ve onun kocasrnr veya
her ikisini (beraber de) tanrmamahdrr. Doktor, eier gizliliStn korunmasr olasr gdztikmiiyorsa yapay diillenme iqlemini yapmamahdrr.
6) Sperm ivazsrz verilmiq olmahdrr. Ancak buna raSrnen
gegici (muvakka!) talepler, kazang kaybr, yol masraflan
ve difer giderler vericiye ddenebilir. Yapay dOllenrne konusunda hizmet veren gergek veya tlU'zelkiqiler veya bzel
kuruluqlar, bu iqi kazang amacr g{itmeden yapmahdrrlar
(Berner Kommentar - Cyril Hegnaver, B. II, 2. Abteilung,
1. Teilband, s.715).
6a Trirkiye'de yapay ddllenme konusundaki gahqmalar yabancr rilkelerdeki qygulamanrn hemen arkasrndan baglamrg ise de, uzun yrllar dagrnrk ve ferdi uygulamalar halinde kalmrgtrr. Ilk dtizenli gargma Ankara'da H.U.T.F. nin
Jinekoloji biiltimtinde, Prof. Dr. Htisnti Kiqniggihin nezaretinde baqlatrlmrgtrr (1968 yrhnda). ancak diillenme uygulamasrnda bagka erkeklerden ahnan spermlerin kullanrlmasr hukuk ve drf ydntinden bazr tartrqmalara yol
agtrysa da hukukgular her iki hal igin de Ttirk hukukunda
dnleyici bir htikmiin bulunmadr$ konusunda giirtiq birligrne vardrlar. Hukukgulara gdre baqka bir erkeffn spermlerinden yararlanmak bagkasrnrn gocuiunu evlat edinmekten farkh bir gey degildir. Fakat sorunun ahlAki yiinti
hala tartrgmahdrr (Meydan-Larousse, C.3, s.856-857).
7
"insanlardaki
Ureme
Kabiliyetsizlifinin
Tedavisinde
IJygulanan In-vitro Fertilisation ve Embriyo Transferi
Ytintemleri Konusunda Qahqmalar Yapan Ttp Bilimi
Akademisi"nin benimsedigr esaslar qunlardrr:
1) IVF denince bir ktiltrir kabr (deney tripi.i) igerisinde
ponksiyon yoluyla elde edilen bir yumurta hucresinin bir
sperm hticresi ile birleqtirilmesi anlaqrlrr. Uterus'a daha
iinceden hazrrlamrq, geligmiq zigotun vajinal yola yerlegtirilmesi ise Embriyo Transferi (ET) olarak adlandrnlrr.
IVF ve ET-yiinlernleriyle a)irrca, ashnda safhhh olan qiftlere, eier doial bir dtillenme iirneffn; yumurtahk kanahnrn kapah olmasr veya bu bdlgede bir hastahk olmasr
ytiztinden, gergeklegemiyorsa, btiyle bir durumda dahi
kendi gocuklarlna sahip olmalan konusunda yardrmcr olunur. IVF ve ET bilimsel ve etik olarak kabul edilebilir, ancak:
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yumurtahk kanah veya rahim igi Gamet (gen) Transferi
(GIFT) olarak adlandrnlan yOntemler de mevcuttur. ilk
yontemde oncelikle ddting annenin yumurta hi.icresi
ponksiyon yoluyla grkarrhr, daha sonra bu hticre bir deney ttiptinde (ktilttir kabrnda) ilgili kimsenin spermleriyle ddllenir ve tigrincti a$amada ise, bu qekilde olugturulan embriyo ddiing annenin rahmine yerleqtirilir8.
ikinci ycintemde ise, yumurta hricresi spermlerle birlikte ddring annenin yumurtahk borusuna veya rahmine
enjekte edilir; bu ydntemde ddllenme stireci, doial ddllenme ile aynr niteliktedir9.
Bu ydntemlerden her ikisi de esas olarak "dollenme yetersizh{7" olan bir kadrna dikkat gektikleri igin,
cidting annelik scizlegmesinin bu geklinde teorik degerlendirmeler bir kenara brrakrlacak olursa, ikAme anne
olarak tabiatryla ancak iireme fonksiyonlannr tam olarak
yerine getiren kadrnlar gOzcintindebulundurulacaktrr.
III
IVFIET ve GIFT yontemleri 6dtng annenin rolti-

8
9

- difer tedavi metotlarr baqarrh olamamlq veya sonugsuz
kalmrqsa
- efektif bagarr qansrrun mevcut olmasl ve annenin ve gocu{un saihfrn a zarar verebilecek olan muhtemel risklerin bertaraf edilmiq olmasr
- aqagrdaki tavsiyelere rialet edilmiq olmasr gerekmektedir.
2) IVF ve ET sorumlu bir doktorun nezaretinde ve yalnrzca kliniklerde yaprlmahdrr, bu iglem srrasrnda Isvigre Trp
Bilimi Akademisinin (SAMW) fVF ve ET ytintemlerinin
yaprlmasr igin benimsedig, esaslann yerine getirilmesi ve
ilgili ytinergeye uyulmasr gerekir. Sorumlu doktor, gahqma grubunu SAMW tarafindan kurulan komisyona kaydettirmek ve her sene IVF ve ET ydntemleri ile yaprlan tedavi gahqmalan, elde edilen hamilelikler ve bunlann
sonuglan hakkrnda bilgi vermekle ytikiimlti luhnmrqtrr.
3) ET yalnrzca evli olan kadrnlara uygulanmahdrr. Kendi
gocuklan.olmayan evli giftler imkAn cilgtisiinde tercih edilmelidir. Odting annelere bu ytintem uygulanmamahdrr.
4) IVF igin tigtincii bir kiqinin isteyerek verdiii sperm hticreleri, sadece kocanrn spermleri ddlleme yetenefitnden
yoksun ise kullanrlmahdrr.
5) tVF igin organizma drqrnda ddllenmiq ve evli giftlere yabancr embriyolann kullanrlmasrndan kagrnrlmahdrr ve
embriyolarrn kadrndan kadrna nakli de yaprlmamahdrr.
6) IVF ve ET ydntemlerinden ne rjnce ne de sonra tireme
hticrelerinin rrsi istidatr ve embriyo maniptilasyonlan yaprlmahdrr.
7) Ilgili giftler dngdrtilen tiim cerrahi operasyonlardan,
bunlarrn risklerinden, bagan qanslanndan ve maliyetlerinden haberdar edilmek gerekir (aksine hareket doktorun sorumlulu$unu gerektirmektedir, bkz. ayrrntrh olarak aqa. E, V). Anne ve babaya ve tireme hiicrelerine
(embriyoya) iliqkin btittin tedbirler yalmzca ilgili kimselerin sarih mavafakati ile ahnabilir. Yetkili doktor tireme
hticresini gdnderenin ve ahcrnrn birbirlerinden haberdar
olmamalannr sailamak zorundadrr.
8) IVF ve ET yapan klinikler igin; yukanda degnilen
esaslarr, bu kliniklerin aragtrrma ihtiyaglannr da nazart
dikkate alarak yeniden hazrrlanan ydnergeler gegerlidir
(Berner Kommentar - Cyril Hegnaver, B. II, 2. Abteilung,
1. Teilband, s.716).
Brtickner, s.381-390.
JiiggiAilidmer,
s.62; Schneider, s.511 vd.
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niin sadece "tagryrcl annelikle" srmrlandrnlmrg olduiu
durumlarda daha da giincel hale gelecektir. Bu ihtimalde Odiing anne dtillenme igin kendi yumurta hiicresini
tistlenmiq durumdayalnrzca hamileligi
vermeksizin
drr10. Burada gu olasrhklar tizerinde dtiqrinmek gerekir:
- Yumurta ve sperm hticresinin istem sahibi
"Homolog
anne ve babadan ahndr{r durumlarda
Diillenme" denl1 bahsedilir. Bu durumda istem sahibi
annenin gergi dtillenme yetene[i mevcuttur, ancak o gocugu taqrmak ve dogurmak yeteneflinden yoksun olduiu igin, 6di.ing anneye bagvurulmaktadrr. istem sahibi
anne ve baba aynr zamanda gocugun genetik ve sosyal
ana-babasrdrr. Odting anne burada biyolojik bir ata
fonksiyonu yerine getirmekted.ir'
- Eier bu ttir bir iligkide erkek partner dtilleme
yeteneginden12,kadrn partrer ise dogr-rganhh yeten eflin den
yoksun ise (ddllenme yetene$ mevcut olmasrna raimen)
bu durumda rigtincii bir kiginin sperm hiicreleri ahmr
ve bu hiicreler kadrmn y.umurta hticresini dtillemekte
sdz
kullanrlrr; burada artrk "Heterolog Diillenrne"lS

10 Jiiggi,/Widmer, s.64.
1_L Bir"Sagka deyiqie homolog dtillenme denince bundan kadr-

run, kocasrntn ip*t*asryla yaPay olarak dtjllenmesi anlaqrhr. Bu metodun tatbik edilebilmesi igin ailede kadrn ve erkegin beraberce gocuk yapma kabilrifgtine - sahip olmasr,
faliat normal kohibitasyon kabiliyetinin bulunmamasr lazrmdrr. Pek nadir vakialarda kohabitasyon imkdnsrzhir
kadrnda mevcut anatomik bir kusur ile ilgili olabilir. Bu
gibi durumlar operasyoqla giderilemiyorsa, burada da ya-var demektir (Qanga/
i.uy ddllenme igin indikasyon
Onder, s.611-612).
L2 Erkekte infertilite nedenleri: Spermatozoa yaprmrntn azalmasr ile ilgili durumlar; Duktal trkanrkhia neden olabilecek duru--iur; Vajene boqahm yetersizlifine ne{g-n-olabileanormalliklerinden
Ejekulat
ve
durumlar'
cek
kaynaklanan durumlardrr (Davajan, s.2L vd.; Speroff,
s.l-30-132;Winston, s.59-61).
1 3 Burada kadrnrn kocasrndan baqka bir erkeffn spermasr ile
olarak dcillenmesi sciz konusudur (Artificial) Insemination
by Donor = AID). Brtyle bjr dtillenme birgok p.ttitl:t tarafindan kanuni, dini ,re ahlaki sebeplerle reddedilmektedir.
Fakat eier goguksuz bft kan koca, heterolog dtillenTe istiyotlatsa] doktbrun bunu tatbikten kagrnmasrna-gerek ygl1[nt. qidku doktor hastasrna yardrm- arzusunda olan bir
insandrr. Heterolog ddllenme igin erkekte impotentia generandi'nin mevcudiyeti icab eder. yani ya sperma mayi'.ip
ejaktilasyonu mevtut degildir veya ejSktifqt sp-ermatozoit
ihtiva etmer. Sperma masttirbasyon ile elde edilir. yapay
diillenmenin kadrnrn owlasyon zamanrnda yaprlmasr gereigine gekilen spermanrn bir krsmr kadrnrn
kir. Bir injektdr
-enjekte-edilir,
diier krsmr ise vajinaya..depo edicervix'ine
lir. Heterolog diillenmede dontir (verici) er\qefn, karrkocayr tanrmimasr, istikbalde aileden herh?ngj bir hukuki
talepte bulunmamasrnr temin edici tedbirlerin ahnmasr,
qahirn psiqik ve fiziki bakrmdan srhhatli olmasr lazrmdrr.
reaksiyonun yaprlmamr unutulmamahdrr.
Wurt"t-ahtt
Keza ahct ve vericinin Rh bal<rmtndan ayru olmalarr gerekir. Sperma vericinin mtimktin olduiu kadar,ge.nq olmasrru .'" kocamn rrkrndan olmasrna mutlaka dikkat etmek
gerekir (Qanga/Onder,
s.612-613; Berner Kommentar
[rt. 256, N.f lgl. Heterolog yapay dtillenme kocamn onaJn
olmaksr zrn yaprhrsa, koca iptal davasr agabilir ve davanrn
kabultine gdre dokordan OR 41 ff. ve 49'a gqrg .zaraltn tazmini veyi tarziye (Genugtuung) talep_ edebilir (Berner
Kommentar - Art. 256, N.11"9;Art. 255, N.45).

konusudur. Genetik ve sosyal babahk bu ihtimalde birbirinden ayrrldr$ hald.e, gocuiun istem sahibi annesi ve
gelecekteki (miistakbel) sosyal annesi, aJrnl zamanda
onun genetik annesidir.
- Ve son olarak istem sahibi anal4 ve babamn
her ikisinin de Eocuk yapma yeteneklerinin olmadrfr ve
ayrtca istem sahibi annenin gocuiu taqryacak ve doiuracak durumda olmadrgr bir ihtimal de dtigtini.ilebilir. Bu
ihtimalde yabancr spermlerin veya yabancr yumurta
hticrelerinin veya daha dnceden hazrcIanmrg yabancr
embriyolann ddring anneye aqrlanmasr yoluna gidilebilir. Bu gekilde do{'an gocuk 5, hattabazr durumlarda 3
anne ve 3 baba olmak izere 6 ana ve bab aya sahip olacakrr. $dyle ki, yumurta hiicresini veren, genetik
anne; biyolojik anne olarak, iidiing anne; istem sahibi
olan sosyal anne; sperm hticresini verenl5 genetik
baba; istem sahibi bir sosyal baba; ve nihayet eier
iidting anne evli ise, onun kocasr olan hukuki baba.
IV
ddiing annelik kurumu
Az ijnce deiinilen,
vasrtasryla aqrlmaya Eahqrlan istem sahibi ana ve babadaki ddllenme ve doiurganhk yetenegindeki rahatsrzhklara ve ayrtca bu iglem srrasrnda kullanrlan yumurta ve
sperm hticrelerinin mengeine iligkin akla gelen olasrhklar, tidiing annelik sOzleqmesinin karqrlaqabilecefimiz
btitiin gdnintig bigimlerini agrklam aya yetmemektedir.
Odting annenin ytiki.imltili.iklerine iligkin olarak esas itibariyle qu iki varyasyonu birbirinden ayrrt etmek gerekir:
- A varyasyonunda ddting annenin kendi yumurta hticresi istem sahibi babanrn (veya tigrincti bir kiginin) sperm hticresiyle dtlllenmektedir; odring anne bu
durumda gocuiun aynt zamanda genetik annesidir ve
ona miras payt verir. Buna gdre o, Eocuiun hukuki ve
gergek anlamda annesidir.
- Buna karqrn B varyasyonunda, odting anne tamamen kendisine yabancr bir embriyoyu tagrmaktadrr.
Burada hamilelik ve doiuma iliqkin olarak istem sahibi

L4 Kadrnda infertilite nedenleri ve ytizdeleri qtiyle srralanabi-

lir: Ovulasyon (yumurtlama fakttirleri (%20-Vo40);Tubal ve
Pelvik fak[cirler (7o20-30); Servikal ve Uterin fakttir (VILA);
Vajinal faktdrler; lmmtinolojik fakttjrler 1<7oi)i Beslenme
ve metabolizma ile ilgili etkenler (7o5); diier etkenler
(strek, depresyon, qok vb.) (Warren, s.79 vd.; Davqion,
s.52-68; Speroff, s.aO vd.; bkz. aylca: Apsan, K., Kadrn
Celt{it Matbaasr Koll. $ti.r. Istanbul 19Q3;
Hastalrklirr,
Ilassa, K., Jinekolojide Laparoskopi, A.U. - ESFA Vakfr
Yayrn No.54, Eskiqehir 1987; Jacobs, S. _H., Infertilite
sorul ar rrtuz cevapl andr..(gev. Gtilekli, B. ), Medlkomat B 1.9_rnYayrn, Ankara iggZ; Ustay, K., Infertilite, Hacettepe Universitesi Yayrnr, 5. basr, Ankara 1"973).
1 5 Yapay drillenme iqlemi igin doktor sperm veren kimsenin
aqf< irzasrnr almakla ytiktimltidtir. Zrmni muvafakat yeterli degildir (Berner Kommentar - Art. 26L, N.68).
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anneye nispetle gergek bir ikAme (substitution)
konusudur.

stiz

Her iki gOrtiniim geklinde de ddting annenin
mutlak ytiktimliiliikleri
aynrdrr: Doium ve dogumdan
sonra gocuiu istem sahibi anne ve babaya teslim etmektir 16.

v
istem sahibi anne ve babanrn yiikiimliiliikleri
bakrmrndan da eier, gocu{'u kabul etme ytiktimhiltigti
bir ken ara brrakrlacak olursa, farkh olasrhklar sdz konusu olabilir:
- Odting annenin istem sahibi anne ve babaya
kargr, bu konuda en ufak bir ticret talep etmeksizin bir
li.itufta bulunduiu saf bir gOrtiniim gekli de miimkiindtir. Ancak hergeyden tince yakrn bir akrabamn veya tamdr{rn istem sahibi anne ve babaya y6nelik yardrm edimi qeklinde dtigrintilebilecek olan bu istisnai durum,
ddi.ing annelifin gegerliligi konusundaki tartrgmada birgok kez bu konudaki toptan bir yasaklamaya kar$r gerekge olarak ileri stirtilmektedir (Burada bir stlzlegmenin stjz konusu olup olamayacair sorusu akla gelebilir).
- Ortalama ve aynr zamanda daha gergekgi diier
bir varyasyon ise, cidting annenin yaptrgr igten maddi
bakrmdan higbir grkar sailamadrfr, ancak buna ra{'men
masraflarlm ve kaza kaybrnrn tazminini talep edebilecegi durumdur. Taraflar arasrndaki bu uzlagmanln akit
niteliginde otduf-u qtiphes tzditL7 .
- Nihayet; istem sahibi anne ve babanrn ddiing
anneye karqr, kararlaqrtrnlan ricret drgrnda, miktan
taraflann iradesine gcire belirlenecek olan, masraflarlnl
ve kazang kaybrnt tazminle yiiktimlii olduklan tamamen ivazh bir qekil de dtiqiiniilebilirl8.
B. EKONOMiK

FONKSiYONI,ARI

Oating
annelik
stizlegmesinin
ekonomik
fonksiyonlarrndan bahsetmek, belli bir srkrntryr da beraberinde getirmektedir. Burada yeri geldigi igin Su gerEegedeginilmelidir: Ticari amagh ddiing annelik sdzle$meleri
ABD'de,
ingiltere'de,
Fransa'da ve son
zamanlarda Almanya'da da yayrlmaya baglamrgtrr. Bu
konuda Marsilya'da bir doktor tarafrndan kurulan ve
hayrrsever bir kururn olarak tanrnan ve "kirahk rahim"
propogandasr yapan bir merkez ilrnek olarak gdsterilebitir19. Kurumun konsepti "approche non lucrative"'e
dayanmaktadrr; bununla tidting annenin alabilece$i gene1 (briit) tazminat miktan kastedilmektedir fti bu

16
L7
18
19
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miktar 50.000 FF.drr), bu miktar aldatma ftile), riziko
primi ve isteme sahibi arure ve babanrn cidiing anneye
verdikleri para ile deierlendirilemeyen
hediyeler ile
tahdit edilmigtir. ingiltere'de de cidting annelik komisyapan
yay$nlagmrqtrr.
yonculuiu
ozel kurumlar
Amerika'da da avukatlar bu igle uiraqmaktadrr.
Bir
an igin ticari
amagh tidring annelik
sdzlegmelerinin sosyal ve hukuki agrdan kabul edilebilecefini diigtinecek olursak, bu iqlemin gergekten btiyuk
bir iktisadi tinemi hanz olacafrnr tasawur etmenin kabul edilmez bir yanr olmadrgr gdriilecektir. Odung annelik strzlegmeleri ekonomik geligmeye pratik bir yardrmve ekonomik, kuzey ve guney
da bulunmaktadrr
agr[rnrn kapatrlmasrnda ve aynca kuzey ve guney yan
ki.irede farkh seyreden ni.ifus probleminin gciztimrinde
ige yaramaktadrr. Geliqmiq endtistri ve hizmet toplumlannda kadrnlar hamilelifin ve doiumun trbbi endikasyonlanndan bafrmsrz olarak mesleki ve sosyal
aktivitelerini devam ettirebilmek ve formlannr koruyabilmek igin, tigtincti dtinya tilkelerinden gelen kadrnlar
vasrtasryla, bunlara belli bir kullanma kargrhlr ddeyerek gocuklarlnr tagrtmakta ve dtinyaya getirtmektedirler20. Aynca tirtinlerin ihracatr d.a ni.ifus yogunlugu
tizerin d,e azaltrcr bir etkiye sahip olabilecektir2Oa, ancak
buna raimen ddting anneler yirie de asli sosyal fonksiyonlannr yerine getirmeyi tercih etmekte ve bu yolla
elde edilen ddvizler drg rilkelerden igeriye akmaktadrr.

c. TERMiNOr,O.ri
Bu makalede "ddting anne" kavramr ve bunun
gdriiniiq gekilleri rizerinde durduk. Ozellikte Borglar
Hukuku (Kapsamr)'nda birbirine akraba scizlegmetipleri igin kullanrlan terimlere, sadece ijdi.ing annelik sdzlegmesirrin giiriiniim gekli olarak nitelendirilen B varyasyonu uymaktadrr ki bu varyasyonda sadece rahim
tidting olarak verilmektedir, yoksa ddiing anne kendi yumurta hticresini bu sdzlegmeye konu etmemektedir2l.
Aynr $ey, rahimin temlikinin22 :razh olarak kararlagtrnldrir "kirahk anne" diye ifade olunan durum iginde gegerlidir; bu deyim B varyasyonunun btitrin gegitleri hatta "tagryrcr anne" tabirini de kapsamaktadrr. Odtfurg
annenin aynr zamartda genetik anne de oldugu, A varyasyonu igin "Ammenmutter" deyiminin kullanrlmasr
daha uygundur; "Yedek Annelik" deyimi ise, istem sahibi anne doiumdan sonra oz anne konumuna gegecegi

20 Jiiggi/Widmer,
s.66-67.
20a JaggiAilidmer,
s.67; aksi fikirde: Zantmann, s.71-86
(Y azar, demografi k azalma.yr tilkeni n k al kr nm asrna b agl a maktadrr. Ancak iirtinlerin ihracatr ile kalkrnma arasrnda
dofrudan bir bailantr olmadrfrnr savunmaktadrr).
2L JiiggiA[idmer,
s.67.
22 Buradaki "temlik" sdzcrigri somut anlamda el degigtirme
olarak anlaqrlmamahdrr.
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igin,tamamendogrudegildir2S.
D. IIYGUr,AM$I
hukuki
sdzleqmesinin,
annelik
Odtinq
uygplanabilirlik sorunu da -en azrndan isvigre igin- oldukga hayali gciztikmektedir. Buna kargrn, agagadaki
ilk alt baqhkta bu sozleqmenin birbirine akraba isimli
ve isimsiz akit tipleriyle kargrlagtrnlmasr yoluyla aralarrnda bir bailantr kurulm aya gahgrlacaktrr. Daha sonra
aile hukuku bakrmrndan bir defierlendirme yaprlacak,
doktorun genetik tehlikeler hakkrnda agrklama yapma
(aydrnlatma) Odevinden doian maddi hukuk yontinden
sorumluluiu, nihayet Odiing annelik sdzlegmesinin hukuki gegerlilik sorunu ve s6zlegmenin yokluiunun sonuglan ile incelemeye son verilecektir.
I. Odiing Annelik

Siizleqmesinin

Morfolojisi

1. Genel Olarak
Yapay
"insanlarda
Konseyinin,
Avrupa
Ddllenme" hakkrndaki Tavsiye Tasarrsrnda24 ddting
anne "... Ba$ka bir kimsenin istemi tizerine, hamilelikten 6nce buna razr olarak gocuf"u taqryan ve do$-umdan
sonra gocuiu istem sahibi bu kimseye teslim eden (veren) kadrndlr..." geklinde tanrmlanmrgtrr. Bu tanrma
gcire odting anne yiintnden stjz konusu olan ytikiimliiliikler; hamileligrn ve doiumun tistlenilmesi ve bunu
mtiteakip doian gocuiu siizleqmenin diier tarafina teslim etmektir.
a) Kavramrn karakteristik unsuru olan "6diing
anne" terimi agrsrndan kanunda di.izenlenmig ariyet
veya benzer diier sdzleqme tiplerinin kargrlaqtrnlmasr
*rahimin
yoluyla bir yakrnhk kurulabilir mi? Bu husus
kiralanmasl (pret d'uterus)" tabirinden anlagrlmakta
mrdrr?
rvazsrz olarak
temlikinin
rahimin
Eier
kararlaqtrnldrfr gekilden yola grkarsak -B varyasyonu
anlamrnda- burada ariyet veren sdzlegmenin kargr tarafina (ariyet alana) rahmini hamilelifin devamr si.iresince kullanma imkAnr verdigi igin, taraflar arasrnda bir
ariyet iligkisinin mevcut oldu$'u sonucuna vanlabilir2S.
Bu kullanma, istem sahibi anne ve babamn embriyolanmn ddting annenin rahmine yerleqtirmeleri -ta ki dogum sonucunda gocuk ddting verilen organdan aynhncaya kadar- geklinde gergeklegmektedir. Bu tespitten
nahemen ddring annenin iinemli ek yiiktimltiliiklerinin

s.68.
23 JnggiAilidmer,
24 Conseil de I'Europe. Comite' d'experts sur les progfbs des
sciences biom6dicales, Projet de Recommondation du
Comite' des Ministres dux Etats membres relative a la
procrrSation artificielle humaine. Strasbourg L987.
s.68-69.
25 Jaggllf{idmer,
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zart dikkate ahnmadrfrnrn farkrna vanlabilir. Bunlar;
hamileli$in devamr stir'esince gocu{"un bakrmr ve bu bakrmla bailantrh olan srnrrlamalar, yiikler ve rizikolar
ve herqeyden Once do$-umun zahmeti gelmektedir. Bu
yrikrimltiltikler,
ariyet yerine,
aJirrca, eier mutat
"Nutzleihe"nin bir ti.iriinti (yani hasrlat kirasrnl LYazsrz
bir gekli anlamrnda) kabul edecek olursak, yine tamamen karqrlanmayacaktrr. Bu durum ddiing annenin A
varyasyonu anlamrnda, yani sadece grplak olarak rahmini kullandrrmak geklinde de$il de, aksine kendi yumurta hticresi ile igleme katrldrfr durumda da evleviyetle gegerli olac akt:r26 .
Ariyet sdzlegmesine istinad etmek -bilhassa kira
veya hasrlat kirasrmn ivazh olarak kararlagtrnldrgr durumda- doian gocuf-un iadesi veya teslimi konusunda
ortaya grkabilecek zorluklar, deyim yerinde ise gok ustalrkla dolanrlmrs olaca[r igin, bu ytizden cazupgdzi.ikmektedir. Aynca adi kirada veya hasrlat kirasrnda kiralayanln hapis hakkr (Retentionsrecht) gozardr edilecek
olursa, bu sdzlegmelerin konusunu yalntzca taqrnmaz
mallar oluqturacaktrr.
Ancak sonug olarak Sunu belirtmek gerekir ki;
insan vticudu ve onun krsrmlan hukuki anlamda "eqya"
sayrlamaz. Bunlar temlik edilemez ve kullanma veya
faydalanma kargrhfr devredilemez. Bu nedenle ddiing
annelik iligkisini ayni edimli stizlegmelerden birine veya
ijrnekseme yoluyla emaneten tevdi kurumuna benzetmeye yiinelik her Eaba boqa grkacaktv?T .
b) Ancak hizmet edimi scizlegmeleri ydntinden
durum nedir? itt< akla gelen istisna sdzlegmesidir.
Burada bedensel bir iggtirme sonucunun varhfr inkAr
edilemez. Ancak bununla gocugun yaprcal nitelikleri temin edilmiq olacak mrdrr? Qocuiun, siparig veren
(rsmarlayan) tarafindan tedarik edilen maddenin iqlenmesi sonucunda, tidi.ing anne tarafindan meydana getirildi{i stiylenebilir mi? Bunlar yalrrzca esash sorulardan birkagrdrr. Bu sorulara mtispet cevap verilirse;
garanti, mtiteahhidin ayrptan dolayl soumluluiuna ve
rsmarlayanrn talep edebilecegi haklara iligkin hriktimlerin her birinin tatbik kabiliyetine giire, sdzlegmenin hukuki niteligi belirlenecektir2S.
Kanaatimizce, 0diing annelik s6zlegmesi hukuki
niteligi itibariyle ne ayni edimli bir sozleqme ne de trtz'
met edimini ihtiva eden bir sozlegme ttirudiir. Bu s6zlegme, isirnsiz sbzlegmeler grubunda yer alan "suigeneris" bir sdzleqmedir.

26 Bkz. yuk.s.30 (A-IV).
27 JeggiAilidmer, s.68-69.
28 Jiiggi/Widmer, s.69.
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2. Olugumu
Sdzlegme hukuku ytintinden gegitli nedenlerle
gerekli olan gekil mecburiyetinin ddting annelik sOzlegmesi iginde gegerli olduiu sonucu grkanlmamaa Belki
uygulamadan ve trp mesle{ine iligkin kurallardan, cirne[in; organ nakli konusunda29 mevcut olduiu gibi, yazrhhk gartr grkanlabilir. AT. nun Tavsiye Tasanslna
gdre; sun'i d0llenme ile ilg:iti olarak yaprlacak her sozlegme katrlanlann ttimriniin yazrh muvafakatr ile oluqur.
3. igeriii
a) Oating Annenin
Ytiktimliiliikleri:
Odting
anneye terettiip eden yiiktimhiltikler
esasen aktif bir
eylem geklinde defil de genellikle pasif yiiktimliiltikler
geklindedir. Bunlar hergeyden Once, embriyonun kendi
vticuduna yerlegtirilmesi, daha sonra hamilelik ve nihayet dogumdur3O. Bu asrl (asli) ytikrimhiliikler, rincelikle
gocuia kargr koruma ve muhafaza yiiki.imliiltikleri
ve
aynr zamanda istem sahibi anne ve babaya da iligkin olmak izere bir dizi yan yiikiimliiliikleri
de beraberinde
getirmektedir. Burada qocuiun geligimini tehlikeye sokabilecek grdalamn veya alkollti igecekler, uyugturucu
grbi geylerin kullanrmrndan vazgegme geklindeki "kagrnma yriktimhiltigti" On planda gelmektedir. Yine gocuiun genetik mengeini gtivence altrna almak igin, embriyonun ddiing anneye enjekte edilmesi zamanrnda cinsel
beraberliklerden
kagrnrlaca['r da kararlaqtrnlabilir.
ikinci asil borg, dogan gocu!-un istem sahibi ana ve babaya teslim edilmesidir3l.
istem
b)
Sahibi
Anne
Babanrn
ve
Yiiktimhiltikleri:
Bu kimseler -sdzleqmenin ivazstz
olarak kararlagtrnldrgr haller drgrnda- ister salt masraflar olsun (ki buna ddting anne lehine yaprlan hayat sigortasr da dahildir) isterse bunun drgrnda verilecek ticret olsun, bir takrm mali edimlerde bulunmakla
ytikrimltidtirle r32.
4. Sona Ermesi
Bir sdzlegme ilipkisinin normal olarak ifa ile
sona ermesi durumunda ortada herhangi bir problem
yoktur, ancak agagrda deginilecefi izere bunun dogru
olmadrgr gtisterilecektirS 3.
Burada daha ziyade (si.irekli borg iligkilerine uygun dtiqtiigti g:ibi) sdzlegmenin feshi veya ddnme yoluyla vaktinden 6nce sona erdirilrnesi olasrhfr konusunda
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zorluklar ortaya grkmaktadrr. Qocuiu vermek istemeyen ddting annenin fesih hakkr hakh olabilecektir. istem
sahibi anne ve baba ise, ddtng annenin ahlAki bakrmdan yagam tarzrnr, srhhatini, ana-babadan birinin 6ltimtinti gerekge gdstererek fesih haklannr kullanabileceklerdir. Aynca burada gocuiun sakathlrndan dolayr da
stizlegmeden mutlak surette dcintilebilecegi dikkatlerden kagmamahdrr.
Stizlegme iligkisi gocuiun veya odring annenin
iiltimti ile sona erer. istem sahibi ana ve babanrn ciltimti
durumu da kural olarak sdzlegmenin sona ermesi sebeplerinden biri olarak g6riilmektedir34.
II.
Aile
Deierlendirilmesi

Hukuku

Yiintinden

Sorunun

1. Ana ve Qocuk Arasrn-dat<i itigki
Anne ve gocuk arasrnda kanunun Ongdrdtigu ilk
iliqki doium yolu ile meydana gelir (Art. 252/Abs. 1)35.
Bunun igin ne anne tarafindan gocuiun tanrnmasr ne de
gocuiun veya rigiinci.i bir kiqinin bu yoldaki bir talebi gerekil degildir. Aynr qekilde annenin evli olup olmamasr
veya dtillenmenin normal cinsel iligki sonucu veya yapay dtillenme geklinde olmasrnrn da bir ijnemi yoktur.
Qocuk ile onu doiuran kadrn arasrndaki iligki, kadrnrn
sadece hamileligi tistlendigi ve doiumdan sonra gocuiu
istem sahibi anne ve babaya teslim ettifi -yani odring
annelik iligkisi- durumda da kurulacaktrr. istem sahibi
baba, sadece tanrma (Art. 260) kansr ise yalnuzca evlAt
edinme yolu ile yabancr bir kadrnrn dtinyaya getirdigi
gocukla iligki kurabilirler. Bu durumda ddting anne, genetik anne ise -yani yapay d6llenme iEin kendi yumurta
hticresini vermigse- o aynr zamanda gocuiun hukuki annesi sayrlacakrr (Art. 252 Abs. 1 ZGB)36. Odting anne
kendisinde yabancr bir embriyoyu taqryorsa, bu takdirde Art. 252 Abs . ZGB'nin buna ra$men -dogrudan dogruya veya yasa koyucunun bogluk doldurmasr qeklindetatbik olanafn olup olmadrfr sorulabilir. Qocuk ile anne
arasrndaki iligki, yumurta annenin rahmi drgrnda d0llense (Retortenbaby) ve 5rumurta bagka bir kadrndan
ahnsa bile, doium yolu ile kurulacaktrr. $iiphesiz, gocugu doguran kadrn bu ihtimalde, genetik olarak anne defildir; ancak o dcillenmiq yumurtayr rahmine agrlatmayr
ve hamileligi tistlenerek, gocuiu doiurarak bu iglemde
aktif bir rol oynamakta ve doium igin mutlak olan qartr
yerine getirmig olmaktadrr. Bu nedenle gocuk ile onu
doiuran anne arasrnd,aki hukuki iligki mutlaktrr37. Qo-

34 Jiiggr^Nidmer, s.71.
3 5 Berner Kommentar - Cyril Hegnaver,2. Abt., 1. Teilband,
30
31
32
33

Jiiggi/Widmer, s.70-71.
JiiggiAflidmer, s.71.
JiiggiAilidmer, s.71.
Bkz. aqa.,II.

s.49.

3 6 Berner Kommentar - Cyril Hegnaver,2. Abt., 1. Teilband,
s.49; Jeggi/Widmer,

s.72.

3 7 Berner Kommentar - Cyril Hegnaver,2. Abt., 1. Teilband,

tut. 252,N.39.

cuk ile onu doiuran kadrn arasrndaki iligki, yumurta
hricresini veren kadrn tarafindan, eier o kendisinden
yumurtamn ahnmasrna ve bagkasrna agrlanmasrna muvafakat etmigse, iptal edilem e238. Genetik anne, b6yle
bir muvafakat vermemigse, o zaman ana ve gocuk arasrndaki iligkinin iptalini (Art. 256 ff. hiiktimlerine gdre)
isteyebilecektir. Bu iligkiyi iptal ettirmeyi bagarrrsa,
ancak bu takdirde gocuk ile iligkiyi Art. 260'rn amacrna
uygun olarak tanrma yoluyla veya Art. 26I'e gcire alacagr bir htiktim ile kuracaktrr. iptal stjz konusu deSlse,
bu durumda Art. 264 ff.'ye uygun olarak yalnrzca evlAt
edinme yolu agrktrr. Eier yumurta hticresini veren kadrn, dOllenmig yumurta, dof"uran anneye agrlanmadan
6nce 6ltirse, gocuk ile herhangl bir iliqkisi kurulmayacaktrr39.
2. Baba ile Qocuk Arasrndaki

itigtri

Qocuk ile baba arasrndaki iligki ise babahk kari(kocanrn
babahfrmn varsaJrrlmasr) (Art. 255) ve tanesi
gergeklegir (Art. 26U40. Art. 255'in kariyolu
ile
nrma
nesi biiytik bir olasrhkla; kocamn ve yalmzca onun'
anne ile cinsel iligkide bulnmasr esaslna dayanmaktadrr. Benzer gey Art. 260'daki tamma durumunda da sdz
konusudur. Ancak her zamall kocanrn veya tamyan
kimsenin gocuiun babasr olduiu da mutlak defildir; babahk karinesinin elektif gartlarrndan olan yapay diillenme de olduiu glbi. Yapay ddllenme, sperm veren kimse
ile cinsel iligkide bulunulmasr durumu ile bir tutulmugtur41. Cinsel iligki ise babahk karinesinin gartlanndan
birisidir. Ancak bu benzetffi€, yalnrzca sperm veren
kimse hayatta ise ve ayru anne ile cinsel iligkide bulunmuqsa hakh olabilecektir. Qtinkii babahk davasr ile kazamlm aya gahqrlan gocuk ile baba arasrndaki iligkisinin
tespiti hususu, yahn olarak babanrn gocukla olan genetik iliqkisine degil, aksine bir adrm daha atrlarak, onun
gocuiu tirettifi vakrasrnda esasrnr bulur42. Cittsel iligki
ile iireme durumunda her iki unsur da birarada mevcuttur. Buna kargrn, yapay ddllenme durumunda, spermin yanlsra sperm veren kimsenin de brr iqlem srrasrnda spermlerinin kullanrlmasrna y6nelik istemi-nzasl
gerekir. Bu nzantn sperm veren kimsenin saghgfnda
verildigi kabul edilir. Sperm kigiligin bir pargasr olduiu
igin, bu istemin (nzanrn) de, sperm veren kimsenin tjltimii ile birlikte nihai ve zorunlu olarak sona erdigini kabul etmek gerekir. Bu nedenle tlltimden sonra

38 Berner Kommentar - Cyril Hegnaver,2. Abt., 1. Teilband,
Art.252,N.39.
3 9 Berner Kommentar - Cyril Hegnaver,2. Abt., 1. Teilband,
Art.252, N.40.

40 Berner Kommentar - Hegnaver, Art. 252, N.99.
4 L Berner Kommentar - Hegnaver, Art. 262, N.23'de anrlan
Peter, Bernhard, Dtille ve Hug.
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42 Berner Kommentar - Hegnaver, Art. 262, N.23a.

gergeklegtirilen yapay ddllenme durumunda babahk davasrmn reddi gerekir4S.
Davacr dOllenmeyi ve spermlerin mengeini ispat
etmelidir. Annenin yamsrra gocuk da srr sahibidir.
D0llenme iglemini gergeklegtiren doktor, bu yiizden,
eier anne veya gocuk (e!'er temyrz kudretini haiz de{ilse, onun kanuni temsilcisi) doktoru srr saklama ytiktimttiliigiinden muaf tutulmuglarsa, vericiyi (kimligini) ifga
doktorun hesap verme yuetmelidir. Bu yrikrimliiliik
(OR 400 Abs. 1).
ki.imli.iltiiiinden kaynaklanmaktadrr
Bu ytikrimltiliik gocuia kargr da mevcuttur. Qtinkii annenin muamele emri, do{'an gocuk lehine bir emri de
iqermektedir. Bu nedenle anne bu haktan peqinen ve gocuk adrna dahi agrkga vazgegemez{4.
Oatinq annenin kocasrnln babahgr da karinedir.
Gergi hAkim ona icabr halinde, Art. 256 Abs . 3 ZGB'nin
lilfzr kargrsrnda bu karineyi gtiri.itme imkAmnl verebilir.
iptal davasrmn kabultine kadar o gocuf'un babasr sayrlrr
ve evlAt edinme igin onun onayr gereklidir. Eier o dava
agmaktan kagrmrsa, istem sahibi baba bu durumda ancak evl6t edinme yoluyla gocukla hukuki bir iliqki kurabilir. Buna kargrhk, dava kabul edilirse, istem sahibi
baba -genetik baba olduiu stirece- gocuiu tamyabilira5.
Odung anne evli de$ilse, bu takdirde vesayet makamr gocu!'a bir kayyrm tayin etmek zorundadrr, aynl
$ey, e['er ddting annenin kocaslmn gocukla olan iligkisi
iptal sonucunda bertaraf edilmiqse de sdz konusu olacaktrr (Art. 309 ZGB).
EvlAt edinme Odting annelik stizlegmesinin
btinyesinin, ayrrtcr bir ilzelligi olduiu igin, tidiing annenin aracrhfrm, evldt edime aracrhfr olarak kabul etmek
gerekir. O bu ytizden Art. 269c Abs. 2 ZGB ve evldt
ed,inme aracrhfr konusundaki mevzu ata46 uygun olarak
buna muvafakat etmekle ytiktimliidi.ir{T .
III. Hukuki

Gegerlili!'i

Odting annelik sdzlegmesinin yokluiu Oncelikle,
gocuiun
evl6t edinmeye y6nelik olan muvafakatin
dogumundan itibaren 6 haftahk stire gegtikten sonra
verilmesi durumunda soz konusu olacaktrr (Art. 265a
Abs . I ZGB). Bu muvafakatrn daha tince verilmesine y6kanuna aykrndrr. Bu yiiktimliinelik bir ytiktimliiliik,
Itik Odting annelik stizlegmesinin esash bir unsurudur.
Bu olmaksrzrn taraflann sOzlegmeile varmak istedikleri

43 Berner Kommentar - Hegnaver,Art. 262, N.23a;Art. 26L,
N.78a.
44 Berner Kommentar - Hegnaver,Art. 262, N.24.
45 JiiggiAilidmer, s.72.
46 Verordnung tiber die Adoptionsvermittlung vom 28. Mdrz
1973(oderAdoptionsvermittlungsverordnun- AdW).
47 JiiggiAilidmer, s.72.
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amaca ulagrlamayacaktrr4S.
Bundan bagka hamilelifi akdi bir ytiktimltiliiitin
konusu yapmak durumunda odi.ing annenin kigisel
ozgrirlui{iniin cauzolmayan bir srmrlamasr ve bu surette Art. 27 Abs. 2 ZGB'ye bir aykrnhk hali stiz konusudur. istem sahibi anne ve babanrn evlAt edinme konudahi, ZGB Art. 27 Abs. 2'yt
sundaki fkiimltiliikleri
ihlal etmektedir49. Her iki tarafrn da cizgtirli.iiti ihtal
edildigi iEin, yalnrzca Art. 27 Abs. 2 ZGB ile korunan
her bir tarafin, Federal Mahkemenin iEtihatlanna uygun olarak, sdzlegmenin yokluiunu ileri stirmesinin bir
anlamr olmayacaktrr.
Art. 27 abs. 2 ZGB'ntn ihldlinden maksat, aynr
zamarrda ahlAka aykrnhk olarak da gdrtilebilir. Bu anlamda ahlAk kurallanna50 ytinelik bir ihl6l hergeyden
tjnce farkh gerekgelerle ortaya grkmaktadrr: Odiing annenin edimi kargrhsnda bir ticret verilmesi konusunda
yaprlan anlagma cidring anneyi ve gocuiu bir egya deierine indirmektedir. Aynca i.icretsiz bir ildting annelik
sdzleqmesi dahi, anne ve gocugun insanhk geref ve haysiyetini ihlal etmektedir. Ancak yalnrzca embriyonun istem sahibi annenin rahmine (hastahk, kaza veya istem
sahibi annenin dltimri yrizrinden) yerlegtirilemedifi, in
vitro, organLzrna drgrnda goialma duruffiu, kabul edilebilir gdzrikmektedir . Ivazstz ddting annelik sdzleqmesinin gegerli olduiu yolundaki dtiqtinceler -ki liberal 96rri$ bunu temsil etmektedir- yine de bu stizlegmenin
gegerliligi igin tek bagrna yeterli degildir. Qiinkti bu stjzlegmenin yokluiu tlnceden bilinen sebeplerle ortaya grkmaktadrr5l.
isvigreli yazarlar 6dtng annelik stizlegmesini
oybirligi ile "yok" telAkki etmektedirler. Aynr fikir yabancr yazarlann biiytik bir krsmrnca ve mahkeme kararlarrnda da savunulmaktadrr. Kanun koyucu pek gok
devlette ticari amagh iidiing annelik konusuna ya bir
yasaklama getirmigtir veya getirmeye ugra;maktadrr;
yalntzca Kanada'daki (Ontario'da) bir tebligde ddting
anneli$in gegerli olduiundan bahsedilmektedir; ancak
bu tebliide yine de sdzlegme igin kazai bir makamrn
onayr talep edilmektedir. AT.nun Tavsiye Tasartsrnda,
riye devletlerin sadece istisnai durumlarda ivazst4 hukuken icra edilemeyen (yaptrnmr olmayan) bir ddting
anneli$ kabul etmelerini dngdrmtigttir ki, bu durumda

Odting annenin gocufu muhafaza etmek konusunda, olmasr gereken (doial) bir hakkr vardrr. Yapay dollenme
hakkrndaki htiki.imleri veya ytlnergeyi grkaran veya bu
ytinde hazrrhhlar yapan isvigre Kantonlarrnda, cidting
annelik konusunda getirilecek olan bir yasak ya agrkga
tingdriilmekte ve organizma drqrnda dollenme konusunda gahgmalar yapan isvigre Trp Bilimi Akademisinin
Ttp Etig:i YcinergesineS2 yaprlan bir atrf ile gergekleqtirilmektedir.
Odting annelikte mesleki (profesyonel) arabuluculuk konusundaki yasaklama "Gen teknolojisinin ve
yapay dtlllenmenin insanlar tizerinde kOtriye kullanrlmasrna" karqr halkrn teqebbtisti sonucu getirilmiqtil53.
fV. Yokl.tfun

Htiktimleri

Odtinq annelik sdzlegmesinin yokluiu, ddiing anneye aqrlama yaprlmasrna veya embriyonun nakline iligkin olduiu stirece, sciz konusu komisyoncu ve doktor ile
yaprlan stlzlegmelerin de esas itibariyle yokluiu sonucunu doiurur; hatta burada ddring annenin hizmet ediminde bulunacairnr iigtincti kiqilere bildirmeye ycinelik
ilAna iliqkin sdzlegmelerde yok sayrlacaktrr. Ancak, sadece odring annelik sdzlegmesinin rvazsuz olarak, yani
ahlAki bir amagla yaprldrfrnrn kabul edilebilecefi nadir
durumlarda, yaprlan sdzlegmeleri gegerli olarak kabul
etmek mtimkrindrir54.
Odting annelik sdzleqmesinin ahlAka aykrnhfr
neticesinde, OR Art. 66 uygulama alanr bulacaktrr ki,
bu htikme gore ahlAka aykrn bir amaca ulaqmak niyetini taqryan scizleqmelerin ifasr talep edilmeyecektir55.
Odting annelifin yasaklanmasr ve bu sdzlegme ile baglantrh olan suistimallerin engellenmesi geklindeki gdnige g6re; ddting anneye yonelik olarak yaprlan edimlerin
geri istenmesini kabul etmemek, hakh gdzrikmektedir;
bu surette ddiing anne bakrmrndan, gocuiun muhafazasrna ydnelik olan karann verilmesi kolaylagtrnlmrq olacaktrr. Bu gdztim aynca sozleqmenin ahlAka aykrnhgrnrn gerekgesini Odiing annenin kigilik haklannda
gtirmektedir. Ote yandan organize ddting annelikle ve
bundan ticari amagla faydalanma ile savaqmak igin komisyoncu, doktorlar, ilAn veren kimseler gibi qahrslara
yaprlan edimlerin geri talep edilebilmesi ise yerinde bir
hususturS6.
Odtinq annelik sdzlegmesinin yoktuiuna raimen
odting anne - hamileli{in tespitinden sonra - istem sahibi anne ve baba ile gegerli bir muhafaza sdzleqmesi

4B Berner Kommentar

Hegnaver, Art. 252, N.36; Jiiggil
Widmer, s.73.
4 9 Berner Kommentar - Hegnaver, Art. 252, N.34; VON
TUHR/PETER, I258, $ 31V; JiiggiAMidmer, s.73.
5 0 Art. 27 Abs. 2 ZGB anlamrndaki ahlAka ayk:rnhk ile normal (bilinen) diier ahlAka ayhrrhk arasrndaki fark iqin
bkz. VON TUHR/PETER ,I 258, $ 31 V.
5 1 JiiggiAilidmer,
s.7 3-74.

Bkz. yuk. dn.7.
Jiiggi/Widmer, s.75.
s.75.
JiiggiAilidmer,
Bu htikmtin yorumu konusunda bkz. Gauctr/Sclueg/Jiiggr,
s . 1 1 1v d .
56 Jiiggi/Widmer, s.75-76.

52
53
54
55

talepleri de haizdir. qlinkii annenin doktora ydnelik
muamele (iglem) emri, burada aynl zamanda gocuk lehine verilmig bir emir niteligini de tagrr.

ktedebilir. Muhafa za slzle gmesi muvafakat yriktimliiltikapsamrndadrr. Muvafakat
gu (Bewiltigungspflicht)
gartlan EvlAthklann Himayesi Hakkrndaki yiinetmelige uygun ise gegerlidirS7. Qocuiun daha sonra istem sahibi anne ve baba tarafindan evlAt edinilmesi bakrmlndan da genel kanuni qartlar gegerlidir (Art. 264 tr
ZGB). EvlAt edinme hususu sadece 6dting annelik iligkisinin mevcudiyeti realitesine istinaden reddedilemez.
Odting annelik siizlegmesi vesayet makamlanmn mtidahalesi igin tek baqrna bir sebep teqkil etmez. Qtinkti bu
meyanda gocuiun menfaatlerinin tehlikeye diiqmesi
(Art. 307 ZGB) veya Art. 309 ZGB'deki durum sirz konu/
su olmaktadrrSS.
V. Doktorun

ARGUMENTUM
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- Vericiye kargr OR 398 vd. ve e!'er vericiye kargr
babahk davasr agrlmrgsa, OR 41 vd. hi.iktimlerine gtire
sorumludur59,59a.
E. SONUQ
Oating anneli['in ilk qekillerine yeni bir giincellik
kazandrran ve ona aynl zamanda nitel bakrmdan da
yeni boyutlar getiren yapay dOllenmeye iliqkin gafi'daq
teknikler modern trp'rn gtniimiizde ulagtrfr ileri seviyenin gocuk sahibi olamayan giftelere sunduiu bir imkAn
olarak gtirtilmelidir. En azrndan bu konudaki Palyatif
tedavi sayesinde bu tiir rahatsrzhklar artrk "ahn yazrsr"
olarak defil, aksine bir hastahk olarak ele ahnrnaktadrr. Ancak, bu bakrg agrsrndan yola grkarsak bu kez de;
tek taraflr olarak istem sahibi ana ve babanrn menfaatlerinin ydntintin tayin edilmesi ve diger ferdi ve toplumsal menfaatlerin iizellikle gocuiun menfaatlerinin gOzarile
sorusu
olmayacafi
olup
edilmig
dr

Sorumluluiu

Doktor;
- Anneye kargr OR 398 vd. hiiktimlerine gdre ve
eier diillenme iglemini annenin muvafakati olmadan
gergeklegtirmiqse OR 41 vd. htikiimlerine gdre sorumludur.
- Qocuia kargr; eier sperm verenin kim olduiunu bildirmemigse veya vericiye kargr babahk davasrnln
agrlmaslnr engellemek igin, 6lii veya kimligi bilinmeyen
bir vericinin spermlerini kullanmlssa veya ylne vericiye
karpr, gocuia ait olan taleplerin ileri stiriilmesine engel
olmak igin, nerede ikAmet etti$ bilinmeyen bir vericiden faydalanmtgsa, OR 41 vd. htiki.imlerine gdre sorumludur. Qocuk aynca OR 398 vd. daki siizlegmeden doian

kargrlagrlacaktrr6o.

59 Berner Kommentar - Hegnaver, Art. 262, N.25, 26,27; ay'
nca Art. 26L, N.20, 68; Art. 255, N.45; Art. 256, N.46, 119,
L24.
59a Bundan baqka doktorun genetik tehlikeler. hakkrnda agrklama yapma tidevi de mevcuttur (Bkz. Fuchq, s.6L0 vd.).
Bu ddevin ihlAli, doktorun anneye karqr hem akdi hem de
haksrz fiili yiintinden sorumlu,olmasrnr gerektirmektedir.
Yine gocuiun talepleri de bu sorumluluia dahildir (ayrrntrh olarak bkz. Fuehs, s.610-613).
s.76.
60 Bkz. Jiiggrfiffidmer,

57 Bkz. yuk. dn.46.
58 Jiiggi/Widmer, s.76.
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Ozgtil OZxaX

belli bir tanrmrn olmadrgr,
gore bir degerlenolaylara
hatta olamayacaS, somut
dirmenin yaprlacaS ifade edilmektedira.
da gevresi kesin hatlanyla

AVRUPA iNSAX IIAKLARI

sOzrE$MESiNDEaoil
HAKKI \rE TURK
YARGILAT\IWA
HUKUKTINAETKiSi
Mustafa $ENTOP*
I.
Kapsamr

Yargrlanma
Adil
ve Uygulama Alanr

Hakkr

Kavraml'

A. Kavram
"Adil yargrlanma hakkr" tabiri bu bigimde ifade
edilmiq olmak kaydryla yeni bir kavramdrr. Avrupa
Koruma
ve Temel Ozgtirltikleri
Haklan
Scizleqmesi (A.I.H.S.) nin 6. maddesinde ele ahnan
haklar kategorisini belirtmek igin kullanrlmaktadrr.
insan

Bu tabirin kullanrmr da istikrar bulmuq degildir. Onceleri "safhkh adalet yonetimi isteme hakkr" olarak
adlandrrma yaprlmrE, daha sonra Avrupa insan
Flaklan Divanr (Divan) kararlannda "adil yargrlama
hakkr" bigimini almrqtrr. TiirkEe isimlendirmede de
bulunmaktadrr.
aynhklar
arasrnda
miiellifler
Bazrlarrl "adil yargrlama hakkr" ifadesini tercih eder-

A.I.H.S.'nin 6. Maddesindeki haklann saylmr"tahdidi"
olmadrir maddenin iiEuncu fikrasrndan
nrn
anlaqrlmaktadrr. Frkrada yer alan, "(h)er sanrk ezcilm\e..." ifadesi bunu gostermektedir. Ancak yine de asgari unsurlan.belirleyen ve iEeren bir tantmtn yapllmasr
mtimktin olsa gerektir. Adil yargrlanmayl kiqinin bir
uyuqmazhk halinde kolay ve gabuk bir bigimde yargr
organrna ulaqabildifi, nyuqmazhgrn taraflan arasrnda
bir aynm olmaksrztn iddialann veya savunmanrn eqit
ve karqrhkh olarak, gergeiin ortaya Erkmastna imkan
verecek bir biqimde, kanuni ve bagrmstz bir mahkemede yaprldrgr yargrlama olarak tanrmlayabili rrr\. Boyle
bir tanrmlama sadece genel EerEeveyibelirlemek amacryla kullanrqh olabilir.
B. Kapsam
A.I.H.S. nin 6. maddesi iki bcjltimdenoluqmaktadrr. Birinci boliimde genel olarak yargrlamanrn ilkelerinden, ikinci boltimde ozellikle ceza yargrlamasrnda
gegerli olan asgari ilkelerden soz edilmektedir.
Yargrlamanrn

lerken , bazenz "doffu yargrlama" tabiri kullanrlmak-

1.

2.

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Hukuk Tarihi
Anabilim Dah Araqtrrma Gcirevlisi.
$eref Gtizubtiytik, Avrupa
Fkr" Feyyaz Cdlctklu/A.
Ankara,
siizleqmesi ve Uygulamasl,
insan Haklarr
L994, s.203 vd.; Tekin Akrlhoflu, Insan Haklarr-I,
Ankara 1995, s.206 vd.
Fkr. Feyyaz Gcilciiklu, "Avrupa Insan Haklarr Divanr
ve Kanrtlarrn
Yargrlama
Giire Doiru
igtihadrna
Insan Haklan Merkezi Dergisi,
Deierlendirilmesi",
E k i m \ 9 9 4 , C . I I , s y . 2 ,s . 2 v d .

3.

4.

5.

genel ilkeleri

dort ilke halinde

Bkz. Siiheyl Donay, Insan Haklan Agrsrndan Sanrfrn
H a k l a r r , I s t a n b u l 1 9 8 2 , s . J5 v d . ; A . $ e r e f G o z u b t r y u k ,
Ankara 1991, sh.270 vd.; Osman
Anayasa Hukuku,
Do{ru, Insan Haklarr Avrupa Mahkemesi Kararlarl ve
A v r u p a S c i z l e q m e s i I, s t a n b u l 1 9 9 4 , s . 2 8 6 .
s.39-41;
Donay,
s.204-205;
GcilcukltilGoztibtiyuk,
Gcilctiklti, s.2.
Benzer bir tanrmlama iqin bkz. Donay, s.41.
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sayrlrnaktadrr. Runlara Divan'rn iqtihatlernyla ortaya
konan beqinci ilke oiarak "dava aqrna hakkr" ilave
edilmektedir. Divan bu son ilkenin maddenin iik cumiesinde zlmnen bulunclufu fikrinrJedir6. I{akikaten diger btitun ilkeler anca]< yargl yerine ulaqma imkanl
varsa bir anlam kazanacaktrr. $u halde bu ilkeyi varhgr "bedihi" kabul edildigi iEin zikredilmemiq bir ilke
olarak duqtinrnek ger:ekmektedir.
Birinci

iike, mahkemelerin

ozellikler, kanuni,

bafrmslz

taqrmasr gereken

ve tarafs tz btr mahke-

nre Eeklinde belirtilmigtr.
ikinci iike yargllatnanln "makul stire"de 5raprlmasl gerefrne irseret etmektedir. Mekul -qiirenin her
olayrn ozelliklerine gore degiqecegi aErktrr".Divan iEti*
hatlannda makui srireyi belirlemek igin tiq dlqfl kullanrlmaktadrr. Birincisi dava konusunun gcirtilrnesinde
ve qdzrilmesindeki zorlukla, ikincisi, makul stirenin
aqrldrgrndan gikayetEi olan kiqinin tlzerine dtiqeni yaprp yapmadrgryla, tiEi.incii olEri ise mahkemenin ve
devletin tutumuyla ilgilidir7. Yargrlamanrn sur,iincemede kalrnasrnda devletin tutumu ethili ise ilkenin
ihlali gerqekiersecektir';bu dururnda devletin kusurlu
olmasr da gerekli gorr"ilmemektedir. Yargrlamayr rnakul silr'ede gerqeklegtirecek tedbirlerin alrrnasl zaten
devletirr gorcviciirS.
i.JEuncii ilke yargrlamanrn agrkhgr ilkesidir.
I)uruErnalann aErk olarak yaprhnasr ve liiikmiin agrk
dur"uqmada verilrnesi gerekmektedir'. Madderie rlevarnla agrlchgrn hangi hallerde srnrrlanabilecegi belirtilmektedir. Ru ilke aqrsrndan Onemli olan husus, duruqmanrn aErkhgr yt-riu3rla hedeflenen mak*sadrn
gerqekleqrnesidir. Srnrrlamalar hu qcrgevecle,niaksada ulaqmayr engellenleyecek rnahiyette olrnahdrr9.
Dordiincii ilke )rrirgrJamanrrl "hakkani5rsls Ltygun" bir surette yaprlmasrdrr".Ru ifade ger:iq kapsamhdrr ve yoruma rnusait bir nitelik taqrmaktadrr.

f)ivan'rn
iqtihatianyla
iqerigi
belir:lenmektedir.
I)ivan'a gcire bu ilkede en onernli unsul- tar.aflar ?frasrnda "silahlann eqitligr", yani davanrn tarafiarr arastnda haklar ve ytik{imltiltikler bakrrnrndan dengenip
mevcul, olmasrdrrlO. ikinci brir unsur olarak nrahkeme
kararlarlnrn gerekge]i olarak verilrnesi zikrecli}nektelclir11.
Beqinci ilke dava aqrna herkkrdrr. I)ivan'a gdre
bu husus agrk olarak maddede belirtjlmemekie birlih"
te zrmnen kabul edilmiqtir.. etinkii adil yargrlanrna
cincelikle dava aqrrla hakkrna sahip olmayi gerektirir'12. hfahkemede hak aramanrn geEici olarak da olsa
ort,adan kaldrnlmasr, hak aramanrn pahah olmasr sebebiyle zorlaqttnlmasr f)ivan iqtihatlannda
6. maddeye aykrnhk sebepleridir"l ll.

agri<lanan

A.i.H.s.nin G. Macldenin ikinci krsmi ise ozellikle ceza yargrlamasrnclzrki temel ilkelerderr bahsetmektedir. Buniardan ilki .suEsuzluk karinesidir: Kisi
suglu clclugu sabit olunca5rakadar sugsuzdur.
ikinci grup ilkeler sanrk haklandrr. Ijunlar a)
yoneltiien suglarnanrn mahiyetinden erl
krsa zamanda ve anladrfr dilde haberdar olmak; tr)
savunrnaslnr yapabiiurek iEin gerekii zarnana \r€j kolayhklara sahip olrnak: c) kenclisini savunnrak ve"va
bir avukatrn yardrnrrndan (rnali gticti m,risait cegiist:
i.icretsiz
olarak)
yararianmak;
d)
savurlrna
qahitlerinin iddia qahitleriyle eqit qartlarttra dinlenmekendisine

sini istemek; e) gerekirse bir terclimanrn yardrmrndan yararlanmak.
Sanrk haklar.r olarah saSrrlan llu be,$ hususun
bir srnrrlerma taqrmadrS, iiksiire uygulamada birinci
fikrada diizenlenen adil yargriarnrna ilkesi gcizonuncle
tutularak amaca gcire yorulrl yaprimasl gerei<tigi ifircler
edilmektedirl4. Frirr"anrn baqlangrcrnda liullanrlan
"...ezciin';\e..."l<elimesi bu de*erlendirmeyi hakir krlrnaktadrr.
f)ivan igtihatlarlyla, btr fikrada .qanrk haklan
olarak sayrlan teminatlann mtirnkun oidugu karlar.
ozel hukuk yargrlamalan iqin de uygulariabilecegi or-

6.
7.

8.
L

GiilcuklU/Gdzubuyiik, s.ZL5.
Akrlhoglu, s.315. Tutuklarniida rnakul stire kavramr iqin
bkz. Ieyyaz Gcilctiklti, "Yargrlama Matr<amlarl Oniincie
Makul sure", fnsan rraklarr Merkezi Dergisi Nisan

1 9 9 5 ,C l . I I I ,s y . 2 ,s . 1 0 - 1 3 .
"Makul Sure",s.I.3.
Golcrii..lti,
Cidlcul<lu,"Avm.pa insan Flaklai'r Sdzleqmesincle
Adil
Ya.grle'ra", A.U.n"f . Dergisi, C.49, I{o:1-2, s.216;
A k r i l i o f l u ,s . 3 1 5 ,

1 0 . Gdlcuklu/Gctzub ti;rtk, s.228-ZDg.
1 1 G c i l c u k l u / G c i z u b u y u k ,s . 2 8 0 ; A k r l h o g l u , s . S1 6 .
! 2 . Gcilcukiu/Gctztibuyuk, s.21b-217. Divan b* ilkeyi claha
L975 yrhnda (G^oider/Ingiltere da'asrncla,) i:elirtmiqtir.

1 3 . Blrz. Golcuklu/Gcjz:tibiiyu k, s. 211-216 .
L4. Gcilctrklu/G0ztibr-rvtik. s "206.
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ARGUMEI\TTJM
taya konmaktadrrl S.

lerini araqtrr acagrz.

Adil yargrlanma ilkesiyle Eok yakrn bir ilgrsi
bulunan, yakalama, tutuklama ilkeleri, slugve cezada
kanunihk illtesi ve haklann korunmasryla ilglli du-

Etkileri

zenlerneiere de temas etmek konumuz aErsindan zaruridir. Bu hususlnr A.i.H.S. nin 5,7 ve 13. nracldelerinde ele rrhnmtEtrr. Itsaca, 5. madde yakalama ve
tutukizrma ile ilgili ilkelerden bzrhsetmehte,bu konudaki karann

tarafrndan

hakim

verilmesini

gerekli

gurmekte; 7 . madde suEta ve ce'tada kzrnunilih ilkesine yer vernekte; 13. madde de ise temel haklan ihlal
edilerr kimselerin herklannr yetkili makamlar rjniinde
aramasr imkanr tantnrnaktachr.
C. Maddenin

Uygulama

Alanr

A.I"H.S. nin 6. Maddesinin uyguiama alanl srnrrlandrnhnrgttr. Bu alan "medeni hak ve vecibelerle
ilgili nizetlar ve suE ithamr" lrel mtinhasrrdtr. Ancak
,llrnu belirtmek gerekir ki, Divan bu iki alanr sozleqmeye taraf devletlerin iE hukuklanndaki kapsamlanyla srnrrh tutmamakta "otonom-ozerk" yorum esagcire
ozelligi ne
her
olayr
hareketle
srndan
itibaMesela
sonucu
belirlemektedir.
degerlendirerek
r:ryla qahsi haklan ve menfaatleri etkileyen tasarruftrn harigi kanuna gor"e ve hangi mercice yaprldrirna
bakmaksizln Divan tarirfindan "tl'leclenihai< ve vecibelerle ilgili" gortildiigti anlaqrlmakta,Jr116. Yine " ceza
ithzrmr" kouu."unda, rnilli hukukta " ceza" olarak nitelendirilen tiususlar kakrr-rledildigi gibi aynca, bdyle nitelenme^v€rt,mesela disiplinle ilg"ili iElemler de "ceza
ithamr" alantna ilahil edilmektedirl?.
,"Strhalde, 6. madclenin uygulama alanr Divan
tarafindan rnaddi kriter esas ahnarak, rnilli hukuhtaki niteleme ile baih kahnmayarak her czel olayda ayr1ca belirlenmektedir "
fI. A.i.If.S. nin 6. Maddesinin
Sistemine Etkileri

A. A.I.I{.S.

Hukuk

Adil yargrlanmaya dair ilkelerin anayasalartmrzda bir biittin olarak dtizenlendigi soyienclrlez.
Ancak adil yargrlanma ilkesini yakrndan ilglli olch-rgu
A.I.H.S. nin 5,7 ve 13. rnaddeleriylebirlikte degerlendir-ip br"rduzenlemelere tekabiil eden anayasa hukum-

Anayasal

Diizenlemelere

l. 1961 Anayasasl'nda Adil Yargilctrlntu l{ohkr
ite itgtli Dilzenlerneler
1961 Anayasasr'ndl A.i.H.S. deki di"izenlenrc'ler"in izleri goriilmektedir" Konutnuzla ilgili olaniart l<rsaca srralayaltm.
A.I.H.S. nin 5. maddesrnde dtizenlenen tutuklarna sebepleri, suglamanln ve sebeplerinin bildirihnesi, hakim karannrn gerekliligi, hakim karart olrnayan
hallerde en krsa zamanda hakim huzuruna grkanli:ia
ve usule aykrn uygulamalar igin tazminat ddenrnesi
hususlan, 1961 Anaytisasl'nlit 14 r.e 30. maddelerincie
yer almaktadrr.
Sozleqme'nin 6. rnaddesiyle ilgili clogrudan bir'
dtizerrleme bulunmamaktadrr. Ancak. bu maddenin
birinci kt-smrnr teqkil eden genel olarak yargrlannlrtnln ilkelerinden mahkemeye ve ozelliklerine ait olanlar anayasanln 32, 132 ve 133. maddelerinde yer almaktadrr. Yargrlamanrn suresirrle ilgili bir dtizenlerncr
bulunmamakbadrr. Yarg'rlamanrn agiklrgr ve hakkaniyete uygunlugu diEtitleri ile ilgili olarak da 135. tlrtcjdeyi grirmekte5'i2. SuEsuzluk J<arinesi anliyasada ye1
dtizenlerien sanrk haklan
alrnamaktadrr. Sozle,Srne'de
ise anayasanln 30 ve 31. rnncldelerinde genel olarak
yer ahnaktadrr.
dtizenleyen
Sugta ve
cezada kanuniligi
S o z l e q m e ' n i n7 . m a d d e s i a n a y a s a d a 3 3 . m a d d e n i n i l k
tiE frkrasrt'la karqrlanmaktadrr.
Sozleqme'nirrtemel haklann ihlali tizerine yctmiiracaa[ hakkinr duzenleyen 13.
maddesine ise anayasanrn hak ararna ile ilgrii genel
kili

Tiirk

nin

makamlara

dtizenlernesi olan 31. rnaddesi karqrhk gelnektedir.
2. 1982 Anayasosr'nda Adi,l Yurgrlannla Hahht
it.e itgi li D [)zr:nlenteler'
A . i . H . S . n i n 5 . r n a d d e s i n i n b i r i n c i f i l < r ' a s rt u yaprlabilecegi haileri gustennektedir.
tuklamanln
Kiqi dokunulmazhgr ve gtivenligi birbirinden ayrrlrnaz hususlar .oldtigrriEin oncelihle kiqi clokunulmazhgrndan bahseclihnekte sonre tuf,trkiama halleri Sa1,1imaktacirr. Ru fikra anuyasanrn 19. rnaddesinin birinci
ve iigtincti fikralanna tekabili eder.

1 5 . G o l c r i k l t r / G o z t i b t i y t i k ,s . 2 0 6 ; G d l c r i k l t i , ( K a n r t l a r ) , s . 3 .
1 6 . G o l c i r k l u .s . 2 0 3 .
L7. Gdlciiklti. s.206-207.

YIL: 7-8SAYI: 53

5" maddenin ikinci fikrasr tutuklarra halinde
tutuklama sebeplerinin ve suqlarnanu) en krsa zgmaru
da ve anladrfi dilde kiEiye bildirilmesi gereSni belirtir. Ana.yasada bti hukrim 19. rnaddenin drirdtincti fikrasrncla yer almaktadrr. Bildirim de&al ve yazlh
qLuali, eD geq hakim huzuruna Erkrnca yaprlacaktrr.
Maddenin iiqtincu fikrasr yakerlermave tutuklamit halinde i<iginin hernen bir hzrkim veya kanunen
adli vetkili bir rnernur huzuruna grkarllrnasr gereglni
ve nrahtii bir: siire iEinde yargrlanrna veya sorugturma
srrasrnda serbest brr"akrlma hakkrnr ifade eder.
Anayasanul 19" rnaddesinin beginci fikraslna gcire hakinr iinune qrkanlma shresi munferit suElar igin 48
s:rat. toplu olarak iqlenen suqlar igin 15 giln olarak
ongoriihniiqtiir; yedinci fikrada ise ilk ciimle olarak
Sozleqrne'nin 6. maddesinin riEilncti fikrasrnrn aynen
a hnclrgrnr gbrmekteyiz.
N'Inddenin dcirdrincu fikrasr ile yakalama ve tutuklamanrn kanuna uygunlufunun denetlenmesi iEin
bir merhkemeye mtiracaat hakkrnrn varhgr kabul ediIir" Anayasanrn 19. rnaddesinin sekizinci fikrasr yine
Sozlensme'dekihtikmtin benzer ifadelerle tekrandrr.
i\faddedeki duzenlemeye aykrn olarak yaprlan
yakalama ve tutuklamalarrn magdurlanna tazminat
hakkr tanryan son {ikra diizenlemesi, anayasanu} 19.
nraddesinin son fikrasrnda bulunmaktadrr.
Adil yargrlanma ilkesi olarak bilinen A.I.H.S.
nin 6. rnaddesi en cinemli kural olarak kabul edilirl8.
IJrr madde iki bciltimden oluErnaktadrr.. itt< bcjltimde
genel olarak yargrlamanrn ilkelerinden, ikinci boltimde de ozellikle ceza vargrlamasrnda geEerli olan asgari
ilkelerden soz edilmektedir. Genel ilkeler dcirt ilke
olarak srralanmakta, ancak bunlara Divan'ln igtihatleirryia beqinci bir ilke olarak "daveragma hakkr" ilave
edilmektedirl9.
Birinci ilke rnairkemelerin cjzellikleriyle ilgilidir. Buna gcire mahkeme bafrmslz, tarafsrz ve kanuni mahkeme olrnahdrr. Anayasanrn kanuni hakim iikesini getiren 37. rnaddesi kanuni mahkeme
taiimatrna tekabril etmektedir. 138. madde mahkemelerin bafrrn,sru]^rfu
baqhrtnr taqrmaktadrr. 139" madde
de hakimlik

teminatrnr

duzenleyerek mahkemelere

18. Akrlhoglu, (insan llaklan), s.314.
1 9 . G o l c u k l u / G c i z u b t i v t i k .s . 2 l b .

ARCTJMENTTJM

tarafsr zhk imkanl vermektedir.
ikinci ilke ile "makul siire" kavramr getirilmektedir. Anayasada stire ile ilgili I4l. maddenin son fikrasrnda bir hiiktim bulunmaktadrr.
Buna gore r
(d)avalann en az giderle ve miimkun olan stratle sonuqlandrnlmasr yarglnrn gorevidir" .
Ugtincii ilke yargrlamanrn agrkhgr ilkesidir ki
anayasanrn L4L. maddesinin ilk cumlesinde yer almaktadrr.
Ddrdtincri ilke yargrlamanrn "hakkaniyete uygun" bir surette yaprlmasrdrr. Bu qok geniq kapsarnh
bir ifadedir, Divan'rn yorumlanyla igerigi belirlenrnektedir. Mesela mahkeme kararlannrn
masrndan soz eden anayasanrn I4I.

gerekgeli ol-

maddesinin
tigtincii fikrasrndaki dtizenleme hakkaniyete uygun
surette yargrlama olEiilerinden biridir2O.
Beqinci ilke olan dava agma hakkr anayasanln
36. maddesinde yer ahr.
6. maddenin ikinci kr-smr ozellikle ceza yargrlamasryla ilgili ilkelerden oluqmaktadrr. Bunlardan ilki
sugsuzluk karinesidir'. Anayasanrn BB. maddesinin
ddrdrincti fikrasrnda ifade edilmektedir.
6. maddenin ugrincti fikrasr sanrk haklannr
saymaktadrr. Bunlar; a) suglamanrn nitelik ve sebeplerinin anladrgr dilde sanrfa bildirilmesi, anayasanrn
19. maddesinin dcirdtincti fikrasrnda; b) .sanrfrn savunma

yapabilmesi igin imkan ve siire tanrnmasl,
anayasanrn genel bir ifade ile savunma hakkrndan
bahseden 36. maddesinin ilk fikrasrnda; c) iddia ve savunmanrn eqit qartlarda gergekleqtirilmesi hakkr,
anayasanln savunma igin me$ru btittin vasrta ve yollann kullanrlabilecefrni ifade eden 86. maddesinde
bulunmakta; d) sanrfa ucretsiz terctiman ve gerekirse
avukat saflanmasr konustrnda ise anayasada herhangi bir htikme rastlanmamaktadrr.
A.i.H.s. nin T. maddesinin ilk fikrasr olan sug
ve cezada kanunilik ilkesi Anayasanrn Bg. maddesinin ilk ve tigtincti fikra,-srnda drizenlenmiqtir. ikinci
frkra ise anayasada yer almamaktadrr. Burada uluslararasr hukuk kurallanna gore sug sayrlan fiiller ilk
fikra hiikmti drqrndadrr. Bu dtizenlemenin II. Dtinya
Savaqr srrasrndaki sava$ suElan igin yaprldrgr ifade

20. Gcilctiklu/Gciztbtiyuk,
s.230;Akrlhoglu,s.316.
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sinin 2 ntrrnarah bendindeki rnecburi tuttrklitmetyl gc-

edilmektedir2l.
Sozleqmenin 13. rnaCdesinde temel haklan ihlal edilen kimselerin ulusal makamlar oniinde etkili
mrirac aat hakkrnrn varhir belirtilir. R r-rradaki makarnla kastedilen yar$ yerlerini de iEine alan geniq
bir muhtevadrr. Anayasanrn 40. maddesi bu konuyla
ilili

hukiim koymaktadrr.

madde adli hatalara karqr tazminat odenmesini dtizenlemekte, 4. maddede de aynr suEtan iki defa yargrlanmama

serbestEekullanrlmasrnr engellediginden" anayasrurrrl
31. maddesine avkrn bulunmustur.
Anayzrsa

Sozleqme'ye ek olarah hazrrlanan 7 numarah
protokolde adil yargrlanma ilkesiyle ilg"ili bazr yeni
duzenlemeler getirilmektedir. Protokoliin 2. maddesi
ceza yargrlamasrnda kanun yollan ongormekte, 3.

gtivencesi getirilmektedir.

tiren htikmii anayasanln 30. macldesiue tl;zlirtt brrimuqtur. Aynr kanundaki avuhat tayinini arnirin mLrvafakatrna baglayan htiktirn de "savunmLt hakkinrn

Bu

protokolu

Turkiye imzalamrq ama onaylamamr$trc22.
3. Adil Yargr,lanma Hakkryla itgiti []ygulanta
Ornehleri - Anayasa Mahl?,emesi Kararlartnda AdiI
Yargr"lanma Hakkr
Anayasa Mahkemesi geqitli kararlzrnnda kiqi
gtivenligi ve yargrlamanrn genel ilkelerine temas etrniqtir. Btrnlardan bazrlannr inceleyecegtz.
Anayasa Mahkemesi Tiirkiye iqgi Partisi tarafindan, Askeri

Muhakeme Usuhi Kanunu'nun bazr
maddelerinin iptali iqin agrlan davada kiqi giivenliii
ile ilgili hususlarda degerlendirmelerde bulunmuEtur.
iptal rniiracaatrnrn gerekEesiyle,A.I.H.S. nin 5. maddesindeki ve avukat tayini hakkrndaki (6. rnaddenin
iiqtincti fikrasrnln c bendi) dtizenlemelere aykrrrhk da
sozkonusll kanunun

ileri siirtilmuEtur23. Mahkeil€,

105. maddesinin
ilk
bendinin
d fikrasrndaki
"...yeniden suq yapacafrna delalet eder sebepler varsa..." ibaresini Eok mtiphem bulmug ve qdyle demiqtir:
"Kaldr ki kimin sonradan suE iqleyecegini kestirrnenin
mtimkiin olamayacagr gozoniinde tuttrlursa rnakul bir
sebebe dayanmayan ve belli bir srnlrl olmayan bu
htikmtin keyfi takdirlere yol aEacafr ve btrnun da kiqi

Mahkemesi
baqka
Kanrtn-'ri
Hal<krndaki
Muhakematr
Muvakkat'rn vali ve bakanlarra ttrtuklana .yetkisi veren bir hiikmiinii "anayasanrn bu hakkr yerlnrz harkiMemurin

me tanlyan 14. ve 30. maddeleri"ne aqrkEa aykrn bulmugtu r24.
Mahkerrre, bir baqka davada, savcr veya sorglr
hakiminin yoklug'unda bunlara ait gorevlere rnahkeme baqkatibinin vekaiet etmesini uygun bulan bir l<anunu incelerniEtir. Olayda once sorgu hakiminin gorevleri incelenrniq, gerektiginde "...ternel haklarclan
olan kiqi dokunulrnazhfinr \/e htirriyetini kaytt layan..." tasarruflarda bulunacagrndan berhisle,bu g'ibi
yetkilerin anayasanln 14. maddesine gore sadece hirkimler tarafindan kullanrlarbilecegi, "mahkenre baqkatibinin ise anayasarun I32. maddesinde sozti edilcn
hakim niteligini tagrmadrfrndern bu yetkileri kullarnmasrnr saglayan" htikmun anayasanln 14. rnetddesinc
aykrn oidufuna karar vermiqtir'. Kararcia qoyle denmektedir: "...belli nedenlerin gerEekiersrnesiharlincle
tutuklamaya

ancak hakim karar verebiiir". Halbuki
iptali istenen kanuna gore "...sorgu hakrmi gorcvi
yaptrnlan rnahkeme baqkatibi hakirn nitelig'i tagrmadrgr halde tuiuklamaya veya sahverlneye de karar verebilecektir... Hakirn olmayan rnahl<eme baqkatibinin... yetkiyi kullarrrnasr anayasanln 30. rnadde-sinirr
sozune

ruhuna aykrrrihr"25.

12 N{art donerninde yzrprlan anayasa degiqiklikleriyle ilgili olarark ontine gelen clnvardanrahkerlre.
askeri rnal-rkemelerin iiyelerinin qogtrnlnSunun ira-

dokunulmazhfrnr tehlikeye dilgiirecegi ve kiqi hiirriyetinin ozune dokunacaSr qiiphesizdir". Mahkeme bu

kimlik niteliiine serhip olmasrna darir ,sartrn savarsiriilinde aranrlayacerfi bigirnindeki duzenicme,yi, "cun]huriyetin insan hak ve htirriyetlerine dayah olcluiunu

duzenlemeyi anayasanrn 30. maddesine aykrn bulnLlq ve iptal etmiqtir. Yine aynl kanunun 130. madde-

belirleyen BaqlangrE boltimtiyle 2. mzrddesindegr)sterilen insan haklarrna ve baqlangrEterbelirtilen tenrcl
ilkelere dayah bir hukuk devleti ohnar niteligine aykr-

21" Akrlhoglu, (Insan Itraklan), s.319.
22. Golctiklu/Gozubuyuk, s.248-25A.
23. A.M.K.I)., sy.1, s.:125-326; 8.1963i197, K.1963/1.66,
K . T , 2 6 . 6 .1 9 6 3 .

24. A.M.K.D., sy.2, s.34-35; It.1963/59, K.1963/2',21.
K . T .2 0 . 9. 1 9 6 3 .
2 5 . A . N { . K . D . , s y . 3 , s , I 7 7 - 1 8 1 ; E . 1 9 6 3 / 1 0 0 ,K . 1 9 6 5 / . 1 E .
K.T.28.9.1965.
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n" buldugundan. "anayasanrn 9. nraddesindeki deg,iqmezlik ilkesine ve dolayrsryla teklif yasafrna da ters"
dii,?tugiinu ifade ederek iptal etmiqtir. Karann gerekcesinde, "(-v")argryetkisi Trirk milleti adrna baSmsrz
mahkemelerce kuiianrhr... Uyelerinin qogunlufu hakim srnrfindan cllmayan gcirevlilerden oluqan bir mahkeme anayasanln 7. maddesi uyannca yargr yetkisini
ulusu adrna kullanan baSmsrz bir rnahkeme
olarak kabul edilemez... hakimlik grivencesine sahip
olmayan gorevlilerden kurulu yargl yerlerinin dogru
Turk

ve hiE bir etki altrnda kalmaksrzrn karar verebilecekleri ktrqkuludur... bu durumda istenmedigi halde bile
insan hak ve hur"riyetlerinin ve bunlann en cinemlilerinden olan kiqi hak ve hurriyetleriyle yaqama hakkrnln dahi l.ehlikeye dtiqebilecegi sovlenebili r"26. Bu kararda
Deviet
Gtivenlik
Mahkemeleri
ile ilg:ili
duzenlemeler ise anayasaya aykrn bulunrnamrqtrr.
A"ynr dcjnernde 20.9.1971 tarihli degiqiklikle
ana.yasanln I44. rnaddesine bir htikiim eklemiqtir. Bu
citizcnlernede Yiiksek Hakimler
Kurulu
kararlan
aleyhine tiagka bir mercie baqvurulamayacafr ifade
edilmektedir. Adr gegen kurulun bir karan aleyhine
l)anrqtay'a mtiracaat edildiiinde dava gcirtilememiq
ve m.esele Anayasa Mahkemesi'ne gottlrtilmiinstilr.

ARGTJMI'I\TTJM

6. maddesinde her Eahrs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili ntzaLar, gerek cezal sahada kendisine karqr serdedilen bir isnadrn esasr hakkrnda karar verecek
olan kanuni, mustakil ve tarafsr z btr mahkeme tarafindan davasrnrn makul bir srire iEinde hakkaniyete
uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkrnr
haizdir, diye yazrhdrr. Anayasanrn
z. maddesi
Ttirkiye Cumhuriyeti'nin

insan haklanna dayandrsnr
agrklamrs ve bu dogrultuda 31. ve I14. maddelerindeki kurallan koyrnuqtur. Bu nedenle Yriksek Hakimler
Kurulu'nun kararlanna karqr yargr denetimini engelleyen dava konusu kural insan Haklan ilkesine aykrndrr"27.
Anayasa Mahkemesi'nin sugsuzluk karinesi ile
ilg:ili olarak onernli kararlan bulunmaktarr" Bilindigr
grbi sug.suzluk karinesi 1961 Anayasasr'nda yer almamaktadrr. Buna rafrnen Mahkeme bu karineyi kimi
zaman anayasanln l3aqlangrg bolumiinde ve 2. maddesinde yer alan "insan hak ve cizgrirluklerine bafhhk"
ilkelerine2S, kimi zaman da A.i.H.s. deki 6. maddenin
ikinci bendinde agrkga ifade edilen diizenlemeye dayandrrarak geEerli krlmrqtrr. Bu son hususun ifade
edildigi bir karannda Mahkeme qoyle demektedir:
"..ulkemizde... ytiriirltige konan insan Haklarrnr ve

N{ahkeme yaptrgr incelernede, bir anayasa hiikmti sciz
konusu oldugu iEin cincelikle dava konusunun Qergevesini belirlerniqtir. Yukandaki kararda da bahsedildig"i
gtbi, bigirn bakrmrnclan incelerneyi anayasanrn 9, 85,

Htirriyetleri
Korumaya Dair Sozleqme'nin 6.
maddesinin 2. bendinde masumluk karinesi... yinelenmiq bulunma,ktadrr... scizleqmenin buyurucu ve baglayrcl igerigi sanrklar igin bir hak oldugu kadar insan

91, 92 ve 155. maddelerinde belirlenen gevresinde degerlendirmiqtir. Ilu durumda 9. maddede yer alan
"degiqtirilmezlik" ve "teklif edilemezlik" ilkelerinin de

hak ve dzgurliikleri ycinunden de bir gtivence olarak
hukuk duzenimizde kurumlaqan masumluk karine,sini gtiglendiren tistun ve evrensel hukuk kurah niteligi

bir

taqrmaktadrr "29.

biqim kurah olduiu fikri benimsenmektedir.
Maddede geqen Cumhuriyet kelimesi ile aynr zamanda cumhuriyetin niteliklerinin de kastedildigt kabul
edilmektedir, Bu nitelikler arasrnda "insan hakla-

n"na dayah olrna esasr da bulunrnaktadrr" Boylece yaprlan dtizenlemeler bir anayasur degiqihligi de olsa,
Mahkeme insan haklan agrsrndan bunlan incelemekle kendini yetkili sayrnaktadrr. Zrra, insan haklanna
dayah Cumhuriyet'in degiqmesinin teklif edilmesi
murnktin olmadrgrna gdre, bu konudaki &n&yssa degi"qekil" bakrmrndan incelenebilir.
qikiigt teklifleri

Ana

Daha yeni tarihli bir kararrnda mahkeme,
A.i.H.s. ni bir kriter olarak kullanmak gereffne iEaret ederek, incelemeye konu olan kanun hrikrniinde,
sdzlersmenin6. maddesinin uQtincil fikrasr (b) bendine
aykrnhk tespit etmektedir. Burada aynca Divanrn bir
karanna da atrf yapmaktaclrrSo.
Gcirtlldligri grbi Anayasa Mahkemesi ozgrirliiklerin korunmasrnda, yargrlamanrn evrensel genel ilkelerine riayetin saflanmasrnda

Eogu zaman agrkga

Mahkeme 144. maddeye eklenen hiikrnii insan haklan agrsrndan incelerken A.I.H.S. nin 6. maddesine atrfta bulunmaktadrr. Kararda qciyle denmektedir: "6366
sa}zrh Kanunla
Ttirkiyenin
de katrldrgr
insan
Haklannl ve Ana Hurriyetleri Koruma SozleErnesi'nin

2 6 . A . M . K . D . , s y . 1 " 3 , s . 4 4 5 - 4 4 8 ; 8 . 1 9 7 3 - 1 9 , K . 1 9 7 5 1 8, 7
K . T .1 5 . 4 . L 9 7 5 .

2 7 . A . M . K . D . , s y . 1 5 , s . 1 1 7 ; E . 1 9 7 6/ 4 3 ,
K . 1 9 7 7/ 4 .
K.T.27.L.L977.
28. Bkz. Anayasa Ivlahkemesi'nins.4.r977 tarihli karan,
E:I977/I, K.I977120. Resmi Gazete, S.IZ.ITT7,
N o :1 6 1 3 0 .
29. A . Y . M . K . D . , s y . 1 8 , s . 9 8 . E . 1 g Z g l B B , K . t g 8 0/ 7 I .
K.T.29.L1980.
3 0 . B k z . R e s m iG a z e t e , 6 . 1 0\ g. g L , N o : 2 I B G Z .
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ile gizilen qergeveyeuymaya qa-

belirtmese de
llnsmaktadrr"
B"
Hukukunda

A"i"F{,S.onin
Doix'udan

6.

Matldesinin

Uygulanma

Ttirk

Kabiliyeti

T'ilrk Hulzukunda
1. Genel Olarak Sozl,egrneni,n
D og rur,iatt {Jl,g ttlanlrla sI,
A.i.H.S. ile insanlarrn uluslararasl hukuktan
rli-rganhaklannrn oldugu kabul edilmiqtir. A.i.H.S. bir
uluslzrrarasr andlaqmadtr'. Bu sebeple taraf' olan devlctler igin baglayrcrdrr.
196131 ve LgB232Anayasalanncla and"laqmalann kanun htikrnunde oldugu aErkEabelirtilmiqtir. Ilu
bakrmdan uluslararasr andlagmalar aynen kanun gtbidir ve dogrudan uygulanrr. Andlaqmalar hakkrnda
Anayasa
iddiasryla
a5rkrnhk
anayasaya

Sozleqmeyi kanun degerinde goren hukukEulara gtire andlaqmalann kanun karqrsrrrda ayncahginl
dtiqiindtirecek duzenleme yokturS7; anayasa kovucunun andlaqlnalarln kanunlardan ustun olmasrnt kastetmesi halinde bunun agrkqa belirtilmesi gerekirdilrS.
Bu goruqe gore Sozleqme htiktimleri sonraki tarihli
bir kanunla qatrqtrgt takdirde kanun hiikmu uygulanacaktrr.
Bu qekildeki qozurnii dogru bulmayan bazr hukukgular, sdzle*smeninsonraki tarihli bir kanunla qatrqtrgr takdirde kanun hukmiinu uygulamanln "sozleqme" mantrfrna ters dtiqecegini, sozlersrtreyiimzalayan
devletin taahhtitlerinden bir kanttnla kurtulabiieceiini gerekEe gostererek, sozleqrne htikiirnlerine kanttnlann iisttinde yer verilmesi gerektiii

N{a}rkemesi'nemiiracaaf edilemez.
An;ryzrsadaki bu dtizenleme scizleEmeninig hukuktaki verini biitiintiyle agrkhga kavuqtur:muq degildir. Kurallar hiyerarqisi iEinde srizleqrnenin nerede
yer aldrgr kesin oiarak anlaqrlarnamaktadrr. Pratikte,
kurallar gatrgmasrnda hangisinin tercih eililip uygulanacaii ciddi bir problem. teqkil etmektedir. Scizleqme
htikiirnleriyie kernr-rnlann veya anayasa htikurnlerinin

fikrini benimse-

mektedir39.
A.i.H.S. nin anayasa hrikumlerine yakiaqan bir
ifade eden Soysal, andlaqmalann

ciegerde oldufunu

anayasaya aykrnhsnr iddia etme )'oitrnun l.,apatrhnrg
olmasrnrn, onlartn kanuniardan daha tist degerde gdriildtigrintin delih oldugunr-r ifade edera0. Ayrlca, devletler kendi anayasal dtizenlerine aykrn gordtikleri
hususlarda "qekince"ler koyarak iE hukuklannda do-

Bovle bir durumda hangi hri-

kum esas ahnacaktrr?

facak sakrnc,aian cinleme imkaruna sahiptir'. Nitekirrr
Ttirkiye A.I.H.S. ne Ek Birinci Protokol'un 2. maddesine gekince koymuq ve bdylece Tevhid-i Tedrisat

Doktrinde A.I.H.S. nin kurallar hiyerarqisi
iqindeki yeri tartrqmahdrr. Muhtemel biittin gortiqler
hukukEular tarafindan savunulmuqtur. Sozleqmenin
kanunlara ensdegeroldugu fikrini i:enirnseyen hukukgular o1dugu33 gibi, sozleqme;ri deger bakrmrnclan ka-

Kanunu'nun yiiriirliikte kalmasrnr saglarnrqtu'. Boyie
bir imkanrn bitrinirken kr,rllanrlmamrg olma-qr sdzleqmenin iq hukuktaki etkilerinin cngorulmuq oldugunu
ifade etmektedir4l. A.I.H.S. nin anayasal degerde oldugunu belirten Qelik de anayasada "karlun hukmun-

nunlarla anayasa arasrnda bir ycrde gtiren htrkukEular da vE.rclrr34.Bir krsrm hukukgular ise sozleqrneyi
anayasayar eqdefer kabul etmektedirSS" Scizlersmeye

de" ifadesine sadece, sclzlegmehiikumlerinin uygulandogacak
tereddiitu
rnasr noktasrnda
onlemek
maksadryla yer verildigrni belirtir42. A.I.H.S. nin bi-

anayasa ustti deger bigen hukukEular
tur36.

rinci maddesinde taraflar iq hukuklannda sozleqmeye
aykrn dtizenlemeler yapmayacakiarlnr kabul etmig-

qatrqrnasr miimkundtir.

da mevcut-

31. Bkz. md. 65/5. .
32. Bkz. rnd.9A15.
33. Bicz. Seha L. N'treray. Devletler
Hukukuna
GiriE,
Ankara 196E, s.132; Fluseyin Pazarcr, fJlu.slararasr
Hukuk flersleri, J. Kitap, Ankara 1985, s.31.
:14. Suheyl
Batum,
Avrupa
Insan
Haklan
Ttirk rlnayasal Sisternine Etkileri,
Stizleqmesinin
Istanbul 1992,s.261.
JD.
Miimtaz Soysal, "Anayasaya Uygunluk
Denetimi ve
Llluslararasl
StizleqmeleC', Anayasa .Yargrsr, sy.3,
'oAvrupa
Ankara 1986, s.17; Ildip Qelik,
Insan Haklan
sozlegmesinin Tur:k Hukukundaki Ycri ve Uygulamasr",
ve Ilimleri
Idare Hukuku
l)ergisi,
Yrl.9, sy.1-3
i 1 9 8 8 ) , s . 5 0 ;A k r l h o g l u , s . 2 2 0 .
. 1 t ) . A.
insan
Avrupa
Haklarr
$erei' Gozubuyiik,
Hakkr, Ankarir
Raqvuru
Scizleqmesi ve Bireysel
1 9 8 7 ,s . l l .

lerdir. Bu rnaddeye gore, sozleqmede yer alan hak ve
cizgtirltikleri devletler "tanrrnayr taahhut ederler" deSil, "tanrrlar". Tanrmayr taahhtit etmiq olsalardr mevzuatlarlnln sdzleqmeye uydurulmasr iqin gerekenin
yaprlmasr beklenecekti. Ancak "tanrrlar" ifadesi. bu
ttir iqlemlerin yaprlmasrna gerek kalmadan, sozleqme-

37.
38 .
39.
40"
41.
4 2"

Meray, s.32.
P a z a r c r , s . 31 .
Batum, s.261.
S o y s a l ,s . 1 7 .
S o y s a l , s . 16 .
Qeiik, s.50.
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yaprlmasr beklenecekti. Ancak "tanrrlar" ifadesi, bu
ttir iqlemlerin yaprlmasrna gerek kalmadan, scizleqmenin kabul edilmesiyle birlikte, scizleqmedeki hak ve
cizgrirltiklerin biittinriyle iq hukuk mevzuatrna dahil
oldugunu gostermektedir43 .
Gciztibriyrik ise scizleqmenin anayasaya aykrn
bir htikum taqrsa bile uygulanmasr gerekece#ni, anayasaya aykrnhgrn iddia edilememesi kurahnrn briyle
bir sonucu dogurdufunu ileri srirmektedir. Bu kural,
ig hukuk yoniinden andlaqmalann tistrinltigti ilkesinin benimsendigini gcistermekte drr44.
Doktrindeki gcirtiqlerden sonra yiiksek mahkemelerin kararlannda sozleqmeye verilen deferi inceleyelim.
Anayasa Mahkemesi pek gok karannda sozleqmeye atrf yapmls olgri norm olarak scizleqmehtiktimlerini kullanmrqtrr45. G"nel olarak scizleqmehiiktimlerinin mahkemece "destek normu" olarak kullanrldrgr
anlaqrlmaktadrr. Ancak bazt kararlarda, sadece scizleqme hrikmrintin agrk oldugu hususlarda dofrudan
bu htikmtin esas ahndrF ifade edilebilir46. Yine yukanda soztigegen Ytiksek Hakimler Kurulu kararlarrna
karqr yarg' yolunu kapatan anayasa htikmrinri iptal
ederken, Mahkeme sozleqmenin 6. maddesinden yararlanmrqtrr. Burada iptal edilen anayasa hrikmri olduiu igin sozleqmeye tanrnan mevki dikkat gekmektedtr47 .
Danrqtay da bazt kararlannda
scizleqme hiikrimlerine miiracaat etmektedir. 12. Dairenin 1970
yrhnda vermiq oldugu bir karard a48 "andlaqmalann
ig hukuk kurallanna takdimen uygulanacagr yolundaki genel prensibin" varhrtndan scjz edilmektedir.
Mahkemenin yakrn tarihli iki karan scizleqmenin yeri ve degeri konusunda daha aErklayrcrdrr.

43. Qelik, s.52.
44. Gcizubuyuk, (Bireysel Baqvuru)', s.7.
45. Bu kararlardan
bir krsmrnr yukanda
zikretmiqtir.
Digerleri igin bkz. 8.1963/43, K. 1963/67, K.T.26.6.1963,
A.Y.M.K.D.,
S.1,
s.347
8.1963/L73, K.L965/40,
K.T.26.9.1965, A.Y.M.K.D., S.4, s.268; 8.I977/L9,
K . r g 7 7 l g 2 , K . T . 2 4 . 5 . L 9 7 7, A . y . M . K . D . , S . 1 5 , s . 3 g g ;
E . 7 g 7 g / 3 9 ,K . 1 g g 0 / L r , K . T . 2 9 . 1 . 1 9 9 0 ,A . Y . M . K . D . , S . 1 9 ,
s.97; E.1992/8, K.1992/39, K.T.6.6.L992, Resmi Gazete,
6 . 1 0. 7 9 9 2 , S . 2 1 3 6 7 .
46. Bkz. yukanda dpn.29.
47 . Bkz. yukand a dpn.27 .
48. E.1968/1717, K.1970/LBL}, K.T.15.6.I970, Danrqtay
Dergisi, sy.2,s.304.
49. 8.1988/6, K. L989i4, Resmi Gazete, 9.2.1990, No:20 428.
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1989 yrhndaki Igtihadr Birleqtirme Kurulu karannd a49 L402 sayrh Srkryonetim Kanunu'nun
z.
maddesinin degiqik son fikrasrnda bulunan bir d.rizenleme, A.i.H.s. nin 3. maddesiyle baidaq ,r,,azbulunmu$ ve kanun htikmti zaman bakrmrndan etkisi daraltrlarak yorumlanmrqtrr.
sozleqmenin ig hukuktaki yerine agrk ve ayrlntrh olarak temas eden karar b. Daire'nin 1gg1 tarihli
bir karandrr5O. Kararda dava konusu iqlem, once kanunlar
agrsrndan degerlendirilmi$,
daha
sonra
A.I.H.S. ve anayasa hriktmleri bakrmrndan ele ahnmrqtrr. Danrqtay karannda yaprlan incelemede sozleqmenin anayasadan cince ahnmrq olmasr ve anayasa
agrsrndan yaprlan incelemeye" ...anayasa aqrsrndan
da..." diye baqlanmasr qekil bakrmrndan sozleqmeye
verilen ilnemi gostermektedir. Genel olarak ytiksek
mahkemeler incelemelerini once anayasa agrsrndan
yapmakta, daha sonra anayasanrn insan haklan konusundaki dtizenlemelerinin bir gereii olarak sozleqmeye atrf yapmaktadrr. Bu kararda stlzlegmeye "btzatihi" cinem verdiS dikkati gekmektedir.
Kararda srizleqmenin yeri agrk olarak bir dede tabi tutulmuqtur.
ferlendirmeye
Buna gore.
"...usuhine uygun qekilde onaylanarak yiirtirliige konulmuq bu nitelikteki bir scizleqmenin Anayasaya ayktn hriktim taqrsa bile uygulanmaktan ahkonulamayaca$, kendisinden 6nce veya sonra grkmrq olan
yasalara aykrnhft, ya da sonradan Erkan yasanln sozlegme kurallannr degiqtirdigi ileri suriilerek uygulanmasrnrn savsaklanam ayacaSr Turk Hukukunda genellikle kabul edilmektedir. Anayasa andlaqmalarrn
anayasaya aykrnhfinrn ileri siirtilemeyecegini agrklamak suretiyle, ig hukuk ydniinden andlaqmalann ustiinliiiti ilkesini benimsedifini belirtmiq olmaktadrr.
Nitekim uygulamada devletin bir andlaqma yaparken, eier andlaqma ile anayasa gatrgrrsa, bunu onlemek igin gekince koyduEu, ig hukuk ile drq hukuk arasrndaki Eeliqkiyi bu qekilde cinledigi bilinmektedir..."
Danrqtay'a gcire bu duzenlemeler
.scizleqmelerin iq
yasalar tistu bir konumda oldufunu ve yiinitme ve yargr organlan igin baglayrcr nitelik taqrdri.rnl apagrk ortaya koymaktadrr.
Nitekim
Anayasa
Mahkemesi
pek
gok
kararrnda...
sozleEmenin
Anayasal deger taqrdrSnr kabul etmiqtir".
hukukta

sonug olarak yuksek mahkemelerin sozleqme
hriktimlerine genel olarak kanunlann tistrinde bir de-

50. 8.1986/t723, K.1991/938, K.T.22.b.1991, Danrgray
Dergisi,sy.84-85
, 1gg2), s.821vd.
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ger tanrdrklan ve dlgti norm olarak kullandrklan anlagrlmaktadrr. Ancak yaprlan degerlendirmelerde anayasa htikiimleriyle sozlegme htiktimleri arasrnda bir
ulagrlmaktadrr.
sonuca
kurularak
paraleltik
Sozleqme ile anayasa hiikiimleri arasrnda bir gatrqmayr ortaya koyan davalar bu mahkemelerde ele ahnmamrqtrr. Sozleqmenin yiiksek mahkemeler nazarlndaki
gergek yerini agrk ve somut olarak gosterecek olan
boyle bir Eatlqma durumunda verilecek karardrr.
A.i.H.S. nin iE hukukta kanuniar gtbi dogrudan uygulanabilir olduiu konusunda bir tartrqma
yoktur. Ama onu deier bakrmrndan kanunlara eq tutmayr benimseyen goriiqlere katrlabilmek miirnktin gortinmemektedir. Devletler arasrnda yaprlmrq bir and-

hakikaten hakh ve objektif gerekgeler ise, yargr yerlerinin de bu gerekEelere itibar edecegini ve korkulan
sonuElan dogurabilecek kararlar vermeyeceglni niqin
kabul etmeyelim? Son tahlilde yargr yolunun kapatrlmaslna dair dtizenlemelerin "yargtya gtiven" konusundaki endiqelerden kaynaklandrgrnr sciylemek dogru olacaktrr.
sdzleqmenin 6. maddesinin temel bir ilke olarak yargl yerine ulaqabilmeyi (yani dava aEma hakkrBu durumda,
belirtmiqtik.
benimsedigini
nr)
Ttirkiye'de yarglya ulaqabilme yolunu kapatan anayasal hrikiimlere rafmen, sozleqmenin bu maddesine dayanarak yukanda sdzunti ettiiimiz idari iqlemlerin
1
denetlenmesi miimktin mudur?5

olan kanunla
diizenlemesi
laqmanrn ig huktrk
yiirurltikten kaldrnlabilmesini rzah etmek gok zordrir.
Bu bakrmdan sdzleqmeye kanunlann tisttinde ve anayasal bir deger vermek, hem insan haklanyla ilgili
andlaqmalann mahiyetlerine, hem de ytiksek mahkemelerin istikrar bulan kararlanna daha uygun ola-

Ozellikle Divan'ln da " cezal" nitelikte kabtrl ettigi disiplin iqlemleri ve bir nevi disiplin iElemi olan
Ytiksek Askeri $ura kararl urr,52ile yine Hakimler ve
Savcrlar Yuksek Kurulu'nun disiplin iqlemi mahiyetindeki kararlanna karqr yargr yolunun aErk olmast
scizleqmesinin 6. maddesi geregidir. Btr kural

caktrr. Buna ek olarak, scizleqme hriktimlerini uzun
yrllar tince btitunuyle benimsemiq olan Trirkiye'nin
anayasasrnda yer alan scizleqmeye aykrn drizenlemegerektigi belirtilmelidir.
leri ortadan kaldrrmasr
Yasama organlnrn bu yolda harekete gegmesi gecikirse yiiksek mahkemelerin bu geliqkileri (tabii ki sdzleq-

Ttirkiye'de anayasaya aykrnhgr da iddia edilemeyecek mahiyette bir ig hukuk kuraltdrr. Anayasal kurallar ile sozleqmenin bu kurah arasrnda aErk bir Eeliqme
vardrr. Tiirkiye mevzuatrnr sozleqmeye Lryglln hale getirme ve ona aykrn hukuki dtizenleme yapmama taahhiidtinde bulundufu ve sozleqmenin bu maddesiyle
ilgili herhangi bir Eekince koymamrq olduiunu gore

me lehinde) giderici bir istikamet

seEmeleri isabetli

olacaktrr.
2. A,I.H,S.

nin

6. Maddesinin

Doirudan

Uygulanmasr
Ozelcle sozleqmenin 6. Maddesinin uygulanmasrnr ele aldrirmrud,a Tiirk Hukuku bakrmrndan, maddenin temel ilkesi olan "dava (yargr yerine ulaqma)
hakkr" tizerinde durmak gerekmektedir. Rilindigi g-ibi
anayasanln 12il maddesi ilk fikrayla "idarenin eylem
ve iqlemlerine karqr yargl yolu aErktrr" htikmiinti getirmektedir. Ancak hemen arkasrndan, ikinci frkrada
"Cumhurbaqkanlnln tek baqrna yaptrgr iqlemler" ile
"Ytiksek Askeri $ura'nln kararlarl" yar$ denetimi drqrnda brrakrlmrqtrr. Yargrnrn denetimi drqrnda brrakrlan iqlemler bunlardan ibaret de degildir. Hakimler
ve Savcrlar Yuksek Kurulu kararlart (anayasanrn
159/4. maddesi), memurlara uyarma ve krnama cezasryla sonuElanan disiplin iqlemleri (anayasanrn 129/3.
maddesi) iEin de yargr yolu kapatrlmrqtrr'
Soziinii ettigimiz bu iqlemlerin kimisi temel
haklarla ilglli otabilecefi gtbi, kimisi de cezai ve kiqisel sonuElar dofurabilecek mahiyettedir. Bu iqlemlere
karqr yargl yolunun kapatrlmrq olmasrnrn ileri siirillebilecek gerekEeleri elbette vardrr. Ama bu gerekgeler

bu temel kurala anayasal kurallar karqrsrnda da oncelik tanrnmasl gerekrnektedir.
Scizleqmeyeijncelik tantmak, ona aykrl i9 hukuk dtizenlemelerini "ihmal" etmek suretiyle olabilece$i gibi, anayasa htiktimlerinin sozleqmenin getirdigi
Eergeveyitaqrmayan bir yorumla anlaqrlmasr ve Llygttlanmasr suretiyle de gergekleqtirilebilir.

5 1 . 6. maddenin dofrudan uygulanrrhgr da tartrqrlabilir.

Ancak bu konudl maddeyi bir buttin olarak almak ve
britiinii hakkrnda karar vermek doiru olmasa gerektir.
Maddede tespit edilen bazr ilkeler, mesela "rnahkemelerin bagrmstzhgr" ilkesi bazr kanuni duzenlemeler al'aclfugryla uygulanabilecegi halde, yargl yerine ulaqma hakkr-iqin dbfrudan uygulanabilirlik niteliginin var oldugu
qtiphesi zdtr.
52. Ytiksek Askeri $ura'ntn bir ktstm kararlannln disiplin
iglemi mahiyetinde oldugu agrktrr. "Disip^]insizlik ve
Ahlaki Durum sebebiyle Ayrrrna" 926 sayrh Turk
Silahh Kuwetleri Personel Kanunu'nun 50 ve 94. rnaddelerinde ve bazr ozel kanunlarda (rnesela Askeri
Hakimler ve Savcrlar Kanunu'nda) bu madclelereyapllan atrflarla diizenlenmiqtir. Bu maddeler disiplin iqlemlerini dtizenlemektedir. Sozirgegen iki maddeye
1983 yrhnda eklenen birer fikra ile bu sebepten attlacal<
olanlirdan Genelkurrlay Baqkanrna gerekli gorduklerini Yuksek Askeri $ura gtindernine alarak Eura kararry-
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A\ruJr{ATLTK SoZrE $ME Si
Gtilcan SUNAR(*)
'

la atrlmalarrnr temin yetkisi verihniqtir. $u halde
Yuksek Askeri $ura'nln bu trir kararlannl "ozel" bir disipiin iqlemi saymak gerekmektedir.

da inceledikten sonra, sdzleqrnenin sona ermesi izerind,e durulacaktrr.

cini$

I) AVTII{ATLIK

Avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqki,
avukathk sozleqmesi olarak adlandrnlabilir. Ancak
uyguiama ve doktrinde avukathk sozleqmesi yerine,
genellikle "vekalet ve iicret scizleqmesi"ibareleri kul-

rekir"

htikmiine yer verilmiqtir (Av. K" T. m" B1/I).
Doktrinde2 avukat ile iq sahibi araslndaki hukuki iliqki, vekalet olarak nitelendirilmiq ve BK. m. B86'dan
hareketle bir tanrm yaprlmrqtrr. Avukathk Kanun
Tasansl ve doktrindeki agrklamalar gozontinde bulun-

dtizenlenmiqtir.

Ancak Hukuk Usulti
da, davaya vekalete iliqkin a\rnntrh hrikrimlere yer verilmiqtir. Bir diger sebep ise, Av. K.'nun 163 ve 164. maddelerinde avukathk ricret sozleqmesinin duzenlenmiq olmasrdrr.
Muhakemeleri

Kanununda

duruldufunda
avukathk
sozleEmesinin tanrmr gu
qekilde yaprlabilir. Avukathk sozleqmesi, avukatrn birricret karqrhgrnda iq sahibine belirli bir hukuki yardrmda bulunm ay taahhrit ettigi bir scjzlegmedir.

Asirnda avukathk ticretinin avukatrn vekalet hizmetine karqrhk oldugunu belirten Av. K. m. 169/I htik-

Avukathk
sozleqmesinin taraflanndan
biri
avukat, dif'eri iq sahibidir. Avukat, iq sahibi tarafindan belirlenen bir avukathk hizmetini sozleqme gerqe-

mtinden, burada, karqrhkh borg doftrran bir scizleqmenin bulundufu
sonucuna vanlabilir.
Bciyle bir
sozieqmenin, hem avukatrn edimini hem de iq sahibinin edimini karqrlayan "avukathk sozleqmesi" olarak

vesinde yerine getirme borcu altrna girmekte ve iq sahibinin de bu faaliyetin karqrh& olarak bir ticret
cidemesi gerekmektedir. Ztra Av. K. m. 16giII ve VII

adlandrrrlmasr daha uygun olacaktrr. Zrra "avukathh
iicret sdzleqmesi", tam iki tarafa borE ytikleyen scizleqme

karakterini

yansrtamamaktadrrl.

ile I73/I geregi avukat, gcirdrigri iq igin bir karqrhk
ahr. Av. K. m. 163'e gcire; avukailrk ticretinin, iq gortildrikten sonra dahi taraflar arasrnda kararlaqtr'lmasr miimktindrir.

Nitekim

Avukathk Kanunu Tasansrnda, "avukathk scizleqmesi" ibaresi kullanrlmrqtrr.
Bir iq gcirme sozleqmesi olan avukathk stizlesmesi, ne Borqlar kanununda ne de ytiriirh-ikte olan
1136 sayrh Avukathk Kanununda aynca ve agrkca dtizenlenmerniqtir. Ancak avukatrn iq sahibi ile olan iliqkilerini
dizenleyen
htikumlere
gerek Avukathk
Kanunda, gerekbazr diger kanunlarda yer verilmiqtir.
Bu gahqmada oncelikle avukathk sozleqmesinin tanrmr yaprlacah, daha sonra bu sbzleqmenin hukuki niteligi belirlenecek, taraflann hak ve borclan

Marmara t-Iniversitesi Flukuk Fakultesi Medeni [Jsul ve
Icra-Iflas Hukuku Araqtrrma Gorevlisi.
1 . Aynr gdriiqte, ryim aya, A., sorumluluk ve Tazminat
Hukuku
sorunlarr,
c.II.
Ankara
1995, s.408-409;
sungurtekin,
M., Avukathk Meslefi, Avukatlann FIak
ve Yukurnlulukleri, Izrnir 1995,s. 112.

TANIIVII

Avukathk Kanunu Tasansrnda, avukathk sozleqmesi tanrmlanmamlq; "Avukathk sdzleqmesinin belirli bir yardrm ve meblagt yahut degeri kapsamasr ge-

lanrlmrrstrr. Bunun bir sebebi, avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqkinin, genellikle vekalete dayanmasrdrr. Vekalet, Borglar Kanununun 386 ila Bg8.
maddelerinde

SOZT,E $ME SiNiIU

Gortildiigti izere, avukathk scizleqmesi, iq gcirme borcu dofuran ve tam iki tarafa borg ytikleyen sozleqmelerdendir.
Avukathk
sozleqmesine uygulanacak kanun
hukrimlerini belirlemeden cince, avukathk scizleqme.sinin ne ttir bir scizleqme oldufunU, baqka bir deyiqle,
avukat ile iq sahibi arasrndaki iliqkinin hukuki niteli-

2

A'k,
K. F''.,
Kar.gr Mesuliyeti
"Avukatrn Muvekkiline
(Avukat Yeni igtihatlan Takip Etmemekten
Mesul mudur?), Ad. D. 1944, s.bTO; Ulgenalp,
N., Hukuk
Davalarrnda vekalet,
,(Tanju, F''., Avukuitit ve vekaiet,
Adana 1955.), s.868 vd.; Mtiderrisoflu,
F., Avukathkta
vekalet ve ucret sozleqmesi,Ankara 1g74, *.r2.
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$ni saptamak gerekir.

rr) AV[rI(A'TLrK SOZLE$ME SiNiN r{trflJKi
Nirpr,ici
Avukathk sozleqmesinin hukuki niteliginin belirlenebilmesi igin, dncelikle avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqkinin, Borglar Kanununda di.izenlenmiq olan iq gdrme sozleqmelerinden herhangi
birine dahil edilip edilemeyeceS hususu {izerinde durulmasr gerekir.
Avukathgrn amacr hakkrnda hi.iktimler igeren
Av. K. m. 2 ve avukatrn yapabileceg"i iqleri belirleyen
Av. K. m. 35'den hareketle, avukathk sozleqmesinde
iq gorme borcunun konusu tespit edilebilir. Av. K. m.
2/I'e gore; "Avukathgrn amacl, hukuki mtinasebetlerin
dtizenlenmesine, her ttirlti hukuki mesele ve anlaqmazhklann adalet ve hakkaniyete uygun olarak goziimlenmesine ve genellikle hukuk kurallannrn tam
olarak uygulanmasr hususunda yargr organlan ve hakemlerle resmi ve ozel kurul ve kurumlara yardrm etmektir". Av. K. m. 35'e gore; avukat, kanun iqlerinde
ve hukuki meselelerde mtitalaa vermek; mahkem€,
hakem veya yargt yetkisini haiz bulunan diier organlar huzurunda gerEek ve tizel kiqilere ait haklan
dava etmek ve savunmak, adli iqlemleri takip etmek,
bu iqlere ait btitrin evrakr drizenlemek ve resmi dairelerdeki btittin iqleri takip etmekle gcirevli ve yetkilidir.
Bu huktimlerden anlaqrlaca$ uzere, avukathk
meslefrne iliEkin iq gormenin konusuru, iq sahibini
mahkeme ve diger resmi merciler oni.inde temsil
etme, hukuki iliEkilerin dtizenlenmesine yardrmct
olma, scizleqmetasla$ veya vasiyetnamenin hazrrlanmasr, yazrh ve scizlti danrqma ve hatta iq sahibinin
menfaatlerini koruma amacr ile scizleqmelerin yaprlmasl srrasrnda hazr bulunmaS gibi faaliyetler oluqturur.
Avukatrn yukanda sayrlan avukathk hizmetlerinden birini yerine getirmesi igin, avukat ile iq sahibi

arasrnda bir vekalet iliqkisinin kurulmasr gerekir4.
Ancak hemen belirtelim ki, avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqki, BK. m. 386 vd. maddelerinde
dtizenlenen vekaletten farkh ozelliklere sahiptir. Zrra
avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqki, bir tarafdiger taraftan Hukuk
Kanununda
tan Avukathk
Usulti Muhakemeleri Kanununda yer alan htikiimler
ile aynca dtizenlenmiqtir. Genel hatlan ile bu farkhhklan qu yirnlerde toplamak mi.imkiindtir:
- Av. K. m. UI'e gore; avukathk bir kamu htzmeti5 ve serbest bir meslektir. Ayn.a Av. K. m. 2'de
hukuki sorun ve anlagmazhklann adalet ve hakkaniyete uygun olarak goztimlenmesinde, avukatrn yargr
organlanna, hakemlere, resmi ve ijzel kurumlara yardrmcr olacafr belirtilmiqtir. Bir kamu hizmeti olan
yargrlama faaliyetine katrlan ve adil bir karara ulaqrlmasr igin yardrmda bulunma odevi altrnda bulunan
avukat, bu htiktimler gere$nce, uzerine aldrgr iqin yaprlmasrnda sadece iq sahibinin grkarlan ve yararlan
peqinde koqamaz. Zrra avukat, avukathk sozleqmesi
borcu yerine getirirken bir kamu
ile yiiktimlendi$
hizmeti yapmaktadrrG. Avukatrn ig gorme borcunun
bu cizelligi, avukathk silzleqmesini vekalet scizleqmesinden ayrnr.
- BK. m. 386/III'e gore, ticret vekalet sozleqmesinin zorunlu bir unsuru degildir; vekil sozleEmede
kararlaqtrnlmr$sa veya teamiil varsa iicrete hak kazanrr. Oysa, Av. K. m. 163'e gdre, avukat meslege ozgti
faaliyetine karqrhk olarak bir iicret alrr. Avukathk ilcreti, avukat ile iq sahibi arasrnda serbestEekararlaqtrnlabilir. Bu konuda sdzleqmede bir hiikum bulunmasa veya daha sonra iicret sozleqmesi yaprlmamrq olsa
bile, avukata Avukathk Asgari Ucret Tarifesine gore
bir ticret verilir.
- Vekalet sozleqmesi kural olarak bir qekle bagolmayan
bir sozleqmedir. Oysa Av. K. rn. 163'e gore;
h
dava, takip ve her tiirlti danrqma ucretleri hakkrndaki
sozleqmelerin yazrh qekilde yaprlmasl gerekir. Aynca
HUMK. m. 65'de de, davaya vekalet sebebiyle verilen
vekaletnameler igin qekil qartr aranmrqtrr.
- Vekalet sozleqmesi geregince vekil ve mtivek-

s.115. Ancak HGK.'nun
17.I1.1976 tarih ve E .I974/4-465-K.2909 sayrh karartnda
(ABD. I977/2, s.336), avukat olan vekilin mtivekkilleri
adrna taqrnmaztn sattqtna katrlmasr hizmeti, avukathk
gcirevinin kapsamr drqrnda brrakrlmrq; bu hizmet igin yaprlan vekalet ucret sozleqmesinin gegersiz olduiuna ve avukata hakkaniyet ilkelerine g6re ticret cidenmesi gerektigine karar verilmiqtir.
s.12.
4 . Mtiderrisoilu,

3 . Aynr gor{iqte: Sungurtekin,

5 . Avukathgrn kamu hizmeti olup olmadrir hakkrnda aynntrh bilgi igin bkz. Sungurtekin, s.6 vd.; aksi goruq igin bkz.
Hukukunun
Genel Esaslart,
N., Avukathk
Aday,
Avukathk Kanunu, Avukathk Asgari Ucret Tarifeleri,
istanbul 1994, s.36 vd.
s.9- 10.
6 . Miiderrisoilu,
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kilin hak ve borglan, RK. m. :JB8 ila 395'de belirtilrniqtir. Avukat ve iq sahibinin sdzlerqmedendogan hak
ve borqlan Borglar Kanunundaki bu maddeler ile srnrrh degridir'. Avukatirgrn bir kamu hizrneti olmasr
dolayrsryla
gerek
kanun
koyuctr,
Avukathk
Kanununda (ornegin. m. 34, 3B), gerekse Hukuk
L]sulu Muhakemeleri Kanununda (ijrne#n, m. 63)
itzetrhiiktimlere yer vermi*stir. Taraflar avukathk scizleqmesini kurarken, bu ozel htikumlere
ket etrnek Y,orundadrrlar.

Llygun hare-

- Borqlar Kanununa gore vekil olabilmek iEin
rnedeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak yeterlidir'. Oysa hukuki yardrmdan yat'arlanmak isteyen
i*qsahibi, ancak belirli kiqileri -kurai olarak avukatrvekil tutabil ur7.
- RK. m. 396'ya gcire; taraflardan biri, herhangi
bir nedene daynnmaksrzln, tek taraflr irade beyanr ile
vekalet scjzlegmesini-sonaerdirebilir; ancak, uygun olniayan bir zarnanda scizleqmeyi ortadan kaldrran taraf' kzrrqr tarafin ugradrgr zararl tazmin zorunda kahr'. Av. K. rn. 41'de de, avtrkata vekaletten gekilme
hakkr tanrnntlE; ancak vekalet gorevinin, bu durumun
iq sahibine tebliiinden itibaren onbeq gtin stire ile devam edece{'i htikrne baglanmrEtr'. Aynca, Av. K. m. 4L
ve HtlN4K. rn. 68, lJK. m. 396'daki "uygun olmayan
zaman" krstasr yerine bagka srnrrlamalar getirmiqtir.
- Vekalet, sozleqme.sinden dogan alacaklarda
zamanaqrmr BK. m. 12614'egcire b*q yridrr. Oysa Av.
K. rn. 40'da avukata karqr ileri stirulen tazmtnat isteklerinin hakkrn dogumundan sonra bu$ )ryl ve her
haltkArda o iqin sona ermesinden baqlayarak bir yrl
sonra zarnanaqlrnrna ufrayacagr kabul edilmigtir.
Avukathk sozlerymesi ile vekalet sozleqmesi
arasrnclaki bu farkhhi<lar sebebivle, avukat ile iE sahibi ara-qlndaki iliqhinin dogrudan doiru;ra vekalet olarak nitelendirihnesi mumktin goriilmemektedir.
Av. K. m. l/Il'ye gcire; avukat gcirevini yerine
getirmede ba{'rrnsrudtr. Avukatrn bagrmsrzhir cincelikle irssahibine karqr olmzrhdrr. Aksi takdirde, uyuqmazhgrn qoztirnti guEleqebilir ve adil olmayan bir karar ortaya qrkabilir'. Ancah
avuk:rtrn iq sahibinden

7 . Mi.iderrisoglu, s.20; Kuru, 8., Flukuk Muhakerneleri
Usr-rlu,C.I, 4. Basr, Ankara 1979, s.798; Kuru, B.l
Arslan, R./Yrlmaz, E., Medeni Usul Hukuku, Ders
K i t a b r ,B .B a s r ,A n k a r a 1 9 9 6 ,s . 2 3 5v d .
fJ. Sungurtekin, s.63.
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ba&msrzlrrt, onun iq sahibinin talimatlan ile bagh oldugu gerqegini degiqtir*"r8. Avukatrn iq sahibinden
bagrmsruh{r, avukat ile iq sahibi arasrndaki ilirskinin
hizmet sozleqmesi olarak nitelendirilmesini engeller.
Ztra hizmet scizleqmesinde,Eahqan gahqtrrana bagrmh
olarak iq gcinir. Hizmet sdzleqmesini diger -sozleqmelerden ve cizellikle vekaletten ayrran bir diier unslrr
zarnan unsurudur. Hizmet sozleqmesinde iq gdrme,
belli veya belirsiz bir zamana gdre taahhtit edilir.
Buna karqrhk, vekaletin konusuna giren iq gormede
zamanla baghhk soz konusu deiildirg. Doktrinde zaman unsurunun hizmet sozleqmesini vekaletten aylrmada tinemli bir unsur olduiu belirtilmiq; ancak za-

;ffiilffi'i*ilH;Hfl
il,T
Til,
$::;"rffiiX;

zamant ijzertnde soz sahibi olup olrnamasrna gore bir
krstas olabilecegr goruqii ileri surtilmuEtur. Bu gciruqe
gcirel0; hizmet suresi belirlenrniq olsa bile, eger gahsan gahqma zamanlnr kendisi belirliysr, btr iq iEin iq
sahibinin talimatr ya da sozleqme geregi belli bir siire
ayrrmasl gerekrniyorsa, bu hukuki ili,$kinin vekalet
olarak nitelendirilmesi

gerekir. Avukat iie iq sahibi
arasrndaki iiiqkide de, kural olarak, ig gormenin belli
bir stire ile srnrrlandrnlmasr stjz konusu degildir.
Gerek bu cizellik ve gerekse avukatrn iq sahibinden
baSmsruhfi, avukat ile iq sahibi arasrndaki hukuki
iliqkiyi hizmet sozleqmesinden uzaklaqtrnr ve vekalete yaklaqtrnr. Ztra vekalet scizleqmesinde de, vekilin
mtivekkiline karqr nisbi bir bafimsrzhgrn bulundugu
doktrinde kabul edilmektedirll.
Ancak unutmamak
gerekir ki, bir avukatrn 6zel bir teqehbtiste veya bir
kamu kuruluqunda veya baEka bir avukatrn yanrnda
hizmet sozleqmesi ile gahqmasr da mrimkiindtir.
Avukat iq sahibine karqr belirli bir sonucun
mutlaka elde edilmesini degil, belirli bir iqin goruirnesini taahhiit ettigi igin, avukathk scizleqmesieser scizleqmesinden de aynlrr12. Avukathk sdzleqrnesincle
avukat, sonucun elde edilmemesi rizikosunu taqrmakslzln, iEin cizenle yerine getirilmesi borcu altrrra girer.

9. Miiderrisoilu,
s.16.
10. Kdteli, A.. Hizmet Akdini Istisna ve Vekalet Akitlerinclen
Ayrncr l{rstaslar lJzerine Bir Inceleme, IBI]. I gB5i1-2-3,
s.85-86; aynl gciruqte:Sungurtekin,
s.116. dn.27.
11. Tandoian, H., Borglar Hukuku, Ozel Borg Iligkileri, c.II,
3 . B a s r , A n k a r a 1 9 8 7 , s . B Z 4 - B Z 5 ;Y a v w z , c . . T u r k R o r c l a r
Hukuku, Ozel Htikumler, c.II, 2. basr Istanbul 1gg3. s.
169.
12. TandoSan,
H., istisna Akdi Kavramr, unsurlan
ve
Benzeri
Akitlerin
Ayrrdedilmesi,
imren
Oktem'e
A r m a f a n , A n k a r a 1 9 7 0 , s . B 2 T ;S u n g u t e k i n , s . 1 1 6 - 1 1 ? .
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O;rsa eser sozleqmesinde onemli olan, iq gorme faaliyetinin kendisinden gok, bu faaliyet sonucu ortaya grkan ve objektif olarak gozlenmesi mtimkun olan soile
ba*san
faaliyetin
Avukatrn
nr,qtur13,
sonuqlandrnlamarnasr tehlikesini taqrmamasl, avukat
iie iq -qahibi araslndaki iiiqki),i vekalete yaklaqtrrtr.
Ilr-ittin bu agrklamalardan sonra, avukat ile iq
sahibi arasrnda iliqkinin "biiytik bir" boltimii ile kendisine ozgi bir iliqki" oldugu soylenebilirla. Gerqekten
irvukatirk sozleqmesini.,"bazt ozellikler t,aqtyan ve \rekalet sozleqmesine yakrn nitelikte sui generis bir sozleqme" olarak kabul etmek gerekirl5.
Avukathk sbzle*smesineuygulanacak hiikilmlerin belirlenmesinde, oncelikle Avukathk Kanunu htidikkate
altnmasr gerekir. Avukathk
ktimlerinin
Kanununda hrikiint bulunmamasr halinde, Hukuk
l]sulii Muhakemeleri Kanuntrndaki huktimler devreve girer. Hukuk [Jsulu Muhakemeleri Kanununda da
herhangi bir htikum bulunmamast halinde, BorElar
Kanuni.rnun vekalete iliqkin htikumlerinin uygulanmasr gerekir'. Aynca Borglar Kanuntrnda dtizenlenen
iq gorme edimine iliqkin tipik sozlepmelerden birine
girmeyen bir iq gorrne sozleqmesi, BK. rn. 386/II hiikrnu gerefince vekalet sozleqrnesi htikumlerine tabi
ol acaktrr 16.

AVTTKATLTK
IIr)
KUR{JLMASI

SOZrn$MBSiNiN

2) Avukathk

Scizlegmesinin

$ekli

Avukathk sozleqmesinin bir geqer'lik
"seklinr:
tabi olup ohnadrgr, tnevcut kanuni dlizenlemelet'den
hareketle tespit, edilebilir'. Av. K. I]1. 16iJ/V'e gore;
dava, takip ve her turlu dantnsntaticretleri hakkrnda
yaprlacak sozleqmelerin yazir qekilde yzrprlmasrgerekir. Aynca HLIN{K. rn. 65 ile,dervayetvekalet seberbi.yie
verilen vekErletnarneler igin de sekil gartr ongortihntirsttir.
Av. K. rn. 163nr htikrniintin, avrrliat ile i$ sahibi arasrndaki hukuki iliqkiirin irer iki yonrinu tarn anlarnryla elc' aldrgr -sdyienefiLez. Zlra avtrkat,hk ucret
sozleqrnelerinde afrrhl<h olan edim, ticret odeure edimidir. Bu htikumde yer alan yazrb qekliu, bir geqer'lik
qartr mr, yoksa bir ispat rsartr ml oldugu konusutrcla
farkh gortiqler ileri stiriilmugttir.
Bir gorti"se gore 17; iiclet sozleqlre.:qibakunlndan ongcirtiien yazrh qekil, g€QC'rhk degil ispat
qartrdrr; ticret sozlegrne-si.sozltiyaprlsa dahi htrkuken
geEerlidir; ancak bu konuda ortava qrkan htrkuki
uyuqmazhSn yazrh delille ispatr gerekir; ztra, A". I(.
rn. 163/VI ile, ucretten dogan clavzileirda5':izrh sozleErneden baqka delil getirilerneyecegi hiikme bagianmtsidi. bu qekle
trr; esasen yazit qekil geqer:lik qartr c,riszt
ayhrnhk hzriinde. avukatrn hiq bir iicrel isteyemetncsi
gerekirdi; ovsa, yazrh ticret sdzleqrnesi yr-tpllurartnrg
olsa bile, avukat Asgari lJcret Tarifesine gorc ,-icrete
hak kazanrr.

1) Genel Olarak
Borqlar Kanununlrn sozleEmelerin kurulmasrna iliEkin genel hiikurnleri (BK. rn. 1 vd.), kural olarak avukathk sozlegmesine de uygulanrr. Avukat ve iq
sahibi kar,"srhkh ve birbirine Lrygun surette iradelerini
aqrkladrklan takdirde sozieqlne kurulrnu$ olur. Ancak
BK. m. 387, zrmni kabule iliqi<in tizel bir htikiim getirrnigtir" Bu rnaddeye gore; "Vekilin tevdi edilen iqi idare hususunda r:esmi bir srfatr varsa veya iqin icrasr
rnesleSnin icabrndan iser vekalet, vekil tarafindan
derhal reddedihnedikge kabul edilmiq sayrhr". Bu huktim avukatlar hakkrnda da uygulanlr. Zira avukatlar, serbest meslek faaliyetini lJevletten aldrklart ruhsata dayanarak icra ederler ve meslekleri geregi
faalivette bulunurlar.

1 3 . T a n d o f a n , I s t i s n a . , s . 3 1 1 ;Y a v u z , s . 5 0 "
14. Mtiderrisoflu,
s.23.
15.Aynr gorugte: Sungurtehir,
s.115.
16. Miiderrisoilu,
s.23: Sungurtekin, s.119; Kuru, UsuVI,
s . 79 4 .

Kanaatimce daha dogru olan cliger goruge
g o r e 1 8 ;A v . I { . 1 6 3 / V l ' n r n y a z r l r q b i s i m i , b e l k i i i k b a krqta yazrlt,Sartrn ispirt gartr olaral< kabuliine hak verecek niteliktedir; ancak qekil qarrtrnauyr-rhnadrn iqin
htiktimsiiz olan bir anla$man1r)berqkabir suretle ispartr zaten doAal olarak kabui eclilemez: kantrnkoyncn.
hiiktirnstiz olan aniaqrnanrn yemirr veyrl tanrkler ispzrtrnr kabul etmig olsa idi, qeklin geqer'lik .;artr deg:l ispat qartr olduftr diiqtiniilebilircli; ancak kanunun tic-

17.Kuru, 8., I-Iukuk N{uhakemeleri IJsLrlu. ii.I\/. 1. Basr,
Il,, N'{ecleni
1984, s.3702; Bilge.
N/Onen,
Ankara
Y a r g r . l a m aH u k u k t r l J e r s l e r i , 3 . I J a s r ,A n l i a r r i 1 9 7 8 . s . 3 i J 1 . .t-Il. 6.
3 3 2 ; U s t t i n d a f , S . , 1 \ [ e d e n iY a r g r l a n r : i I . I u l < u i < u C
Basr, istanbr-rl 1997, s.409-410, Kuru/Arslan/Yrlnr.az.
s.669.
18.Mtiderrisoilu,
s.79-80:
Tandofan.
s 369-Ii70:
Sungurtekin, s.123; Erman, IL S., Avtil<atlrk Lio'eti, .,\c'1.
D . 1 9 7 7 1 5 s, . 2 2 8 , P o s t a c r o f l t r , T . l l . , N { e c i e n U
i strl Fluiiuhu
D e r s l e r i , 6 . R a s r , i s t a n b u l 1 9 ? 5 , s .i 3 2 7 ,A c l a y N . , A v r - r i r a t h l <
Ucret Sozlegrnesinin Geqerlilik $artlarr [,'lzerine, lI]D.
1 9 9 3 / 1 - 2 - 3 , s . 9 5 ; P e k c a n r ' r t , e z ,I I . , D r i v a n r n S o n u c u n a
K a t r l m a Y a s a g r ( I I a s r h L ) a v a y a I q t i r a i k Y a s a g r) , I B D .
1 9 8 9 / 1 0 - 1 1 - 1 2s,. 6 0 3 .
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ret hakkrndaki diger diizenlemeleri birlikte deierlendirildiginde, yazrlr qeklin gegerlik qartr olduiu sonucuna vanlrr; Asgari Ucret Tarifesinin uygulanmasl,
taraflann iradelerinin bir sonug dof'urmamastna dayanrr; yazrh olmadr$ igin gegersiz olan iicret scizleqmesine raimen, avukatrn Asgari Ucret Tarifesine
grire iicret almasr, qeklin niteliginden de{il yasanrn
emrinden kaynaklanrr; aynca gerek meslek saygrnhgr; avukathk faaliyetinin ciddiyetinin ve tineminin
toplum tarafindan anlaqrlmasr ve gerekse scizleqme
taraflannln diiqiinmeye sevk edilmesi bakrmtndan iicret sozleqmesinin gegerlik qekline tabi olduiunu kabul etmek daha uygun olur. Yargrtayln benimsedigi
gdrtiqe gdre d"19, Av. K. m. 163N'de yer alan yazrh
qekil qartr, geEerlik qartrdrr.
Yazrlt qeklin gergekleqmiq saytlmast iEin, bir
gortiqe gorezO, tali ve fer'i qartlarla birlikte veya yalnLZ belirli bir tutan yahut ytizdeyi gcisteren paranln
odenece{inin yazrlmasr ve bu ticret sozleqmesinin avukat ve iq sahibi tarafindan tmzalanmasr gerekir; zlra,
avukat ile iq sahibinin saptanan ticret konusunda iradelerinin birleqimi ve bunun iki yanrn imzasryla belgelendirilmesi qekil qartrnrn gergekleqmesi igin zorunludur. Diger bir goriiqe gorezL; ticret scizleqmesinde
avukatrn borElannrn tespiti zorunlu de$ldir ve dtiqiinmeye sevk edilmek istenen iq sahibidir; bu nedenle, sadece iicret cideme borcu altrna giren iq sahibinin
imzasrnln bulunmasr halinde, yazrh qekil gergekleSmiq sayrhr; zrra, BK. m. 134 gtire, yazrh geklin gerEekleqmesi igin sadece borg altrna giren tarafin imzasrnln
bulunmasr yeterlidir.
HUMK. m. 65'de cingciriilen qekil qartr, avukat
ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqkinin gegerliligt igin
degil, bu hukuki iliqkinin drqanya karqr ispatr igin getirilmiq olan bir qarttrr. Zrra vekaletname, avukat ile
iq sahibi arasrndaki sozleqme ile aynr Sey degildir.
Vekaletname verilmesi, miivekkilin tek taraflr bir hukuki iqlemi ile olup; tigiincti kiqilere vekilin mtivekkili
temsile yetkili olduiunu gdsteri r22 . HUMK. m. 65'e
gcire; noterler tarafindan onaylanmtq olan vekaletnameler biitiin mahkemelerdeki davalar igin gegerlidir.
Nahiye meclisi, ihtiyar heyeti veya sulh hakimi tara-

19. 13. HD.'nin 6.6.1989tarih ve 8.851, K.3933sayrh karart
(ABD. 1993/3, s.443); HGK.'nun L0.11.1982tarih ve
K.878 saythkararr (YasaD. 1982/L2,s.L477E.198L/4-68,
I478).
20. Miiderrisofl.t, s.80-81.
2L.Tandofan, s.392.
22. ld:uru, Usul./I,s.8 11; Kuru/Arslan/Yrlm az, s.238.
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frndan onaylanmrq vekaletnameler ise, sulh mahkemelerinde bakrlan davalarda gegerlidir. Resmi dairelerin vekillerine mensup olduklan daire amiri tarafinde aynca onaya gerek
dan verilen vekaletnameler
olmaksrzrn vekaleti ispata yeterlidir.
Gciriildtigii izere, ne Avukathk Kanunu ve ne
de Hukuk Usulti Muhakemeleri Kanunu, avukathk
sozleqmesinin qekline iliqkin tam bir d{izenleme igermemektedir. Avukathk Kanunu Tasarlslnln 81. maddesinde ise, avukathk stjzleqmesinin serbestge kurulacag{ ve yazrh olmayan anlaqmalann genel htiktimlere
giire ispatlanacair hiikmune yer verilmiqtir. Boylece
yazrh qeklin gegerlik de$l, ispat qartr oldugu kabul
edilmiqtir.
3)
Siizlegme
Srnrrlamalar

Ozgtirlti{'iine

Getirilen

Anayasanrn 48. maddesi ile giivence altrna ahnan srizleqme iizgtirltigii gere$nce herkes scizleqme
yaplp yapmama konusunda serbesttir. Ancak sozleqme cizgtirliigii, diier temel hak ve rizgiirliikler gtbi,
Anayasanrn 13. maddesi gereii kanunla srnrrlanabilir.
Avukathk scizleqmesinin gegerli qekilde kurulmuq sayrlmasr igin, sozleqmenin BK'nun genel hrikiimlerine aykrn olmamasr gerekir. Ancak avukatla iq
sahibinin scizleqmeyi kurarken uymak zorunda olduiu kurallar, BK'nundaki hrikrimlerle srnrrh degildir.
Kanunkoyucu, bu konuya iliqkin olarak, gerek Av.
K.'nda ve gerekse HUMK.'nda
ozel hiiktimlere yer
vermiqtir. Bu cizel htikiimler, dnemli blgtide sozleqme
iizgtirliigtine srnrrlama getirmiqtir.
Ttirk Hukukunda, kural olarak davayr avukat
aracrhg ile takip etme zorunluluiu yoktur; dava ehliyeti olan herkes davasrnr kendisi agabilir ve takip
edebilir (HUMK. m. 59/I; Av. K. m. 35/III). Ancak bazr
hallerde hakim, davasrnr biz zat takip eden tarafi avukat tutmaya zorlayabilir. HUMK. m. 70/I'e gdre; hakim, mahkemede uygun olmayan davranrqta bulunan
ve ihtara raimen davranrqrnda direnen tarafin drqanya grkanlmasrnl emreder ve gerek gdrtirse, tarafi avukat tutmaya zorlar. Bundan baqka, HUMK. m. 7L'e
gcire; yargrlama srrasrnda taraflardan birinin davayr
gere{.i #bi takip edecek yetenekte olmadrdrnr goren
hakim, o tarafa bir avukat tutmaslnr emredebilir.
Hakimin kendisine avukat tutmasrna emrettigi taraf
bu emre uymazsa, duruqmaya kabul edilmezve yargllamaya yokluiunda
devam edilir. Gortildiigti izere,
HUMK, m. 70lI ve 71'deki hallerde, hakim iq sahibini
vekil tutmaya, bagka bir ifade ile avukathk scizleqmesi yapm aya zorlamaktadrr. Bundan baqka avukat da,
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kanunda ongcirtilen bazt hallerde iqi kabul etmek zorundadrr. Avukatrn zorunlu kabulii aqagrdaki hallerde gergekleqir:

usul ve ftiruundan veya ikinci dereceye kadar hrsrmlanndan olan avukat, hakim veya savcrnln baktrgr
dava ve iqlerde avukathk yaparrraz.

- Mahkemenin verdigi adli yardrm karan tizerine baronun Adli Yardrm Brirosu tarafindan avukat
segilmesi (Av. K. m. L78),

Av. K. m. 38, dofuudan dofuuya avukat ile iE
sahibi arasrndaki iliqkiyr ilgilendiren stirekli yasaklarr dtizenlemiqtir. Av. K. m. S\/a'ya gcire; avukat, kendisine yaprlan teklifi yolsuz veya haksrz gorur yahut
sonradan yols uz veya haksrz oldugu kanrsrna vanrsa

- Adli yardrm kararr alan kimsenin mahkemenin bulundugu yer drqrnda ikamet etmesi veya mah,
kemenin bulundugu yerde davaya vekalete yetkili vekilin (Av. K. m. 35/I) bulunmamasr sebebiyle adli
yardrm karan alan kimsenin kendisini savunamayacafrnrn anlaErlmasr halinde, mahkemenin avukata
dogrudan doiruya gcirev vermesi (HUMK. m, 467),
- iq onerisi iki avukat tarafindan reddedilen iq
sahibinin baqvuru ilzerine baro bagkanrnln avukat tayin etmesi,
- Bir avukatrn olumti, meslekten yahut iqten grkanlmasr veya iqten yasaklanmasr yahut gegici olarak iq yapamaz duruma gelmesi halinde, baro baqkanrnca istek iizerine bir avukat gcirevlendirilmesi (Av.
K" m. 42/I).
Adli Yardrm Burosu tarafindan iq kendisine verilen avukat, At. K. m. L7BIII'e giire o iqin tarifede belirlenen iicretini baro kasasrna yatrrdrfr takdirde bu
ytikumltiliikten kurtulur. Bciylece kanunkoyucu, sozleqme yapmama ozgtirltigiinii qarth olarak korumuqtur. A5rnca Av. K. m . 42 geregi gdrevlendirilen avukat
da, hakh sebepler gostererek iqi reddedebilir (Av. K.
m. 42/IV). Fakat HUMK. m. 467 gere$ mahkeme ve
Av. K. m. 37/Iil gereff baro baqkanr tarafindan gcirevlendirilen avukata, igi kabul zorunlulugundan kurtulma veya ttiraz hakkr tanrnmamrqtrr. Bu son iki halde,
sozleqme ozgtirliifti, hak arama ozgurltigii ile gatrqmaktadrr. Kanunkoyucu bu gatrqmada hak arama ozgurltigtine ustunliik tanrmrq ve bu karan ile hukuk
devleti ilkesini korumuqturz3.
Gortildiigt iizere, yukanda belirtilen durumlarda avukat ile iq sahibi arasrnda zorunlu olarak bir
hukuki iliqki kurulmaktadrr. Ancak hemen belirtelim
ki, kanunkoyucunun sozleqme ozgiirltigune mtidahalesi bu durumlarla
srnrrh degildir. Kanunda ongortilen bazr hallerde de, avukatrn sozleqme yapmasr stirekli veya gegici olarak yasaklanmrqtrr.
Av. K. m. 13 ve 38, stire yoniinden stireklilik
gosteren yasaklan dtizenlemiqtir. Av. K. m. 13'e giire;
hakim veya savcrnrn e$i, sebep veya nesep itibariyle

23. Mtiderrisoilu, s.31.

iqi reddetmek zorundadrr. Aynr iqte menfaati ztt bir
tarafa avukathk etmiq veya mtitalaa vermiE olan (Av.
K. m. 3B/b) yahut kendisinin duzeniedigi bir senet
veya scizleqmenin huktrmsuzltigunii ileri stirmesi gereken (Av. K. m. 3B/d) avukatrn da iqi reddetmesi gerekir. Av. K" m. 38/c, kendisine teklif edilen iqi daha
once hakim, hakem, Cumhuriyet savcrsr veya memlrr
olarak el koymuq bulunan avukata da iqi reddetme zorunlulugu getirmiqtir. Av. K. m . 3B/f ye gore ise, gortilmesi istenilen iqin TBB. tarafindan tespit edilen mesleki dayanrqma ve diizen gereklerine uygun olmarnasl
halinde, avukatrn teklifi reddetmek zorunda oldugunu hiikme ba{'lamrqtrr.
Av. K. m. 38/b ve c'de ongorulen haller, avukatrn sadakat ve srr saklama borcunun dogal bir sonucudur. Kanunkoyucu daha ileri gitmiq; bir srrnn soz konusu
yasak kapsamrna
halleri
olmadr{r
dahi
almrqtrcZ{. Av. K. m. 3B/d ve f deki yasaklar ise meslek haysiyetini korumak amacryla getirilmiqtir.
iqi reddetme zorunluluiu, avukatrn ortaklannr
ve yanlarrndan gahqtrrdrklan avukatlan da kapsar
(Av. K. m. 3B/II).
Av. K. m. 38'de sayrlmrq olan sebeplerin bulunmasrna rafmen, avukatirk scizleqmesinin yaprlmrq olmasr halinde, sozleEmenin maddi hukuk bakrmrndan
htikiim ve sonug dofurup dofurmayacagr tartrqmahdrr. Bir gcirtiqe gore2'; yasafa rafmen avukat iqi kabul ederse, Av. K.'nun emredici hiikumlerine aykrn
hareket etmiq olur; kanundaki yasa$ ihlal ederek yaprlan bu nevi sozleEmelerin hukuken bir sonug dogurmasr miimktin degildir; zrra, yasaia rafmen yapllmrq
olan scizleqmelergegersizdir; avukat, bu ytizden iqi sahibinin ugradrgr zararlardan culpa in contrahendo
esaslanna gore sorumlu tutulabilir.
Diger gciruge
gore26; Av. K. m. 38'deki yasaSn sadece avukat iEin
getirildigi ve bu hukmun iq sahibini koruma amacr taqrdrgr gozdntinde bulundurulmahdrr; bu nedenle, ya-

24. Miiderrisofl.t, s.37.
25.Miiderrisoflu, s.34.
26.Aday, s.159;Sungurtekin , s.222.
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safa rafmen yaprlmrq olan sozleqmenin iq sahibi lehine geEerli sayrlmasr ve avukatrn iq sahibine verdigi
zararlardan scizleqme geqerli imiq gtbi sorumlu tutulmasl gerekir; aynca yasagr ihlal eden avukat bakrmrndan, gerek ceza hukuku ve gerekse meslek hukugirmesi soz
devreye
kuna iliqkin yaptrnmlartn
konusu olur.
Av. K. m. 62; her ne qekilde olursa olsun bu kanun ve oteki kanunlar gere$nce avukat srfatr ile kendisine verilen gdrev ve yetkiyi savsayan veya kotiiye
kullanan avukatrn cezalandrnlacairnr hiikme baglamrqttr.
Av. K. m. 9, L4, ve 153'de siire ydntinden geEici
olan sozleqme yasaklan yer almrqtrr:
Av. K. m. 9'a gore; avukathk yapmaya hak kazanmlq olmayan riguncti ki*si, Av. K. m. 35'de sayrlan
iqleri tizerine alamaz. Aynca HUMK. m. 61'de de, "da\raya vekalet deruhte etmesine kanunen imkan bulunmayan" kiqinin vekil srfatryla mahkemeye kabul edikabul,
Avukathga
belirtilmigtir.
lemeyecegi
ifade
hiiktim
ruhsatnamenin verildigi andan itibaren
(Av.
alabilile
iqi
K. m. 9). O halde, avukat srfatr
eder
mek ve gorev yapabilmek, ancak ruhsatnamenin ahnrnasr5rlamtimkiin olur. Ancak, stajiyerler staja baqladrktan uq ay sonra, yanrnda staj yaprlan avukattn
yazrh muvafakatryla ve onun gozetimi altrnda, icra
tetkik mercii, sulh mahkemeleri ve icra iflas dairelerinde gortilen dava ve iqlerde vekalet alabilir (Av. K.
m" 26).
Av. K. m. I4lI ve II'ye gdre; emeklilik ve istifa
gibi nedenlerle gorevlerinden aynlan hakimler ve o srnrftan sayrlanlar, aynlmalan tarihinden itibaren iki
yrl silre ile hizmet gordukleri mahkeme veya dairelerde avtrkathk yapamazlar. Av. K. m.l4/III'de, iktisadi
Devlet Teqekkiileri ve Kuruluqlannda gahqan avukatlara, aynldrklan idare aleyhine dava agmayr ve takibi, aynlma tarihinden itibaren iki yrl stireyle yasaklamrgtrr. Bundan baqka, hakkrnda meslekten qrkarma
cezasrnr gerektirebilecek mahiyette bir iqten dolayr
kovtrqturma yaprlmakta olan avukat, disiplin kurulu
karart ile tedbir mahiyetinde iqten yasaklanabilir
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HUMK. m. 62/I'e gcire; normal bir dava vekaletnamesine dayanan vekil (avukat), agrkca belirtilmemiE olsa
bile, htikiim kesinleqinceye kadar davanrn takibi igin
gerekli btitiin iqlemleri yapabilir, hiikmii icraya koyabilir ve yargrlama masraflan ile karqr taraftan ahnacak vekalet iicretini tahsil edebilir; vekile karqr da diger taraf aynr iqlemlerin hepsini yapabilir. Davanrn
takibi igin gerekli iqlemler'; dava agmak, iddia ve savunmada bulunmak, dilekEe vermek, ihtiyati tedbir,
ihtiyatt hacrz ve delil tespiti istemek, delil ikame ve
tbraz etmek, normal kanun yollanna mtiracaat etmek
gtbi usul iqlemlertdtr2T. Aynca davanrn takibi iEin gerekli olan maddi hukuk iqlemleride (ornegin; takas,
sozleqmenin feshi veya sozleqmeden donme beyanrnda
bulunmak) davaya vekaletin kanuni kapsamlna dahil
edilebilir. Ztra HUMK. m. 62'de "davanrn takibi iEin
icap eden bilimum muameleler ibaresi" kullanrlmrqtrr28.
HUMK. m. 62/II'ye gore; davaya vekaletin kanuni kapsamrnr daraltan kayrtlar, karEr taraf hakkrnda gegerli de$ldir. Bu nevi kayrtlar, ancak avukat ile
iq sahibi arasrndaki iliqki bakrmrndan bir huktim ifade eder. Avukat, vekaletnamadeki srnrrlamaya uymamrqsa, irq sahibinin ugramlq olduiu zararl tazmrn zorunda kalabilir29.
Avukata ozel yetki verilmesini gerektiren iqlemler HUMK. m. 63'de sayrlmrqtrr. Bundan baqka
de avukata ozel yetki
bazt ozei, kanun htikiimlerinde
gerektiren
iqlemler
belirtilmigtir.
verilmesini
Vekaletnamede ozel yetkinin bulunmasrnr zorunlu krlan kanun huktimlerindeki bu hallerin srnrrh olup olmadr$ tartrqrlmrgtrr. Genel vekalet dolayrsryla ozel
yetki verilmesini ongiiren iqlemleri sayan BK. m. 388/
III htikrntinii de kapsayan bu tartrqma, farkh gortiqleri ortaya grkarmrqtrr. Bir goriiqe gore3O; soz konustr
maddelerde sayrlan haller srnrrlayrcr olmayrp, ornek
niteligindedir; bazen ozel bir kanun hiikmii bulunmasa bile, iqlemin miivekki] bakrmrndan gdsterdigi
6nem, o iqlem iEin de cizelyetki aranmaslnl gerektirir.
Diger bir goruqe gcire3l; ozel yetki aranmasr sadece

(Av. K. m. 153/I).
rV) DAVAYA

VEKALETIN

KAPSAMI

Davaya vekaletin kapsamr, gerek HUMK. m.
62 ve 63'deki, gerekse ozel kanunlardaki hiikiimler ile
tespit edilmiqtir.
HIJMK. m. 62, davaya vekaletin kanuni kapsamrnr belirlemiqtir; yani avukat, HUMK, ffi. 62'de sayrlan iqlemleri kanundan dolayr yapmaya yetkilidir.

27 .Kturu, ..UsulA, s.830 vd.; Kuru/Arslan/Yrlmaz,
s.244;
Bilge/Onen, s.240; Usttindtd, s.401.
8., Davaya Vekalette Ozel Mezuniyeti
28. Giirdoian,
Gerektiren Haller, Temsil ve Vekalete lliEkin Sorunlar
Sempozyumu 14-16 Haziran 1976, Istanbul 1977, s.150;
Kuru, IJsul,fI, s. 8 3 2 ; Kuru/Arsl an/Yrlrnaz, s .244 .
29. Kuru, LJsul./I, s.834; Kuru/Arslan/Yrlrnaz,
s.245; Bilge/
O n e n , s . 2 4 1 ;G t i r d o f a n , s . 1 5 1 .
s.48-49; HIJMK. m.63re iliqkin olarak
30. Mtiderrisofl.t,
Kuru, Usul,/I, s.834-835 ve Kuru/Arslan/Yrlmaz,
s.245.
31. Tandoian, s.397-398.

mtivekkili l<orumakla kalmayrp, vekille i*slem yaparl
tiqtincti kiqileri de etkiledigi ve vekaletin kapsamrna
kanuni bir srnrrlama getirildigi iEin, kanundaki sayrmrn srnrrh oldufu kabul edilmelidir. Ancak belirtelim
ki, bu son gbrtig de, dava ile ilglli onemli bazt iqlernlerde srnrrh sayma kurahndan aynlmanrn miirnkiin
olclugunu kabui etmiqtirSz.
HUMK. m. 63'e gore; avukatrn mahkeme oniinde sulh olabilmesi, tahkim sdzleqmesi yapabilmesi
veya karEr tarafi ibra edebilmesi, davadan feragat
edebilmesi, davayr kabul edebilmesi, teklif olunan yernini kabul v€ya red edebilmesi, hiikmolunan Eeyi alabilmesi ve mrivekkili lehine konan haczr kaldrrabilmesi igin, vekaletnamesinde ozel bir yetkinin bulunmasr
gerekir. Vekilin mahkerne drEr sulh sozleqmesi yapabilrnesi de BK. m. 388/III geregince ozel yetki verilmiq
olmasrnr gerektirir.
HtlMK. m" 63'de aErkca belirtilmerniq olsa da,
doktrinde tahkim qartr ve hakem sozleqmesi igin de
ozel yetkinin bulunmasr geregi kabul edilmektedir33.
Yemin teklifi igin ozel yetkinin gerekli olup ohnadrgr
konusunda da kanunder agrk bir htiktim yoktur. Bu
nedenl e, ozel yetki gerekmeksizin vekilin yemin teklif
edebilecegi goruqti ileri stiruhniiqttirSa. Ancak yeminin reddi ile yemin teklifi arasrnda onem ve sonuq baI<rmrndan bir fark bulunmadrgrna dikkat geken yazarlar, hakh olarak yemin teklifi igin de ozeL yetki
aran masr gerektiii sonlrclrna varmrglardrr35.
HtllVIK. rn. 33/I'e gore; vehilin hahimin reddini
isteyebihnesi iqin, bu konuda verilmiE ozel bir yetkiye
sahip bulunrnasr gerekir. Buna karqrhk, davaya bakmaktan memnu alan bir hakirnin davadan qekilmesini isteyebilmeh iqin ozel yetkiye gerek yoktur; zira, btr
' gibi dururnlarda hakirn talep ohnasa bile
Eehilmek zorundadtt'36.
Av. K. rr. 17l/II'ye gcire; vekaletnamede kendi-sine baqkasrnr tevhil iEin yetki verihnig olan avukat
yazilr sozleqmede aksine aErk bir htiktim bulunmadrkQa. rqi baqka bir avukatla birlihte yapabilir veya iqin
bir
baqka
avukata
brrakabilir.
tamarnrnr
Vekaletnarnede, vekaletnamenin diizenlendigi tarih-

1 3 2I.y i m a y a ' y a g d r e ( s . 3 4 4 v d . , 3 5 3 ) ; 6 z e l y e t k i y i a r a y a n k a nun hul<timleri "tahdidi-agrhnaz sayl" l<arakteri taqrr ve
yorumla bu srnrr aqrlamaz.
33. Giirdofan. s.152-153; Kuru, Usul,{. s.836; Kuru/Arslan/
Y r l m a z . s . 2 4 5 ;A d a y . s . 1 2 0 - I 2 I ; T a n d o f t t t , s . 4 0 4 - 4 0 5 .
il4. Kuru, UsuLfl, s.840; Kuru/Arslan/Yrlrrraz,
s.244.
35. Giirdoian, s.158; Bilge/Onen, s.242; Usti.indaf, s.403;
Aday, s.123.
36. Giirdofan, s.155.

en sonra aErlacak veya takip edilecek buttin dava \/e
iqlerde vekalete ve baqkasrnr tevkile yetki verilmi.l
ise, avukat bu tarihten sonraki dava ve iqlerde, aynca
bir yetki ahnasrna gerek kahnaksrzrn iqi baqka bir
avukatla birlikte takip edebilir veya tamamen l-rir'
baqka avukata brrakarak takip ettirebilir.
Anayasa Mahkemesinin Kurtrlugrlna dair 44
sayrh
Kanunun
rnaddesi
31.
ise,
Anayasa
Mahkemesinde dava agabihnek iqin ozel yetki ahnmersrnr ongdrmriqttir.
HUMK. m. 573'de sayrlan ve hakimin htrkuki
sorumluluiunu gerektiren konularda hakim aleyhine
tazrninat davasr aqrlabilmesi igin, vekilin vekaletnumesinde btr konuda ozel yetkisinin bulunmasr gerektigi bir iEtihadr Birleqtirrne Karan ile kabul eclihniqtir37.
Doktrinde de, bazr iElemlerin ancak ozel yetkiye sahip bulunan vekil tarafindan yaprlabilecegi karbul edilmektedir. Buna gore; vekilin, yargllamantn izrdesi38 ve davanrn tamarnen rslahhllg taleplerinde
bulunabilmesi, kiqiye bagh haklarar iligkin dava ve tarleplerde bulunmasr4O, karqr tarafin ileri srirdti$ti blitiin vakralan kapsayan ikran4l; mtil,ekkil archnahonkordato teklif veya kabul edebihnesr42. mirasr
reddedebihnesi43 ve mtivekl<ilinin iflasrnr isteyebilmesi44 igin vekaletnamesinde bu hususlard a ozel yetkisinin btrlunmast Sarttrr.
Burada tizerinde durulmasr gereken bir diger
husus, gayrimenkule iliqkin davalann aqrlrnasr iqin
vekilin ozel yetkisinin aranrp aranmayacafr rneselesidir. Vekilin ozel bir yetkisi ohnaksLZtn "bir gayrimenkulti temlik veya bir hak ile takyid" edeme.yecegini
htikme baglayan BK. rn. 388'den hareketle. r,ekilin
gaynmenkule iliqkin davalarda ozel yetki"ye sahip btrlunmasr gerektigi gortiEti ileri stirtihntiqttir4s. Ancak

37.4.2.7959 tarih ve E.14, K.16 sayrh IEtihatr Billeqtirme l<ar a r r , R G . 2 9 . 4 . 1 9 59 , s . 1 0 1 9 4.

38. Gtirdofan, s.157; Kuru, Usul/I, s.845; Kuru/Arslan/
Yrlmaz, s.245B
; ilge/Onen,s.243.
3 9 .G t i r d o f a n , s . 1 5 7 - 1 5 8 ;K u r u , [ J s u V I , s.846; Kuru/
Arslan/Yrlmaz, s.245;Bilge/Onen, s.24L
40. Gtirdofan, s.160;Kuru, I-Jsul,s.847-848;Kuru/Arslan/
Yrlmaz , s.245.
41. Gtirdofan,
s.159; Kuru,
Usul,{, s.846-847; Kuru/
Arslan/Yrknaz,, s.245 .
42. Gi.irdoian.
s.160; Kuru,
LTsul,{, s.846. Kuru/Arslan/
Yrlmaz , s.245.
43. Kuru, Usul,{, s.846; Kuru/Arslan/Yrlrnaz,
s.245.
4 4 . K u r u , U s u l . / I ,s . 8 4 7 .
45. Postacroilu, s.324; Berkin, N.M., N{edeni Usul Flul<uliu
E s a s l a r r ,I s t a n b u l 1 9 6 9 , s . 1 0 9 .
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gayrimenkule iliqkin her dava gayrimenkuliin temlikini veya bir hak ile srnrrlandrnhnasrnr gerektirmedigi iqin, bu goruqtin gayrimenkule iliqkin btittin davalar bakrrnrndan kabulu dogru olmaz. Bu nedenle,
dava, qayet gayrimenkultin devrini veya ayni bir hakla srnrrlandrnlmasr sonucunu doiuracak nitelikte ise,
vekilin ozel yetkive sahip bulunmasr gerekir46.
Bir azel yetki verilmesini gerektiren iqlemin
ozel yetkisi bulunmayan avukat tarafindan yaprlmasr
halinde, bu iElernin sonucunun ne olacagr konusunda,
ne Av. K.'nda ne de HUMK.'nda bir htiktim bulunmamaktadrr. Ancak HUMK. rn" 60, HUMK. hiiktimleri
sakh kalmak qartr ile, BK.'nun genel hiikumlerinin
davaya vekalet hakkrnda da uygulanabilece$ni htikme baglamrqtrr. Dolayrsryla, vekaletin srnrrlannl aStrgr iqin yetkisiz temsilci dururnuna diiqen vekilin
yaptrgr iqlernin gegerli olmasr, iq sahibinin bu iqleme
rcazet vermesine baghdrr (HUMK. m. 60; BK. m. 3B).
Bu icazet, ya iq sahibi tarafindan ozel yetkiyi iEeren
yeni bir vekaletname verilmesi veya iq sahibinin mahkeme huzurunda iqlemlere rcazet verdigini aErklamasr
ve bu agrklamanln zapta geqirilmesi veyahut duruqmada haz:'r bulunan iq sahibinin ozel yetkisi olmayan
avukatrn yaptrgr iqleme derhal rtrraz etmemesi
(FIUMK. m. 69) ile gergekleqir47.
V) AVUKATLIK
KAPSAMI

UCRET

SOZT.NSMESiNIN

I(anunkoyucu, avukathk ricretinin avukat ile iq
sahibi arasrnda serbestge kararlaqtrnlabilece$ni hiikrne baflamrg (Av. K. m. 163/II); ancak, bu ozgurliigti
srnrrlandrran bazt huktirnler de kabul etmiqtir.
Av. K. m . l64l['e gore; avukathk iicreti ile ilg'ili
sozleqrnenin kural olarak belli bir miktan kapsamasr
gerekir. Bu "belli miktar" belli bir sayr olabilecefi grbi
(ornefin, on milyon; yirmi milyon lira); mtiddeabihin
degeri tizerinden kararlaqtrnlan belli bir ytizde de olabilir. Zva bu son halde avukathk ticretinin mihtan
beilidir. Ornegin, miiddeabihin dava dilekEesinde gcisterilen degeri yiJz milyon lira ve miiddeabihin deferinin o/,;2}'sininavukathk ucreti olarak kararlaqtrnlmrq
oldufunu kabul edersek, avukathk ucreti yirmi milyon liradrr.
Av. K. rn. I64/II'e gcire; davada gosterilen ba$arrya gdre degiqmek ve %, 25'i aqrnamak iizere, dava

46. Aynr gdruqte: Giirdofatt, s.159; Kuru, UsuVI, s.830;
Aday, s.I27.
47. Girdofan, s.161;Kuru, Usul/I, s.849.
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olunan veya htikmolunan qeyin deferinin belli bir
yilzdesi avukathk ticreti olarak kararlaqtrnlabilir.
Goriildligti izere, bu h'{iktirn, hukmolunacak qeyin deierinin belli bir yrizdesinin de avukathk iicreti olarak
kararlaqtrnlmasrna imkan vermiqtir. Ancak Av. K. m.
L64/r|ye gore, avtrkathk iicreti belirlendiginde, Av. K.
m. I64/I'deki hukme aykrn hareket edilmiq olur. Ztra.
yargrlama sonunda hiikmolunacak miktar onceden
belli olmadrgr iEin, avukathk ucretinin miktannrn da
belirli olmasr mtimktin degildir. Avukathk ucretinin
nisbi olarak kararlaqtrnlmasr, mevcut kanuni diizenleme kar:qrsrnda ancak konusu para ile degerlendirilebilen davalar igin miimkundtir. Belirli bir miktara
htikmolunrnasr sdz konusu olmayan veya bunun davanrn fer'ini teqkil ettiff, boqanma, velayet, vesayet ve
babahk gibi konulara iliqkin davalar ile ceza davalartnda, nisbi avukathk
ticreti kararlaqtrnla ma"48 .
Ancak uygulamada bu nevi davalarda da baqanya
gdre degiqen nisbi avukathk iicreti kararlaEtrnldrgr
goriilmektedir.
Avukathk ricretinin nisbi olarak kararlaqtrnlabilmesi igin, Av. K. m. 164/II'de ongonilen iki qartrn
birlikte gerqekleqrnesi gerekir. ilk qart, "baqanya gore
deiiqmek" izere bir iicretin kararlaqtrnlmrq olmasrdrr. "Baqanya gore degigmek" ibaresinden ne anlaqrlmasr gerektigi konusu tartrqmahdrr. Bir goniqe
gcire4g;avukathk ucretinin, davanrn kazanrlmasr olasrh{r yanrnda kaybedilmesi olasrhSnr da ongorup, bu
iki olasrhk igin degiqik ucretler tespit ecler biqimde kararlaqtrnlmrq olmasr gerekir; aksi takdirde, gegerli bir
iicret
sozleqmesinin varhhndan
soz edilemez.
Yargrtay da aynr goriiqii yansrtan kararlar vermektedir50. Diger bir gortiqe gore51; hiq bir avukat, davayr
kaybedeceffni daha baqlan$Eta cingoren bir qartr sozleqmeye dahil etmek istemez; kanun htikmil, davanrn
kaybr halinde ahnacak ucretin sozlersmedeagrkca zrkredilmesi gerektigi yolunda bir kaydr da igermemektedir; dolayrsryla, baqan halinde ahnacak ucreti agrkca
belirleyen bir sozleqme srrf baqansrzhk halinde ahnacak iicreti belirlemedigi iEin geEersiz sayrlamaz.
Avukathk Kanun Tasansrnda Av. K. m. lG4 deg'iqtirilnriq, "baqarrya gore degiqmek :ozere"ibaresine yeni
metinde yer verihnemiqtir. Buna g6re; "o/o2s'iagmamak izere dava veya hrikmolunan qeyin degeri yahut
paranrn belli bir yiizdesi avukathk ticreti olarak ka-

48. landogrr, s.372;Mtiderrisoilu, s.76;sungurtekin, s.127.
49. Sungurtekin, s.133;Pekcarrttez, s.602.
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arlaqtrnlabilir". Ikinci qart, nisbi olarak kararlaqtrnlan avukathk ucretinin, dava olunan veya htikmolunacak qeyin degerinrn o/o25'inigegmemesidir.
Av" K. m. l64llI'de ongoriilen 7o25'lik iist srnrr
aqrlarak avukathk ticretinin tespit edilmiq ohnasr halinde, avukathk iicretinin neye gore hesaplanacafi
hususu tartrqmahdrr. Bir gcirtiqe gcireS2;bu nevi scizleqmenin ticrete iliqkin bcihimri gegersiz olmahdrr;
zrra, kanunun emredici htiktimlerine aykrrr olarak yaprlmrq bir scizleqme soz konustrdur; ayrrca, TK. m.
7466'da yer alan ilkenin kryas yoluyla burada uygulanrnasr mtimkun olamaz; zrra, TK. m. L466 ticari iqler igin geqerli bir hiikumdiir; oysa avukatrn vekalet
gorevini yerine getirmesi ticari iq sayrlamaz; bu gibi
durumlarda Asgari Llcret Tarifesine gore iicretin belirlenmesi gerekir. Diger bir gdrtiqe gores3; TK. m.
1466'da yeralan ilkenin kryas yoluyla uygulanmasr ve
kararlaqtrnlan oranrn 7o25'e indirilmesi gerekir; ancak kararlaqtrnlan oranrn o/r,25'eindirilmesi halinde,
sozleqmenin yaprlmayacak oldufu ispat edilebilirse,
sozleqme tamamen geEersiz kabul edilerek Avukathk
Asgari Ucret Tarifesine gore ticretin belirlenmesi
miimktin olabilir; aksi takdirde, Av. K. m. 163/VII'nin
uygulanmasrna gerek yoktur; zura yazrh qekilde yaprlmrq ve fakat kanunda azarni oran olarak belirtilen
Vc2\'lik oranr aqan bir scizleqmemevcuttur; bu gibi dururnlarda, sozleqrnenin tamamrnr batrl kabul edip,
Asgari Ucret Tarifesine gore iicret kararlaqtrrmak oldukEa agrr bir sonugtur54. Avukatlk Kanun Tasansrnda
bu tartrgmah konu gdzume kavuqturulmuqtur. Buna
gore; avukathk ucreti tavanrnr a$an sozlegmeler, kanundaki tavan miktannda gegerlidir; ancak ifa edilmiq sozleqmenin gegersizligi ileri stirtilemez.
Soz konusu c/o25'llk srnrnn, maktu olarak kararlagtrnlmrq olan avukathk ucreti hakkrnda uygulanrp uygulanmayacafi hususu da tartrqmahdrr. Bir gdriige gore5s; 7o25'Iik srnrnn kamu yaran dtiguncesiyle
kondugu kabul edildiii takdirde, bu srnrrln sadece
nisbi olarak kararlaqtrnlan iicretler igin degil, iicretin
maktu olarak belirlendiii sozle,gmelerde de uygulanmasr gerekir. Diger bir gortiqe gore56; avukathk iicretinin maktu olarak kararlaqtrnldrfr hallerde, %r2illlk
srnlrln uygulanmasrna gerek yoktur; kanunkoyucu
farkh bir gcirtiqe sahip olsaydr, bu konuda bir duzenle-

52. Mtiderriso$lu,
s.7 4; Pekcantttez, s.6 10.
5 3 . T a n d o g a n , s . 3 7 2 ,A d a y , s . 1 4 0 ; S u n g u n t e k i n . s . 1 3 5 .
5 4 . S u n g u r t e k i n , s .1 3 5 .
55. Mtiderrisoflu,
s . 74 - 75 .
56. Aday, s.I41; Sungurtekin, s.136;Pekcanrtez, s.611.

me getirirdi; aynca maktu ticretin aqrn ytksek ohnasr
halinde, gabin veya ahlaka aykrnhk sebepleriyle scizleqmenin genel hrikumler dahilinde geqersizligi ileri
stinilebilirS7. Bu gibi durumlarcla, c/c2l'lik srnrr somut
olayrn diger unsurlan ile birlikte, iddianrn dogru olup
olmadrfinr tespit iEin bir cilEtiolabilir. Av. K.'nun ucrete iliqkin bolumleri emredici nitelikte oldugundan
ve bu hukiimlerin kamu yararl duqtincesiyle konuldufundan hareketle, maktu iicretin %,25'l1k srnrrl geEip
gegmedigini tespit iEin, benzer iqlerde ahnan ticret ve
hakkaniyet kurallanna uygun olarak hakiin tarafindan her olayrn ozelligine gore degerlendirne yaprlrnasr gerektigl goruqti de ileri surtilmuqttirsS.
Av. K. m . I64/III'e gore; dava konusu mal, alacak veya hak grbi degerlerden bir krsrnrnrn aynen
avukata ait olacagl ve boylece avukatrn taraflardan
biri imiq gtbi dava konusuna dogrudan dogruya orterkhgrnr kapsayan iicret sozleqmeleri batrldrr. Roylece bu
huktim, dava sonucuna katrlma yasairnr dtizenlerniqtir. Ancak srnrrh da olsa baqanya gore ucret kararlaEtrrrlmasrna imkan veren Av. I(. m. 164/II hiikmu.
dava sonucuna katrlma yasafrnr daraltmrqtr.S9. Ornefin, gayrlmenkule elatrnanrn onlenmesi igin aqrlan
davada, kendisine elatmanrn dnlendigi gayrlmenkuhin bir krsmrnrn aynen avukata ait olacagr seklinde
bir ticretin kararlaEtrnlmasr halinde, buna iliskin scizleqme geEersizdrr; ancak, baqanya gore degigmek
qartryla, dava olunan veya hukmolunan gayrlmenkuItin deierin Vo25'ekadar olan belli bir ytizdesinin ricret olarak kararlaqtrnhnasr rntirnkundtir. lJcrete iliqkin sozleqmelerde, bazen nisbi veya maktu ticrete ek
olarak, dava oltrnan veya hukmoltrnacak qeyin bir krsmrnln da ticret olarak avukata odenecegi kararlagtrnlmaktadrr. Bu glbi durtrmlarda, scjzleqmetamamen
mi geEersizdir yoksa sadece dava oltrnan veya hiikmolunacak qeyin bir krsmrnrn aynen avukata ait olacagrnrn kararlagtrnldrfr krsrm ml geEersiz olacaktrr'/ Ru
durumda, krsrni btrtlanr dtizenleyen BK. m. 20/II hukmri uygulama alanr bulacaktrr6o.

57. Tandofan, s.373.
58. Onal, I-I., Mtivekkilin Ucret Oderne Borcu ve Avukathl<
Ucreti, YD. I9B3/4, s.344.
59. Kuru/Arslan/Yrlmaz'
a gore (s.671); hiikrnolunacak geyrn
de{erinin belli bir yuzdesinin vekalet r-icreti olarak kararlagtrrrhnasrna nrusaade eden Av. K. m. 164/II htikrnu, konusu para olan davalar hakkrnda avukatrn taraflardan biri
imiE gibi dava konusuna dogrudan dogruya ortakhgl sonlrcunu dofuracagr igin, Av. K. rn. 164/rl|de duzenlenen dava
sonucuna katrhna yasafrna aykrn duqrnektedir.
60. Tandofan,
s.373; Mtiderrisoflu,
s.Z6; Sungutekin,
s .1 3 8 - 1 3 9 ;P e k c a n t t e z , s . 61 1 - 61 2 .
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Ifusmi butlanrn scizleqmenin tamanrnr sakatlamasl iqin, taraflann o krsmrn geEersiz oldufunu bilmeleri halinde sozlcqmeyi hiE yapmayacaklannrn anlagrlnurs olmasr gerekir" Dolayrsryla, dava veya
htlkmolunan Qeyin bir krsmrnln aynen avukata verilecegi kararlaEtrnirnrE oisa idi, sijzleqme yaprlmayacak
idi ise sozleqme tarnamen; aksi takdir.de, sadece dava
veya hiikrnolunan qeyin bir krsmrnrn avukata ver.ilmesini ongdren sozleqme krsmr geEersiz olur. sozleqrnenin gegersiz olan krsrnrnrn lriq kararlaqtrnlmamls
olmasr halinde, taraflann aynr sozleqmeyi yaplp yapmayacaklannr tespit ederken, bir yandan kanunun
emredici kurallannrn (Av. K. rn. L64/IID halale uffatrlmamasr igin ozen gosterilmesi, ote yandan, yorllmun mrimktin mertebe sozleqmenin varhfi dofrultusunda yaprhnasr gerekir6l. GeEersiz kr.sma verilen
cinern,taraflarln hal ve vazlyetinden, o kaydrn scizleqme iqinde bulundufu yerden ve diger kayrtla ilgi derecesinden yerrarianmak suretiyle tespit olunab tlir62 .
Geqersiz olarn krsrrn bulunmazsa. taraflann scizleqme
yapmayacagr anlaqrlmlqsa, sozleqmetarnamryla geqersiz olur"" Bu geqer:sizlik, aynl zamanda Av. K. rn. LG4/
III htikmu geregi de ortaya grkar. Bu gibi durumlarda
Avukathk Asgari l]cret Tarifesinin trygulanmasr gerekir63. Ancak, avukatlar lehine yorLrrn yaprhnasr gerektig'i ve scizleqmedeayni ticret yanurda kar.arlanstrnlan makttr veya nisbi avukathk ucretinin Asgari
ljcret Tarifesinde belirtilenin ilsturrde olmasr halinde,
bu rnaktu veya nisbi ticrctin ayakta tutuhnasr gerektigi goniqti de ileri srirtilmtiqtu 164.
Av. K. m. 764/Ifi'de yeralan dava sonucuna katrlma yasagr, Eekirsmelihaklan edinme yasagrnr dlizenleyen Av. K. m. 47'de de kapsamh bir bigimde drizenlenmiqtir. Av. K. rn. 47'e gcire; avukat, ytirtittrigri
iqlere ait qekiqmeli haklarr edinrnekten veya bunlann
edinilmesine aracrhk etmekten yasakhdrr. bu yasak,
igin sona erme.sinden itibaren bir yrl stirer ve avukatrn or"taklan ile yanrnda qahqtrrdrgr avukatlan da
kapsar.
Av. K. m. 164/IY'e gcire; avukat ile iq sahibi
arasrnda aksine yaztlt sozleqme olmadrkEu, tarifeye
dayanarak kargr tarafa ytikletilen avukathk ticreti de
avukata aittir. Burada soz konusu olan avukathk ticreti, yargrlama gideri olan vekalet ticretidir. Davada

61.Miiderrisoglu, s.76;Sungurtekin, s.139;pekcanttez.
s . 612 - 6 1 3
.
6 2 .S u n g u n t e k i n , s .1 3 9 .
63.Aynr gdrugte:Sungurtekin, s.140;Pekcanrtez,s.612-618.
64.Tandogan. s.373;Miiderrisoflu, s.77.
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hakh grkan taraf, davasrnr bir avukat aracrhgr ile takip etmigse; rnahkeme, davayr kazanan t araf lehine
resen vekalet ucretine httkmeder (HuMK. m. 4ZB/O.
Yargrlama gideri olan bu vekalet ticretinin rniktan.
iicret tarifesinde yazilr asgari miktardan az ve tiq katrndan fazla olamaz (Av. K. m. IG\/D. Gortildrigri frzer€, HUMK. m. 423/6 geregi davayr kaybeden tarafa
ytikletilen vekalet ticretinin, avukat ile iq sahibi arasrnda kararlaqtrnlan avukathk ucretiyle hiq bir ilgisi
yoktur.
Av- K. m. 163AII'e gore; avukathk ucreti,
Asgari Ucret Tarifesinde yazrh olan miktardan aqergr
olamaz; bu yasafa aykrn hareket disiplin cezasrnr gerektirir. Ancak avtrkat, baro yonetirn kuruluna bilclirmek qartryla, iicretsiz iq alabilir (Av" K. m. 168/VI)"
Avukathk Asgari Ucret Tarifesinin altrnda bir ticret
kararlaEtrnlmrq ve fakat avukat, daha sonra bu sozleqmenin gegersizligini ileri stirerek tarifenin uygulanmasrnr istemiqse, ticretin nasrl belir.lenecegi kontrsu tartrqmahdrr. Bir gortiqe gore65; avukatrn, kanuna
aykrn davranlqrna dayanarak scizleqmenin geqersizli*ini ileri stirmesi ve Asgari r]cr.et Tarifesinin Lryglrlanmasrnr istemesi iyiniyet kurallanna aykrndrr: bu
nedenle, istefin dinlenmemesi gerekir. Diger bir goruqe gore66; avukatrn driqtik ucreti claha sonra Asgari
Ucret Tarifesine donmek iEin kabullenrnesi, sozlegryre
oncesi kusur teqkil eder; boyle bir sdzleqrne geger.siz
oldufu iqin ticretin tarifeye gdre belirlenmesi gerekir;
ancak ig sahibi, sozleqme oncesi kusuru yuzunden
avtrkattan tazminat isteyebilir. Bu konu,caki bir baqka gortiqe gore67, ucret Tarifesinin altrncla bir ticr.et
kararlaqtrnlmrq olsa bile, bu sozleqrnetaraflar arasrnavukat, tarifenin uygulanmaslnr isteye_
h:"terlidir;

w) ig sauisiNiN BoRqLART
1) Ucret Odeme Borcu
iq sahibinin avukathk sozleqmesinden ve kanundan dogan ilk borcu avukathk ucretini oderne borcudur. Av. K. m. 163/I'de, avukathk ricretinin, :rvukathk hizmetinin karqrhfr oldugu aErkga belirtilmiqtir.
Avukathk iicreti, iq sahibi ile avukat arasrnda serbestge kararlaqtrnlrr. iq sahibi dava yararrna sonuQlanmrq olsun olmasrn, avukathk ticretini cidemek zorundadrr. Taraflar sozleqmede avukat6k
ticretini
kararlaqtlrmamlq olsalar bile, avukat, Asgari Ucret

6 5 .T a n d o i a n , s . 3 2 3 .
66. Mtiderrisodl.t, s.75-7G.
67.Kuru, IJsul/IV,s.3201,dn.23r; sungurtekin . s.r72.
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Tarifesine gore belirlenen iicrete hak kazanrr.
Av. K. m . L66/I, ticret alacagrnrn elde edilmesirri gtivence altrna almak igin, bazr degerler tizerinde
avukata hapit hakkr tanrmrgtrr. Btr maddeye gore;
avukat, ig sahibi tarafindan kendisine verilen veya iq
sahibi narnrna aldrgr rnallan, para.yt ve diger her ttirhr hryrnetleri, avukathk trcreti ve y:rptrgr gider odeninceye kadar, kendi alacagr nisbetinde elinde tutabilir. Ar,'ul<atatanrnmrq olana bu hapis hakkr, nitelih
olarak N{edeni Kanunda dtlzenlenen genel anlarnda
hapis herkkrna (N{K. m. 864) yakrndtr'68.Avukatrn hapis hakkrnr ileri siirmesi iEin, iicret alacagrnln muaccc'l ohnasr E{erekir69.Avukathk sozleqrnesidrqrnda bir
barqka iliqki doiayrsryla iq sahibinden alacakh olan
arrtrl<at,Av. K. ln. 166/I'de tanrnan hapis hakl(lnl kullarramaz. Zrra rnuaccel olan ilcret alacafr ile elde buIunan rnal ve diger krymct,li geyler arasrnda sebep sonLrq iliqkisi bulunmahdrr. Ancak, btittin hukuki
meselelerin halli iEin verilmiq bir genel vekaletnamesi
buiunan avukrrtrn, degiqik iqlerden ottirti elinde buItrndtrrdtrgu mal, para ve krymetli qeyler izerinde
bagka bir igten dogan ticret aiacagr igin hapis hakkrnr
kullanrp kullanamayacair hususu tartrgmahdrr. Bir
gdrtiEe gore7O;htiktimde avukatrn "o iqle ilgili alacafrn"dan ottiru hapis hakkrnr kullanabilecegine iliEkin
bir ifade bulunmadrgr iqin, ucret alacaflnln, mutlaka
o para veya kryrnetli geyin elde bulunrnasrna sebep
olan meseleden dogmu.; olmASr gerekrnez; onemli olan

btrlrrndurulmasr gerekir . Haczedihrezlil<le ilgili htikmtin korumaya qahgtrgt rnenfaat. digerine (Av. K. rr.
166/I) oranla daha genel ve agrr ba.sanbir rnenfaarttir.
Zrra, iiX. m. 81 ve 82, meslek ve yi,rEanrrnstircliirtilrnesi igin zorutnltt olan mallar-rn h:rczini yasakliintrrstrc72.
Av. K. rn. 166lII'e gore; sozleSrneile kararlaEtrrtlan ve hakim taral'rndtrn takdir edilen zrvukathk ricretinden dolayt ervtrkat,l<encliqerhgnlaslsonrlcll olarah
iq -sahibinin elinde bulunciurdr.rgtrnrerllar ve dirvaclal<i
diger taraftan ilarn geregince terhsil edilecek parrr
veya ahnacak rnallerr tizerincle, diger alacakhlerra
oranla rtighan harkkrna sahiptir. Avukatrn btr riighan
hakkr, vekaletnarnenin diizenlenme tarihine, eger vekaletnarne genel nitelikte ise, iE sarhibiudina iicret konusu iqten dolayr ilk yaprlan baqvuru ttrrihine gore
srra ahr. ilarnrn icrasr slra,slnda, icret.yer
koyan tarafinvekili oldufu anlerqrlan avukata, icra dairesince durllln bildirilir. Rildirirn Inztsr"aflan ilamr icrayar koyandan ahnrr. Bu bildirim yaprlmadrgr srirece, icranrn
diger aEarnalanna geqilnresi rntirnkiin degildir (Av. K.
rrl. 166/III). Avukatrn oltirnu halinde bu rtiqhan hahkr
ortadan kalkrnaz; ancak bildirim zorunluiuguna iiiqkin hrikttm rnirasq:rlar hakkrnda uygularLrrraz (Arr. K.
m. 166/V).

Avukatrn elinde bulunan rnal, iiK. m. B1 ve 82
:rnlarnrnda ltaczi carz olrnayern bir rnal ise, acaberha1-rish:rki<r kullanrl:rbilir mi'/ Btr sorunLln gozlirnti iqin,
ilgili htiktimlerin kortrclugu rnenfnatlerin gozontinde

Av. K. m. 165'e gore iq sahibinin birden qoh olmasr halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuqlanan
iqlerde ise her iki taraf, avukat iicretlerinin oclenrnesi
husustrnda rniiteselsil borqlr-rsayrhr. Bu htikrntin en
onemli ozelligi, hukuki tryLrsmazhgrn sulir ile sonrrclanmasr halinde avukathk sozleqrnesinin tarerfi olmayan ve bu sozleqrnenin kurulmasryla 1-riqbir ilgisi br-rlunmayan
kiginin
avukathk
ticr.el,ini odemekle
sorumltt ttrtttlabilecek olmasrdrr. Ashnda irr.rdtizenlerrre BK. llr. L4l/II'ye dayurnrr. Ztra btr hr,ikrne gore; tarraflartn beyanrltrn bulururlamasr iralinde, ancak kanunlrn tayin ettigi harller iqin miite.selsil borcluluk saz
k o n u s u o l a b i l i r . A v . K . n ] . 1 6 5 ' c l cs u l h k o n u s u n d a g e n e l b i r i f a d e k u l l a n r l d r g t i g i n , s r . r l h t r rm
-rarhhene dr$rnda veya rnarhkemede yar.prlmrqolmasr onernli dc:r{ildir73. onernli olan husus, avuliathk sozlegmesinin
strlhten cince yaprlmrq ohnasrclrr74. Ar,. K. m. 165'cle.
scizkonllslr olan avukatlrl< ricreti, terrarflitrcascizleqmede kararlaqtrnlarn veya karerrlaq[rnlrnernuqise. asgurl'r
ucret terrif-e-sinegore belir'lcnen Ll\/ul<artirkticreticiir'

6 8 . S u n g u r t e k i n , s . 1 4 7.
6 9 . M i l d e r r i s o g l u . s . 1 4 5 ;S u n g u r t e k i n ,
7 0 . S u n g u r t e k i n . s .1 4 8 .
71.Miiderrisof'lu. s I45.

7 2 . A y n r g c i r l i q t c .M i . i d e m i s o i l u , s . 1 4 7 : S u n g u r t e k i n ,
7 3 . M t i d e r r i s o S l u , s . 1 1 4 ;S u n g u r t e k i n . s . 1 5 2 -t b 3
7 - 4 .M i i c l e r r i s o g l u , s . I i B .

alacagrn siradan bir alacak degil, ucret alacagr olmasrdrr'; avrtcal hilkrnun amacr, al'ukatr ticret alacafrnr
eide etmek konnsunda bir olanaktern yararlandrrmadrr; aksi gorii*stin kabtrlli, hukrniin amacryla bagdaqmaz Diger bir gciriiqe gare7l; hapis hakkr. erralann,Ca,
eylernli iliqki bulunan alacaklara gerek gosterir; muaccel alacerklahapis hakkr sarhibinin elinde bulundurdtrgu rnal, para \re"yzlkrymetli qeyler arasrnda illiyet
bagr bulunmalrdrr; bir dava nedeniyle gerEekleqmiq
bir alacak igin, oteki clava veya takip yethut iqler nedeni-vle avukatrn elinde bulundurdukl an ttzerinde hapis
hakkr saglayacark geniqlikte yommlanmasr dogru olUIAZ.

s.148.

s.14t.)

SAYF'A:336
Aynca, yargrlama gideri olan avukathk
buraya dahil edilmesi mtimkundtirTS .
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ucretinin de

Aztl ve istifa hallerinde avukathk ricreti, Av. K.
m. 17 4'de diizenlenmiqtir. Uzerine aldrgr iqi hakh bir
sebep olmakslzrn takipten vazgeQen avukat, hig bir
ticret isteyemeyeceff gibi, peqin aldrfr ucreti de iade
etmek zorundadrr (Av. K. m . 174/I). Avukatrn azh halinde ise, ticretin tamamr verilir; ancak avukatrn kusur veya ihmalinden dolayr azh soz konusu olmuqsa,
kendisine ticret tjdenmesi gerekmez (Av. K. m. 174/
III). Av. K. m. L74'e gcire; hakh sebeple istifa eden
veya haksrz olarak azledilen avukata tam ticretin
bdenmesi musbet zarann tazmini olarak nitelenebilir76. Azlin avukatrn kusur veya ihmalinden kaynaklanmadrgr hallerde odenecek ricret, scizleqmeile tespit
edilmiq olan avukathk ticretidir. Sozleqmede ticretin
kararla*strnlmamasr halinde haksrz olarak azledilen
avukata Asgari Ucret Tarifesine gcire bir ucret odenir.
Ancak bu meblai, avukatrn haksrz azul nedeniyle ugradrgr zaran karqrlayamayabilir. Hakh bir sebep olmaksrzrn avukatrn istifasr halinde de, iq sahibinin ugradrgr zarar avukathk ucreti ile srnrrh olmayablir. Bu
g'rbi durumlarda, Av. K. m. 174/I ve Il'deki htiktim ile
karErlanamayan bir zarar soz konusudur. Avukathk
ucretini aqan bu zararrn tazmini miimkundrir. Ztra,
Av. K. m. L7 4'deki dtizenleme tazmtnatr srnrrlandrrtcr
nitelikte degildir7T.
Kanunkoyucu, BK. m. 396/Il'deki srnrrh tazminatla yetinmemiq, avukathk mesleginin ozelligini 96zonunde tutarak
ayrr bir dtizenleme getirmiqtir.
Haksrz aztl halinde avukatrn tam iicrete hak kazanacafinr hukme baglayan Av. K. m. 174, dal'anrn en
onemli aqamalan geEildikten sonra, ticret odemekten
kurtulmak igin haksrz olarak avukatrnr azleden iq sahiplerinden avukatr koruma amacr taqrr78. Bn neden-

7 5 . S u n g u r t e k i n , s .L 5 4 .
76. Tandofan, s.627 ve 633; Sunguntekin, s.158.
77. Mtiderrisoflu,
s.139;
Sungurtekin,
s.160.
Muderrisoflu'na gcire; BK.'nun 345 ve 351. maddeleri ile
vekalete iliqkin 396/II. madde, soruna rqrk tutacak niteliktedir. Elindeki iq sebebiyle dnerilmiq ve daha gok yarar
saglayacak iqi reddetmiq avukat, bunun hemen arkaslndan kusurlu bir azlin dofurdu$u zararlan isteyebilmelidir (Aynr gcirtiqte: Kuru, IJsullI, s.864). Tandofan'a gdre
(s.633); ricret, rntisbet zarart, yani ifaya olan menfaati
kargrladr$rndan, aynca BK. 396/II'e dayanarak menft zararln da tazmini olanafrnr tanrmak yerinde olmaz ancak, iq haksrz azll veya hakh istifaya kadar gerefi gibi gdnilmuqse actio contreria'ya konu teqkil eden masraf ve
tazminat taleplerinin iicretten ayrr olarak ileri stirtilmesi
mumkundur.
78. Sungurtekin,
s. L70.

ARCTJMENTLIM

le, scizleqmekurulmuq olmasrna rafmen hentiz kendisine vekaletname verilmedigi igin hiq birEey yapamamrq olan avukatrn, Av. K. m. 174 geregi tam ticrete
hak kazanmasr dofuu ve adil o\maz79.
Tevkil yetkisi dahilinde iqe baqka avukatlann
dahil edilmesi halinde, tevkil eden avukat, tevkil olunan avukatla birlikte yaptrgr iq iqin ayn bir ticret isteyemeyece$ grbi, tevkil olunan avukat da iq sahibinden herhangi bir ticret isteyemez. Tevkil yetkisi
dahilinde iqin tamamen baqka bir avukata brrakrlmasr halinde, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar, sozleqmedeki miktan agmamak qartryla harcadrklan mesaiye karqrhk olan iicreti iq sahibinden isteyebilir.
Tevkil eden avukat, peqin bir ticret almrqsa, harcadrrt
mesaiye karqrhk olan miktann fazlasrnr tevkil ettigi
avukata ijdemekle ytikiimliidtir (Av. K. m . r7lllv).
iki avukatrn muvafakatr ile iqin baqka avukatlar tarafindan yiinitiilmesi halinde iq sahibi, ilk avukatrn ricretinden krsrntr yapamaz (Av. K. m. I72/IV.
Av. K. m. I73/I'e gore; sozleqmede aksine bir
htikum yoksa, kararlaqtrnlan avukathk ticreti, avukatrn tizerine almrq oldugu iqin karqrhfrdrr; karqrhk
dava, bailantr ve iliqki bulunsa bile baqka dava ve
icra kovuqturmalan veya her ttirlti hukuki yardrmlar
ayn ricrete tabidir. Ucretin avukathk hizmetinin karqrhgr olmasr ve avukatrn tizerine aldrgr iqi, kanun huktimleri ve yazrb scizleqme qartlanna g6re sonuna kadar takip etmek zorunda bulunmasr (Av. K. m . LTt/L);
scizleqmede aksi yazrh degilse, avukathk ucreti alacafinrn iqin gereS gtbi gcinilmesinin tamamlandrgr
anda muaccellik kazanmaslnl gerektirir80.
2) Avans verrne

ve Masraflarr

Odeme Borcu

iq sahibinin avans verme ve masrafla' odeme
borcu, Av. K. m. 173/II'de diizenlenmiqtir. Bu maddeye gdre;iq sahibi, avukata tevdi ettigi iqin yaprlmasr
veya bu ig yaprldrktan sonra sonucununun ahnmasr
iEin gerekli britrin masraflardan sorumludur; iq sahibinin, bu masraflarln avukat tarafindan yaprlabilmesi igin, yeteri kadar
avans vermesi, gerekir.
Gortildtigii izere, Av. K. m. r73/II, BK. m. 894'tin ak-

79. Yargrtay 13. HD.'nin 4.5.1988 tarih ve E.788, K.2567 sayrlr karannda (ABD. lggs/3, s.4ss-4b6); avukathk ticret
anlaqmasr yaprlmrq olmakla birlikte iq sahibinin avukata
uzun stire vekaletname vermemesini scizlegmeden vazge}me olarak nitelendirmiq ve Av. K. m. !7 4te gcire avukata
tam iicret ddenmesi gerektigine karar vermiqtir. Bu karann eleqtirisi igin bkz. Sungurtekin, s.168 vd.
80. Sungurtekin,
s. 166-168.
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sine avukata avans isteme hakkr tanrmrqtrr.
Av. K. m. l-73lll'den hareketle avans, "heniiz
gerqekleqmemiq veya hentiz muaccel olmamt$ giderlere iliqkin olarak avukata yaprlan pe,5in odeme olarak
tanrmlanabilir"Sl. Avukat, avukatirk sozleqmesi ile
ustlendiii iqle ilgili giderleri karErlamak uzere avans
isteyebilir. Avukatrn iqi avans odenmesi qartr ile ustlenmesi, avukathk bir kamu hizmeti oldugu iEin, meslek hukukuna uyglrn dtiqme rS2.
Tevdi edilen iqin geregi gibi yerine getirebilmesi iEin yaprlmasr gereken masraflara83, avukatrn katlanrnasr dtiqtintilemez. Av. K. m. I73/II'e gdre, iq icabr
yaprlacak yolculuk masraflannrn ve iq yerinden ayn
kalnra tazmtnatrnrn da avukata aynca odenmesi gerekir; aksi takdirde, avukat yoiculuia zorlanamaz.
Ancak, bu hukmtin aksine anlaqnla yaptlmasr rniimkiindiir.
Avukata verilen avans, yaprlacak masraflann
veya miktarlnln kesin ohnamast ytiztinden bir tahmine dayanacaktrr. Avans ifa amacryla verilmedigi igin,
avans verilmesi avukatrn dogacak alacaklarrnrn cinceden tanrnmasr anlamlllr taqrma rS4. Avukat, iistlendigi iqin ifasrnrn imkansrzlaqmasr halinde, aldrS avansl
iade etmek zorundadr.
Avukatrn iq sahibinden avans almadan masraf
yapmrs olmasr halinde de, BK. m. 394/I htikmii gereii
bu masraflann fanzt ile birlikte odenmesi gerekir.
iE sahibinin avans verme borcu, avukat ile miivekkil arasrndaki sozleqme iliqkisinin meydana gelrnesi ile doiar. Oysa, masraflan odeme borcunun dogmasr iEin,sozleqmenin akdedilmesi yeterli olmayrp,
avukatrn iE gorme borcunu ktsrnen veya tamamen ifa
etmiq olmasr gerekir85. Avukatrn istemde bulunmasr
iizerine avans alaca$ muaccel olur; iq sahibinin borcunu ifa etmesi gerekir. Masraflan odeme borcu ise,
buna iliqkin alacafin ileri siirtilmesiyle muaccellik kaZAT]LT.

iq sahibinin masraflan odeme borcunun dogmasr iEin, bu masraflartn geqerli bir avukathk sozleqmesine dayanrlarak yaprlmrq veya yaprlacak olmasr

gerekir. Ornegin, miimeyylz tnahcur, kanuni temsilcisinin muvafakatr gerekli olmasrna rafrnen avukathk
sozleqmesini yapmlQSo, bu scizleqrne geqersizdtr.
Fakat avukat, yaptrfr iqler mtimeyyrz mahcurun yararrna olmak qartr ile, vek aletstz iE gorme huktrmlerine
(BK. m. 4I3/D gore masraflann odenmesini isteyebilir. Ancak sozlegmenin hukuka \reya ahlaker aykrnhk
sebebiyle gegersiz olmasr hzrlinde, yaprlan masrafin
vekaletsiz iq gorrne htiktimlgrine gore istenrnesi rniimktin olmamahdrr. Aksi takdirde, hukuka ve ahlaka
aykrn iq gorme halleri desteklenmiq ol,t.B6.
'
Avukatrn yaptrgl veya yapacagr ma.sraflar.
odenmesini isteyebilmesi, masraflartn avukathk sozleqmesi ile tistlenilen iqin geregi glbi ifasr atnact.yla
yaprlmrq olmasr gartrna baghdrr. N{asraflartn tistlenilen iqin geregi grbi ifasr igin yaprldrfrnr ispat kulfeti
avukatrn iizerindedir. Masraflar iqin onceden avans
almamrq olan avukat, Inasraflann odenmemesi halinde derhal vekaletten qekilebilir veya rnasraflann
odenmesi igin dava aEabilir. Ancak avukat aEtrgr davada, hem masraflartn tistlenilen gd,revin geregi g'ibi
ifasr igin yapridrirnr ve hem de masraflar iqin iE .-sahibinden avans almadrgtnr ispatlamak zorundadrr. Zrra..
BK. m. I73/II gere$ avukatru yaptrgr lnasraflerrt
avanstan karqrladrg: kabul edilir'S7.
Avukata avans odeme borcu altrnda olan kirnse, avukathk sozleqmesinin tarafi olan iE sahibidir. Iq
sahibinin dltimti halinde, avukatrn yapmrq oldu$tr
masraflarr cideme borctt mirasgrlara g"qut88.
3) Zararr

Tazrnin

Borcu

Bu kontrda Avukathk Kanununda hukum bulunmamakla birlikte, RK rn. 394/II geregi iq sahibi,
vekaletin ifasr dolayrsryla avukatrn ugradr {,t zararlart
tazmin etmek zorunda kalabilir. Avukat ile iq sahibi
araslndaki iliqki, ozel nitelikte bir gtiven iliEkisidir.
Bu gtiven iliqkisi iki taraflr oldugu iQin, iq sahibi de
avukatrn kendisine duydufu gtiveni boqa qrkarmamakla ytiktimltidrir. Bundan dolayr, eksik ve hatah
bilgl ve talimatlan ile avukatr yanhq ybnlendiren
veya onu sahte ispat araglari kullanmaya sevkeden iq
sahibi, bu hareketleri yuztinden avukatrn ufradrir zararlarr tazmrn zorund.adrr89 .
ig sahibinin tazminat odeme borcunun dogumu
iEin, avukatrn ufradrp zararla iq gorme arasrnda try-

s. I82.
8 1. Sungurtekin,
8 2 . S u n g u r t e k i n , s .1 9 1 .
83. Ornegin; vergi, resim, yargrlama gideri olan harg, ihtiyati
hactz karan ahnmasr igin gosterilen teminat, ilanen tebligat igin yaprlan masraflar gibi.
84. Tandofan, s.595; Sungurtekin, s.184.
85. Tandofan, s.581;Aday, s.93; Sunguntekin, s.185.

8 6 .T a n d o i a n , s . 5 7 8 ,S u n g u r t e k i n , s . 1 8 6 ,d n . 2 7 5 .
87. Sungurtekin, s.187.
88. Sungurtekin, s.189.
89.Aday, s.94;Sungurtekin, s.192.
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glrn illiyet bagrnrn bulunmasr, avukatrn avukathk
sozleqmesi qergevesinde iistlendigi iqi gerefi gibi ifa
etrniq olmasr ve iE sahibinin kusur bulunmadrirnr ispatlayamamasr gerekir'90. Doktrinde, iq sahibinin
avukata karEr sorumluluf'unlrn bir kuslrrsuz sorumluluk oldugu goriiqii de savunulmuqturgl. Ancak ticretli
vekaletin esas oldugu avukathk faaliyetinde iqi gereii
gibi yerine getirmiq olsa bile, rnesleki rizikoyu avukatrn iistlenmesi gerekrr92. BK. m. 3 g4/r|d,e, tazrninatrn
Eartr olarak iq sahibinin kusuru aranmakta ise de, karine olarak kusurun varhfr kabtrl edilmiq ve kusursuzluglrnu ispat yiikii ig sahibine ytiklenmiqtir.
Avukatrn btr tazminat talepleri, RK. m. IZG/4
geregince be*syrlhk zauranaqrmlna tabidtr. Ztra Av. K.
nr. 40 ile getirilen zartianaSlml stireleri, iS sahibi tarafindan avukata karqr ileri stirtilen tazminat talepleri
iqin uygulanrr.
\rII) AVUKATIN
1) Aydrnlatma

BORQLARI
Borcu

Avukatrn iq sahibini aydrnlatma ytikilmliiliigil,
l'tirk doktrininde hentiz yeni incelenrneye baqlanlnrqt,rr. Aydrnlatrna ytiktirnllilligu, bazen Av. K. m. 34'e93
bazen de -Ahnan Huktrkuncla oldufu gibi- dogrudan
dclgruva avttkathk scizleqrnesine94clayirndrnhnrqtrr.
Avtrkzrtrn aydrnlatma ytikiirnlliliigri, hentiz Yargrtay
kerrar'lanna da kclnu ohnarnrqtrr.
Avukat iq sahibini agrlacak davanrn riskleri ve
avantajh yrinleri hakkrnda miirnktin oldufunca objektif bir gekilde aydrnlatmak zornnclachr95. Avukatrn
avdrnlatma ytiktimiriltigunii yerine getirebilmesi iEin,
hergeyden once meselenin hukuki bakrmdan aqrhhga,
trydrnhgerkavttgturulmasr gerekir. Avtrliat, rneselenin
a y d r n l a r t r l m a s ri g i n , i q s a h i b i n e s o r u l a r y o n e l t m e k z o rundadrr. Ashnda iq sahibi, hukuki .yardrrn istedigi
avukata o rneseleye ili*skin tum olzry ve dellilleri eksiksiz bildinnek zorundadrr'. Bu nedenle, iq sahibinin
bitgi verrne borcunclan bahsedilebilir. Ancak iq sahibi,
huhr-ri<ibilgisizliginden ottirti, ihtilafin hallinde onernli ban a\rrrntrlan atlarnrq olabilir. Avukat meseienin
qoztimu iqin, bu ayrlntrlan ve diger cjnemli hususlalrr
aqrkhg'aikavugtunnak zorundadrr. Ancak meselenin
qozurnti igin, €rvlrkatrn ozel bir dedektif gibi gahqma
zorunlultrgtr yol<tur. Bu bakrrndan ig sahibinin bildir,

. c ) 0T. a n c l o g a n , s . 5 9 9 r ' d .
91 Mriden'isofltr. s.70.
92. Aclay. s.95:Sungurtekin,
93.Aclay. s.75.
9 4 . S u n g u r t e k i n , s . 2 1 1v d .
9 5 A d a y . - s7 5 .
96. Aday. s 76: Sungurtekin.

s. 1 9 2 .

s.215.

digr tanrklann dinlenmesi veya olay yerinde keqfe gidilmesi avukattan beklenu-er96. Avtrkert, kural olarak, iq sahibinin vermiq oldufu bilgilerin do$r.u olup
olmachgrnr araqtrrmak ve denetlemek zor.unda cla degildir. Avukat ile iq sahibi arasrndaki gtiven iliqkisi,
bilgilerin
dogru oldufunun
kabultlnti
gerehtirir.^
Ancak harkh gerekqeye dayah qtiphenin varhgr halinde, avukatrn aynca aErkhk getirme ve yanhE bilginin
yaratacafr sonuglara dikkat Eekme zorunlulugu btrlunabilir9T.
Avukat aydrnlatma ytikumltiltigiinti, bir yandan iq sahibine sorular sormali suretiyle, diger yandan da iq sahibince verilen veya gosterilen belgeleri
incelemek suretiyle yerine getirir. Avukatrn aydrnlatrna ytiktimlliltigrintin kapsamrnr belir.lemek iqin, somut olayrn ozellikleri ve qartlan gozontinde blrlundurulur.
Ozellikle
iq
sahibinin
men{'aatlerinin
korunmasr iEin. hukuki mesele ile birbirine bagh olan
ttirn onemli rsartlann agrkhga havurgturtrlmasr gerekir.
Ancak avukat, mesleg'inden dolayr aynl zamanda kamlrnlln ve kargr tarafin rnenfaatlerini cle gozontilde
bulundurmak zorundadrr. Avtrkatrn rneseleyi huhuken aqrkhga kavuqturrna yrikiimhiltigri, iq sahibilip
bilgisinin ttikendigi noktada son bulur98.
Avukat huktrki mesele hakkrndaki gdrtigrinti
aqrk bir gekilde, eksiksiz ve iq sahibinin anlayabilecegi bir tan'zdabelirtmelidir. Avukat her ne hadar hukuki u^yuslnazhfrn baganyla sonuElanacaglnl gar.anti
edemezse de, davanrn baqarr olasrhgrnr tahrnin etmek
ve iq sahibine bu korruda bilgi vermek zorundaclrr99.
Avukat dava aErlmasr ve yuruttilmesi slrasrnda orta.ya grkacah masraflar konusunda iq sahibini aydrplartrnak zorunda degildir; ancak qok ozel durumlzrrder.
avukatln rrtasraflar konusunda irssahibini bilgilenclir.rnesi beklenebilirl0O. Avtrkat cizellikle sulh olunmamasrnrn avanta.jlan ve dezavantajlar.r herkkrnda iq sahibini bilgilendirmelidir.
ztra, bir qok ihtilafin.
davadan once veya dava srrasrnda yaprlan sulhle sc)nuqlanmasr mr-imktindrir101. Avukatrn aydrnlatma
yuktirnllihigri, mahkemenin bir l<errar venniq olmasi
halinde, bu karara karEr baqvurulacak kanun yollan
veya htikrntin icrasr igin yaprlacak i,glemler ve srireler
konustrnda iq sahibinin aydrnlatrhna.slnr ve yokluk

97. Sungurtekin. s.218.
9 8 " S u n g u r t e k i n . s. 2 7 4 , Z I G .
9 9 . S u n g u r t e k i n , s . 2 7A .
100. Sungurtekin,, s.272.
101. Ayrrntrh bilgi igin bkz. sungurtekin,
I02. Aday. s.75.

s.274 vrl.
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iqinde bulunan i$ sahibinin adli yardrrn imkanlan konusuncla uyanlmasrnr,Ca kapsarr}z .
2) Sadakat Borcu
Avukatrn sadakat borcu, avukat ile iq sahibi
kaynaklanrr.
ozel giiven iliqkisinden
arasrndaki
Avukatrn sadakat horcu, gerek avukathk sozleqmesiVle iistlenilen gorevin yerine getirihnesi srrasrnda ve
gerekse sozleqme sona erdikten sonra, avukatrn kendisile duSrsl2tr gtivene uygun olarak, iq sahibinin
rnenfaatlerini sozleqme ile gtidiilen amaE EerQevesinde
kortrmasr ve kendi rnenfaatini iq sahibinin menfaatiolarak tanrrnlanabine tabi krlmasr yiikumliiliiiti
1ir103.
Avukat sadakat borcunu, iq sahibinin yarapna
olacak davranrqlarda bultrnmak ve ona zatLTrverecek
davranrqlardan kaErnmak suretiyle yerine getirir.
Avukatrn sadakat borcuna aykrn davranrqr, CK'nun
198. ve 29{ maddeieri tle cezai mtieyyideye tabi krhnmrqtrr. Aynca sadakat borcunun ihlalinden zarar goren iq sahibi, zararlnln taznini iqin dava aEabilir.
Av. K. m. 38'de cliizenlenen sebeplerin bulunm.as1halinde, avukatrn iqi reddetrnek zorunda olmast,
sadakat borcunun dogal bir sonucudur. Avukatrn aynl
iqte menfaatler-i qatrqan taraflart temsil etmesi (Av. K.
rn. 38/b), sadakat borcuna aykrnhk teEkil eder.
Avukatrn bu davranrslnln, i.g sahibine zarar verlnesi
veya cliger tarafir yarar saflamasl Eart degildir. iq sahibinin veya her iki tarafin rrza gostermiq ohnasr,
avukata aynr iqte menfaatleri gatrqan taraflan temsil
etme hakkr vermezl04. "Aynr iq" kavraml, "bir hukuki
meselede ceza hukukll ve medeni hukuka iliqkin hususlarda dikkate ahnmaya cleier menfaat ve vakralarrn ortakhgrnr ifade ecler"105.Ayn davalardaki uyusrnazhk ?rynr hukuki iliqkiden kaynaklanmrqsa, aynr iq
sayrlrr. Avukatrn bir hukuki uyuqmazhkta ijnce bir taraf, daha sonra diger taraf iEin faaliyette bulunmasr
da, sadakat borcuna aykirr4,t1o6.
3) Edimi

Ozenle ifa Borcu

Av. K. rn. 34'e gore; avukat, ytlklendigl gorevi
bu gcirevin kutsalh$.na yakrqrr bir qekilde cizen, dogrtrluk ve onur iginde yerine getirmek ve avukathk tinvanrnrn gerektirdigi Seye ve giivene yakrqrr bir qekilde

Gortildugti uzere) Av. K. m. 34, vekilin ozen
gosterme borcunun dtizenlendigi BK.'nun 390. maddesinden daha agrk ve kapsamh bir hiiktim igerrnektedir. Vekilin ozen borcunun kapsamr. BK. In. 390'rn
yaptrgr atrf sebebiyle iqginin ozen borcunu di-rzenleyen BK. m.32l'e gore belirlenir. BK. m.321, biri subjektif dig'eri objektif ohnak iizere iki krstas getinnisntuvekkil
gore; vekilin,
krstasa
Siibjektif
tir.
tarafindan bilinen veya bilinrnesi gereken bilg'i derecesi, yetenekleri ve diger niteliklerinin hesaba katrlmasr gerekir. Bu krstasrn avukat hakkrnda uygulanrnasr miimkiin degildir. Ztra, avukat ile iq sahibi
arasrndaki iliqkinin ozel nitelikte bir gtivene da;ranrnasl, avukatrn kiqilipnin taqrdrgr oneur ve ozelliklc
avukathirn devlet garantili bir meslek olmast, vani
avukathk yapabilmek iEin huktrk fakiiltesi dipk:rrlasr
ve staj sotlrasr ruhsat ahnmasrrltn gerekme-qi. avttkat
bakrmrndan bu krstasa dayanrna imkanrnr hemen hemen tamamen ortadan ka1drnr107. O halde, avukatrn.
bilgi ve yeteneklerindeki eksikliiin iE sahibince farkrna vanlnrasr gerektiiini ileri stirerek sorunllulul<tan
kurtulmasr mumkiin degildir. Aynca Av. K. rrl. 34'de:
ongortilen ozel duzenleme, avukettrn ozet borcttntt objektifleqtirmiqtir. Avukatrn ozen borctrnun kerpseunlnr
belirlemek iEin esas ahnan objektif kt-sLasta,sozleqnre
gereiince gorulecek iqin geqicli, gtiqli-igti, gerektirdigi
dsrenim ve mesleki bilgi derecesi gozontinde tutulur.
Buna gdre, iqin guE veya iq sahibi icin taqrdrgt onem
btiyiik oldufu orand,a gd*sterilecek azen de fazla olacaktrrlo8. Yargrtay, avukatrn ozen borcuttun BK. rn.
390'a gdre belirleneceii, dolayrsiyia hem subjektif'
hem de objektif krstasrn uygulama alant bulacag gortiqtind edir 109.
Avukatrn ozen borctrnu nastl yerine getirecegi
ve borca aykrnhk halinde bunun tespiti, sornut olaylll
ozellikleri EergevesindegerEekleqir; btt nedenle, ozen
borcunun kesin stnrrlannr ortays koymak her zalnan
miimktn olmaz. Ancak, avr,rkatrtt ozen borcunun kapsamrna giren hallerin belirlenmesi, avukattn hukuki
sorumlulugu agrsrndan onern taqrr'. Avttkatrn ozen yiiktirnlulultigu, oncelihle iistlenilen igin incelenrnesi bakrmrndan soz konusu olur. Avukatrn tistlendiii iqi ge-

hareket etmekle vuktimltldiir.

103. Tandofatt, s.407;Yavuz, s.199;Sungurtekin, s.220.
104.Aday, s.83;Sungurtekin, s.225.
1 0 5 .S u n g u r t e k i n , s , 2 2 5 .
1 0 6 .A y n n t r h b i l g i i q i n b k z . S u n g u r t e k i n , s . 2 2 9v d .

L 0 7 . T a n d o d t t t , s . 4 1 1 ; Y a v u z , s . 1 9 0 - 1 9 1 ;I y i m a y a , s . 4 0 E ;
S., Vekilin Taliniata
s.234; Donay,
Sungurtekin,
U y r n a v e D u r u s t l u k l . I a r e k e r tl l t r n e B o t ' c u , B a t i c l e r . 1 9 7 0 ,
C . V ., s . 7 3 7- 7 3 8 .
1 0 8 . T a n d o f t t t , s . 4 1 1 ;Y a v u z , s . 1 9 1 .
1 0 9 . 4 . I l D . ' n i n 7 . 4 . 7 9 8 0 t a r i h v e E . 1 9 . 1 ,K . 4 5 4 5 s a y r h k a r a r t
( \ T { D . 1 9 8 0 / 11 , s . 1 4 8 2 ) : 1 3 . H D . ' n i n 2 7 1 2 . 1 9 9 0t a r i h i v e
I i . 5 4 2 5 . K . 9 l l 3 9 s a y r h k u r a r t ( A I l D . 1 9 9 , i / l l .s . 1 9 7t .
1 10 . S u n g u r t e k i n , s . 2 3 4 .
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regi gibi yerine getirebihnesi, cinemli dlgude hukuki
inceleme yiikurnltiltigune baghdrrl 10. Ornegin, avukatrn, krsmi dava agarken fazlaya iliqkin haklannr sakh
tutmamasr; rlavalann birleEtirilmesi miimktinken
bunrl yapmamasr; dogru olmayan yargr kolunda veya
gorevli olmayan mahkemede dava agmasr; usul hukukti bakrmrndern soz kontisu olan stireleri kagrrmasl,
ozen bclrcuna ayklnlrk teqkil eder.
Avukatrn irukuki inceleme yrikiimliihigii, hergeyden cince kanunun bilinmesini gerektirir. Avukat,
mevzuatta deglqiklik yaparl veya yeni Erkanlan kanlrn, ttizrik, yonetmelik ve digerlerini bilmek ve bunlan takip etmek zorundaclrrlll. Aynca, avukatrn yargrsal kararlan da bilmesi gerehir. Yargrtay da bir
karannclalI2' irniEre Pederal Mahkernesinin, mesleki
iqtihad dergilerinde Erkan karan bilmeyen avukatr sorumlu tutan gorugtine deginmiE; avukat ile iE sahibi
arasrndaki iliqkinin niteligi itibariyle bazt hallerde iqginin sorurnlulufundan daha sert bir qekilde takdir
edilmesi gerektigini belirterek, F ederal mahkemenin
gcirtiqrinu benim-semiqtir.
Gortildugri izere, avukatrn cizen borcu, tistlenilen davaya iliqkin her turhi hukuki bilginin edinilmesini zorunltr krlar. Avukatrn ilgrli kanun htikumleri
yarunda, konuya iliqkin ofoeti ve uygulamadaki geliqnreleri de dikhatle tnkip etmesi ve kullanmasr gerekirl13. An.,kat. iq sairibinin hakh menfaatlerini mtim,
ktin merteb e rtzrkosuz ve en grivenli yolu takip ederek
gerqekleEtirrnelidir'l 14. Avukatrn, baqanya ulaqma bakrrnrndan ar]taca en uygun ve en gtivenli yolu segme
yi,iktirnltilugli bulundugu soylenebilirl15. Bu yiiktimlliltik, sadece dava agmakla gdrevli avukat iqin soz konlrsLr degildir; bir hukuki iglemi gerEekleqtirrnek :i.zere i*ssahibine goriiq bildiren avukat da en guvenli ve
amaca en uvgun yolu onermek zorundarclrrl16.
Ozen borcunun ihlalinden dolayr avukatrn sorumlu tutulabilmesi igin, borcun ihlalinin iq sahibini
zarara ugratmrq olmasr, zararla borcun ihlali arasrn-

1 1I . S t r n g u r t e k i n , s . 2 3 5 .
7 1 2 . 4 . I { D ' n i n 2 2 . 2 . 1 9 74 t a r i h v e t r , . 7 9 7 3 / 3 0 8 9K
. .865 sayrh
k a r a r r ( l \ ' l r i d e r r i s o g l u ,s . 3 0 3 v d . ) .
113 Sungurtekin,
s , 2 4 2 ; D o n a y ' a g o r e c l e t s . 7 i 3 8 ) ;b i r a v u kat. "igini bilen bir avukatrn" bihnesi gerehen hukuki
bilgilere sahip olmahdrr; avukatrn gorevi, hadiseleri
mantrki qekilde deferlendirerek, btitiin ongcirulmesi gerekli qeyleri dikkate aimaktrr.
1 . 1 1 .S u n g u r t e k i n , s , 2 4 2 .
115. Mi.iderrisoflu, s.55; Aclay, s.76; Sungurtekin, s.264 vd.
1 1 6 .A d a y , s . 7 6 :S u n g u r t e k i n , s . 2 6 8 .
1 1 7. A d a y . s . 1 6 4 ; S u n g u r t e k i n , s . 2 4 5 .

da uyglrn illiyet bafrnrn bulunrnasr gerepi.117.
Tazmtni gereken zarar, geregi grbi ifaya olan menfaatin boqa grkmasrndan do$an mtisb et zarardrr.
Ozen borcunu.n yerine getir"ihnedigini ispat
yiiku iq sahibindedir. iq sahibinin arzuladrgr baganh
sonucun gerqekleqmemesi, ozert borcunun geregi gibi
yerine getiriimedigi konusunda fiili bir karine tc'Ekil
etmez. Iq sahibi, avukatrn meslek liur.allarlnl ihlai
eden aktif davranrqta bultrndugunu veya pasif kaldrSrnr ve bu durumun hayat deneylerine ve iqlerin normal aklqrna gilre sonucun olumsuz olrnasrnda etken
oldufunu ispatlamahdrr. iq sahibinin ispat ytikunri
yerine getirmesi halinde, avtrkat, ancak kusursuz oldufunu ispat ederek soru.mluluktan kurtulu1ri1inl18"
Avukat, i$ sahibinin ve bu l<imsenin ifa yardrmcrlannrn birlikte kusuruna da davanabilir. Ozellikle karErhkh aydrnlatmil borcunun ihlali halinde bu durum
soz konusu olabilir119.
4) Avukatrn

iqi Bizzat

Kendisinin

yapma

Borcu
Av. K. m. 177/l'e gore; avukat, iizerine aldrgr iqi
kanun hukrimleri ve yaz:jrt scjzleqrne qartlanna gdre
sonuna kadar takip eder. Boylece avtrkat, tistlendigi
iqi bizzat vapmakla yiikumliidiir" Ancak bilindigi uizere Av. K. rn. 17vII, vekaletnamede tevkil yetkisi bulunrnasr hali ile srnrrh olmak rizere, avukata igi barskasrnel yaptrrma imkanl vermiqtir. Avukatrn bir
baqkasrnr tevkili alt vekalet qeklincle olabilecegi gibi,
ikame vekalet qeklinde de olabi1ir120. Avukat, alt vekalette, kendi adrna yaptrgi bir sozle,gmeile; ikame
vekalette ise, iq sahibi adrna yaptrgr bir sozlegme ile
borglarlnrn ifasrnr bir meslektaqrna tevdi etmekte411121.uygulamada claha Eok ikame vekalet yolr-r ile
tevkile rastlanmakta 4rr122.
Ustlendigi iEi tevkil yetkisi clahilinde baqkasrna yaptrran avukatrn sorlrrrllul ugu, Av. K. rr). 17 rl
III'de diizenlenmiqtir. Av. K. m " r71lIII, genel anlanida vekilin birini tevkil etmesi haiinde sorumlulugu
duzenleyen BK. m. 391'e oranla daha agrr bir drizenleme getirmiqtir. zrra, Av. K. m. L7rlrr|e gore; tevkil
eden avukat, tevkil ettigi meslektaqrnrn kusuruyla sebebiyet verdi {r zararlardan onlrnla birlikte mtiteselsi-

118.Tandofotr, s.432; Yavuz, s.191; A d a y ,
Sungurtekin, s.244.
1 1 9 .A d a y , s . 1 6 6 .
I20. Sungurtekin, s.248.
I 2 7 . T a n d o d . r , s . 4 5 9v d . ;Y a v u z , s . 1 g 3 .
I22. Sunguntekin , s.248.

s.166;
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len sorttmltt olur" Tevkil eden avtrkatut, tevkil yetkisini knllanrrken ve talimat verirken gereken ozeni gosterdigrni ispat etmek suretiyle sorumluluktan kurtulma imkanr yokturl23. Oysa, RK. m. L7llIU hiikmti,
Av, K.'nun l-2. rnaddesinde sayrlan iqler nedeniyle iinceden ustlenrnig oldugu vekalet gcirevini baqkasrna
devretmek zorunda kalan avukat hakkrnda uygulanmaz Bu gihi durumlarda, BK. m. 391 hiikmti uygulanabilir ve avukat BK. m, 391/Il'deki kurtuluq beyyinesinden yararletnabilir L24.

mesine imkan veren bir zamancla vekaletten gekilrnig
olmahdrr. Avukatrn sadakat ve ozen borctt, uyguu bir'
zamanda gorevden gekihneyi gerektirir. Ancak is sahibi avukatr ile olan gtiven iliqkisini sarsacak bir davranrqta bulunmuqsa veya avttkatrn goreve devarn etmesi baqka bir sebeple kendisinden beklenemezse,
avukatrn davanrn her aqamasrnda vekaletten qehilebileceiini kabul etmek gerepit126.
6) ig Sahibinin
Etme Borcu

Talimatrna

Uygun

Hareket

Av. K. m. 77 VIII htikmti, zarara ugrayan iq sahibine, dofrudan doiruya tevkil olunan avukata baqvlrrma irnkanr vermiqtir. ikame vekaletle tevkilde, iq
sahibi ile tevkil olunan avukat arasrnda sozleqmesel
bir iliqki kurulmuq olur; dolayrsryla, iq sahibi bu sozlegmeye dayanarak tevkil olunan avukata baqvurabilir. Ancak alt vekalette, tevkil olunan avukatla iq sahibi arasrnda bir hukuki iliqki mevcut deiildir. Bu

BK. rn. 389/I'e gore; "vekil, rntivekkilinin sarih
olan talimatrna muhalefet edemez. Ancak hal ve icaba gore mtivekkilinden mezuniyet istihsaline irnkan
olmamakla beraber qayet imkan olup da istizan olunsa idi mtivekkilin muvafakat edecegi derkar bulunan
hususlarda, inhiraf edebilir". Buna gore: r'ekil, kurarl
olarak mtivekkilin talimatrndan ayrtlam az; ancak kanunda ongoriilen hususlann birlikte bulunmasr halin-

gibi durumlarda, iq -sahibi tevkil olunan avukata baqvurmak iqin. Av. K. m. I7L/UI htikmune dayanabilir.
Av. K. m. 77l/IU htikmunun iq sahibine bir doirudan
talep hakkr tanrdrfr soylenebiiirl2S .

de, talimata uyma borcundan kurtulabilir.

Zarnanda
5) Uygun Olmayan
Kaqrnma Borcu

Vekaletten

Qekilmekten

Av" K. m. 37'e gore; avukat, kendisine tevkil
olunan iqi sebep gosbermeden reddedebilir; ancak bu
reddin, gecikrneksizin iq sahibine bildirilmesi zorunludur. Kendisine tevkil edilen iqi sebep gostermeksizin
reddetme hakkr bulunan avukattn, i"sedevama zorlanmasr da miimktin deiildir. Vekaletten Eekilme hakkr,
avukat ile ig sahibi arasrndaki gr.iven iliqkisine dayantr"
BK. m. 396'a gore; vekil, vekaletten Eekilme konusunda her zaman hak sahibidir; ancak uygun olmayan zamartda vekaletten gekilme halinde, diier tarafin bu sebeple ugradrgr zararrm gidenmek zorunda
kalrr. IJzerine aldrgr iqi hakh sebep olmakstzrn takipten vazgegen avukat, Av. K. m. 174/I gereii, hig bir
ucret isteyem ez ve peqin aldrgr ucreti geri vermek zonundadrr"
Avukat, iq sahibinin menfaatlerini bizzat korurnasrna veya baqka bir avukatla kendisini temsil ettir-

s.249; aksi gdriiqte:
I23. TandoEan, s.472; Sungurtekin,
s.56. Muderrisoflu'na gore; resmi daire
Mtiderrisoflu,
veya yargl mercileri ciniinde ternsil gcirevi drgrndaki vekalet durumlannda, yerine bagkasrna koyan avukatr
BK. m. 39l/Il'deki kurtuluq beyyinesinden yararlandtrmak gerekir.
s.472, dn.266a; Sungurtekin, s.250.
124.Tandofot,
725. Aynntrh bilgi iqin bkz. Yavuz, s.193-:l95"

talimata
avukatrn
Kanununda,
Avukathk
getirilmehtikum
olarak
ozel
bir
iliEkin
uyma borcuna
mirstir. Bundan dolayr, BK. rrl. 3E9 htiknrti avukatlar'
hakkrnda da uygulama alanr bulacaktrr.
Avukatrn iqi bir ticret karqrhgrnda Szaptrfrve ig
sahibinin baqanh bir sonuq elde edilememesi tehlikesini kendi tizerinde taqrdrgr gozontinde bulundttrulursa, avukatrn iq sahibinin talimatlanna uyma zorunlttgtka.127.
Ancak,
ortaya
kendili$nden
lufu
avukathgrn amacr ve irsin niteligi, genel vekilin mtivekkilinin talimatrna uygun hareket etme borcu ile
avukatrn iq sahibinin talimatrna Lryglrn hareket etme
borcu arasrnd a bir fark gozetrlme-sini gerektlritl2E.
Ozellikle avukatrn bafrmsrzhfr ile iq sahibinin taiimatrna gore hareket etme borcunun telif edilmesi gere6ir129.
Avukat iq sahibinin talimatt olmadan herhangi
bir girirsimde bulunamaz ve kural olarak iq sahibinrn
talimatlan ile baihdrr130. Ancak, iq sahibi tarafindan
verilen talimatrn yerine getirilmesi, rnesleki yukiirnItiliiklerin ihlali sonucunu dofuracak veya hukuka,
dtirtistltik kurallanna aykrnhk teEkil edecekse, avukat talimata uymak zorunda degildir. Hatta bu gibi
durumlarda. avukatrn talimata uymama borcundern

126.Sungurtekin, s.254.
I27 . Sungurtekin, s.258.
I28. Mtiderrisoflu, s.58.
129" Aday, s.162.
130.Miiderrisoflu, s.58;Sungurtekin , s.259.
131. Mtiderisoglq s.5E;Aday, s.163;Sungurtekin, s.259ve 261.
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bahsedilebilir; avukatrn vekaletten gekilmesi gerekir131. H,rkuk, rneslek ve ahlak kurallanna aykrn nitelik taqryan talimata uymayan avukatrn kusurundan
bahsedilemez; zLra o sorumlulufuna
mrrstrr1'32"

uygun davran-

iq sahibi, igin nasrl goriilecegr hakkrnda en ince
aynntrsrna kadar talimat vermek zorunda degrldir. iq
sahibi zaten qogunlukla hukuk bilgisinden yoksun oldugu igin, ycinlendirici genel talirnatlar vermekle yetinebilir133.
Amaca ve iq sahibinin menfaatine aykrn bulunan ltir talimatrn verilmiq olmasr halinde, avukat talimatr yerine getirmeden once iq sahibini muhtemel sonuqlar hakkrnda uyarmahdrr. Buna raSmen iS sahibi
verdigi talimatta rsrar ederse, avukat ya talimat gerEevesindehareket etmeli ya da gorevinden uygun bir
zamanda Eekilmelidir 134
Avukat, hukuk ve meslek kurallarlna aykrn olmayan ve aErk olan talimatlara uygun hareket etmek
zorundadrr; aksi takdirde, ortaya grkan zarardan sorurnlu olur.
7) Srr Saklarna Borcu
Avukatrn srr saklama borcu, avukat ile iq sahibi arasrnda bulunan ve sadakat gerektiren ozel nitelikte giiven iliqkisine dayanrr. Avukatrn srr saklama
yuhtimhiliigu, sadece slr sahibinin menfaatlerini degil, karnunun menfaatlerini de korur; zvra, iq sahibinin srrrlnrn agrklanmasrndan korkmaksrzrn avukata
baqvurrnasrnda kamu yaran bulunurl35. Srrnnrn gtzli kaldrfinr bilen iq sahibi, hukuki ihtilafla ilg,ili ttim
bildiklerini hig bir $ey gizlemeden avukatrna anlatacak ve avukat yargrlama faaliyetinin .dogru bir qekilde
vtirutiilmesine hizmet edecektir.
Avukatrn srr saklama borcu, Av. K. m. 36'da
dtizenlenmiqtir. Av. K. m. 36/I'e gore; avukatlann,
kendilerine tevdi edilen iqler dolayrsryla veya gerek
avukathk gorevi, gerekse TBB. ve barolar organlanndaki gorevleri dolayrsryla ciglendikleri hususlan agrSa
vurmalan yasaktrr" Gortildugii tizere, Av. K. m. 36/'tr
,
avukatrn iq sahibine karqr olan srr saklama borcunu
dtizenlemekle yetinmemiE; TBB. ve barolann organlanndaki gorevler dolayrsryla ogrenilen husu.slarda da,
avukatrn srr saklama borcunun bulundufunu belirtmiqtir. Ancak inceleme konumuz itibariyle, avukatrn
sadece iq sahibine karqr olan srr saklama borcu ize-

132,Mtiderrisoflu, s.59;bkz. Sungurtekin , s.262.
133.Aday, s.162;Sungurtekin, s.261.
134.Aday, s,163;Sungurtekin, s.263
135.Erem, F., Avukathk Srrn, ABD. 1969/5,s.838.
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rinde durulacaktrr"
Av. K. m. 36/II'e gore; avukatla'n
srr sayrlan
hususlar hakkrnda tanrkhk edebilmeleri, is sahibinin
muvafakatrnr almrq olmalarr qartrna bafhdrr; ancak,
avukat iq sahibinin muvafakatrna rafmen tanrkhktan
meslek srrnnr koruyan
Eekilebilir. Bu htikum,
HUMK. m. 245/4'deki drizenlemeden farkh bir qekilde
kaleme ahnmrqtrr. Ztra HUMK. m. 245/4, memuriyet,
sanat ve meslekleri itibariyle bir kimsenin srrnnr bilenlere tanrkhktan qekilme imkanr tanrmlq; ancak srrn aErfa vurulan kimsenin muvafakat etmesi halinde,
tanrkhk etme mecburiyeti getirilmiqtir.
Avukatrn meslek srrrl, meslegtni icra ederken
direndigilSe ve iq sahibinin herkesEe bilinmeyen ya$am alanrnr ilgilendiren hususlan iqine uhr137. Bu
nedenle, gizli tutulmasr gereken bilgilerin, mesleki faaliyet slrasrnda veya avukathk srfatr dolayrsryla ogrenilmiq olmasr gerekir. Baqka bir ifade ile, srrnn ogrenilmesi
ile
meslek
arasrnda
illiyet
bagt
bulunmahdrrl3S. A,r. K. m. 86 geregi agrklanmasr yasaklanan srr, agrklanmasr toplum iEin iq sahibinin kiqisel veya maddi menfaatlerinr zarara irgratacak olan
veya uiratmayacak
olsa bile, miivekkilin ozenle srr
saydrgr konu olarak tanrmlanabillrl39. o halde, iq sahibinin bir zarara ufoamrq veya uframamlq olmasr,
bir bilginin srr sayrlmasr igin trnemli degildir140. Gizli
tutulmasl gereken bilgilerin avukata srr sahibince 'u'erilmesi qart degildir. Uguncfl kiqiden, karqr taraftan,
dosyadan veya mahkemeden elde edilen bilgiler de
avukatrr] meslek srrrl hapsamrna dahil o1nr141.
Av. K. m. 36, her ne kadar slr saklama borcunu
sadece avukatlar igin ongormiiqse de; avukatlann
yant slra, onlann yardrmcrlan, stajerleri ve gahqtrrdrklan kimseler de srr saklama borcu altrndadrr1urL42. Avukatrn srr saklama ytikurnliiltigti, kural olarak, sadece avukathk sozleqmesinin tarafi olan iq
sahibine karqrdrr. Ancak, avuk ata bilgr veren tiEtincti
kiqi, bilg"inin gizli kalacagrna giivenerek bilgi vermiqse143 veya tigrincti kiqiden eld.e edilen bilg:i, iq sahibinin hirnayesi gereken srr alanrnr da ilgilendiriyor-

1 3 6 .A d a y , s . 8 7 .
137.Sungurtekin, s.293.
138.Aday, s.87; Sungurtekin, s . 2 9 5 ; E r e m , F . , C e z a
Hukukunda Mesldk Srrrr, A U H F M .
I943/I, s.37;
Ttizemen, $., Avukathkta Meslek Srrrrnr ifqa Sugu,
ABD. 1962,s.8.
139.Mtiderrisoflu, s.64.
140.Aday, s.88.
14I, Aday, s.87;Sungurtekin , s.294.
142.Aday, s.87;Sungurtekin, s.295.
143.Aday, s.89.
L44.Sungurtekin, s.291.
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sa144, avukata iliqkin tiEtincti kiqilere iliqkin bilgiler
hulubakrmrndan da tanrkhk etmeme yukiimltiliifii
nur.
iq sahihi srrnn aqrklanlnastna muvafakat ederse, avtrkat srr saklama ytikiimliiltlgi"inden kurtulur;
ancak avukat, iq sahibinin muvafakatrna rafmen" tanrklrk yapmayabilir. Av. K. m. 36/Il'cleki bu kanuni
duzenlerne karqrsrnda, avukatrn srr saklarna konusunda aynl zamanda bir hakka sahip oldugu sonucuna vanlabilirl{S.
Avukat, srrnn aqrklanmasl zorunlu olan hallerde de, srr saklama ytiktimltiltigunden kurtulabilir.
bulundugu hallerin
Srrn agrklama zorunluluiunun
baqrnda, karnu rnenfaati gelir 146. Razen avukatln slrnn aqlklanrnaslna iliqkin menfaati, iq sahibinin menfaatinden iistundi"rr. Bu durum, iq sahibi tarafindan
avukat aleyhin e tazminat davasr aErlmasr halinde soz
konusu olur. Avukattn aleyhine agrlan bu davada kendisini savunmast, iq sahibinin srrrtnrn agrklanrnaslnl
gerektirebilir. Biiyle bir durumda, iq sarhibinin srrrtnr
aqrklanmasrna muvafakat edercefi kolayhkla kabul

Avukatrn meslek strlartnr aErklamasr, CK. m'
198'deki gartlann bulttnmast halinde meslek srr"nnln
aErklanmasr suqunu clluqttrrurl5l. Str saklarna borcttnun ihlali, ig sahibini maddi ve manevi zarata u['r:rtmlqsa, avukat zarart tazminle ytiktirnlti olur'15'2.
Avukatrn davranrqr aynr zamzrnda CK. m. 198'e gore
bir strE te,gkil ediyorsa, irq sahibinin IIK rll. 47'a gore
haksrz fiile dayanan tazminat tarlebindebulunmasr da
miimkiindtir.
Avukattn str saklama borcu, sozleqlne sona erclikten sonra cla devam ecler153.
8) Avukatrn

Dosya Tutma

ve Evrakr

iade

Borcu
Av" K. m. 52'e gore; avukat, tizerine aldr$ her
iq veya yaztlt mtitalaasrna bagvurulan her husus hakkrnda diizenli olarak dosya ttrtrnak ve kendisi tarrafrndan yazrlan v€ya taslair yaprlarr her belgeyi irnzarladosya
tutma
Avuka.trn
zorundadrr.
mak
yukurnhiltigii, avukathk sozlegmesinden ortaya qrkan
bir yan yuktirnliiltik olarak clegerlendiril"Silitlil4.

edilemez. Ancak, tneslek slrrlnln aErklanamayacafr
kabul edilirse, avukatrn kendisini savunnlasr gok guEleqir ve hatta bazr durtrmlarda imkansrzlaqrr. Bu durum ise, Anayasa m. 31 ile teminat altrna ahnan savunma hakkr ile baidaEmaz. Bu nedenle, bu gibi

Avukatrn dosya tutmasr avtrkathk faaliyetinin
baqanyla gerqekleqtirilmesi bakrmtuclan onem taqrr.
Avukat, duzensiz ve yersiz qekiide dos1.2tuttnasr lledeniyle sebebiyet verdig-t zararr taztnin zorunda kala-

durumlarda, savunmanrn gerektirdigi olgti iqinde kalmak qartryla srrnn agrklanabilecegini kabul etmek ge-

Av. K. m. 39/II'e g6re; avukat, avukathk ticreti
ve yapmrg oldugu giderler kendisine odenmedikqe,
elinde bulunan evrakr geri verrnekle ytikrirnlir degildir. O halde, avukathk iicreti ve yapmrg oldugu giderler kendisine odenrniq olan avukat, elinde bulundurduiu evrakr iade etmek zorundadrr. Av. K. m. 39,
"Avukatrn Dosya Saklarna ve Hapis Hakkr" ketlar
baqhgrnr tarsrr.Haibuki burada, NIK. rn. 864'de dtizenlenmiq olan teknik anlamda bir hapis hakkr soz konttsu de$ildir. Ztra MK. m. 864 anlarnrnda hapis hakkmbulunanrlr
dan bahsedebilmek iqin, hapis hakll
zilyetligi altrnda bulunan qeylerin para ile dlEiilebilir

,.upir147.
Srr saklama borcu bulunan avukatrn, faili bulunmadrgr bir suE nedeniyle kovuqturulrnasr halinde
de, meslek srrrl ile bagh olmadr$nr kabul etmek
mumktindurl48. Avukat, iicret alacairnln tahsili igin
iq sahibine karqr aEtrir davada da ispat; giigluiii iEinde
bulunabilir. Btr durumda da avukatrn meslek slrrtnl
aErklayabilecegini kabul etmek miimktindiir. Ancak
bunun iEin, agrklanan srrla mesleki faaliyet arasrnda
sebep sonug bafinrn bulunmasr ve agrklanan suTrn
alacak davasrna konu olan olayla ilgili olmasr gerekir.
Aynca str, ucret alacafrnrn ispatr iEin zorunlu olan olgtide agrklanrnahdr1749. Doktrinde bciyie bir dava agrlmasr halinde, ispat yiikiiniin yer degiqtirmesinin
daha adil brr Eoziim olacafr goriiqii de ileri surulrntiq-

bilir.

olmasr gerekir. Oysa, avukatrn elinde bulundurdugu
evrakrn, kural olarak para ile olgtilebilir bir degeri
yoktur155.
Avukatrn "elinde bultrnan evrak" ibaresinden
ne anlaqrlmasr gerektigi maddede behi'tilmemiqtir'.

1rrr150.

1 4 5. S u n g u r t e k i n ,
146. Sungurtekin,
I47 . Aynr gdruqte;
Sungurtekin,
148. Sungurtekin,
I49 . Sungurtekin,
1 5 0 ,A d a y , s . 8 9 .

s.301.
s .2 9 5 - 2 9 6 .
Mtiderrisoflu,
s.310.
s . 31 0 .
s . 3 0 9 - 31 0 .

s.66-67; Aday,

s.89-90;

151. Mtiderrisoflu'na gore (s.65); Av. K. rn. 36'daki yasaga
uyulmamasl, m.62'deki yollama gerefince gorevini savsaklama veya kotuye kullanma suEunu olugturur.
I52. Sungurtekin , s.294.
153. Sungurtekin, s.291.
L54. Sungurtekin, s.278 vd.
155. Sungurtekin, s.283.
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Doktrinde, vekalet gorevi sebebiyle gerek iq sahibinden ve gerek-seiq sahibi iqin ahnmrrs olan belgelerin,
"elde bulunan evrak" kavramr iqinde diiqiinulmesi gerektigi savunulmuqturl5G. Buna gcire; adli kararlar,
icra kararlan, makbuzlar, davada karqr tarafEa sunulan resmi belgeler, poliqe r.b" avukatrn elinde bulundurdugu belgeler arasrndadrr. Buna karqrlrk, avukatrn kendisi iEin hazrrlamrs oldugu notlar, taslak,
dosya ozetr gibi qahsrna iliqkin belgeler, iq sahibi tarafindan daha onceden ash ve ornegi alrnml$ olan belgeler, avukatrn iade ile yukumlu ohnadrgr belgelerdir.
Av. K. m. 39/l'e gdre; avukat, hendi-sineverilen
belgeleri, iqin sona ermesinden itibaren ug yrl stire ile
saklamakla )'uktimliidtir; ancak ayukat, toz konusu
belgelerin geri ahnmasr iqin iq sahibine yazrh bildirirnde bulunmuSsa, saklama yukumhihigti bildirim
tarihinden itibaren uE aydrr.
9) Avukatrn

Hesap Verme

Borcu

Avukatrn hesap verme borcu, Av. K. rn. 34'e dayandrnlabilir. Avukatrn bu borcu, bagkastna ait bir
iqin gortilmesinden kaynaklanrr. GerEekten, iq sahibinin ige baElanrp baqlanrnadrfrnr, iqin nasrl ytirtitrildiigunii ve sonuglandrnldrfrnr bilmeye hakkr vardrrls7 .
Boylece hesap verme borcu, genel anlamda bilgi vergosterirlSB.
me ytikumlUlugti
olarak
kendisini
Avukatrn sadece iq sahibinin talebi uzerine degil; gerekli oldugu takdirde, kendiliginden irs s.ahibine bilgi
vermesi gerekir159. Avukat, iq sahibinden veya tiguncii kiqilerden aldrgr para gtbi deferler ve kendi iicret,
masraf ve tazrninat alacaklan hakkrnda da hesap vermek zorundu6t.16o
Hesap verme, hem avukat hem iq sahibi yarannadrr. Ztra bu sayede iq sahibi, o€ gibi degerler elde
ettigini ogrenir; iqin gonilmesi iqin verdigi ve fakat
kullanrlmayan deferlerin iadesini talep edebilir ve
iqin gerefi gtbi ifa edilmemesinden dofan tazmtnat
taleplerini ileri sflrebilir; avukat ise, kendi alacafrnln
mahsubunun tanrnmaslnr saflar.

AVUKATLTK sozl,E$MEsiruiry
wrr)
soNA ERMESIVn SONUQLART
1) Srizlegmenin
ile Sona Ermesi

Kargrhkh

Borglarrn

ifast

Avukathk sozleqmesi, her sozleqme gibi, kendisinden dogan biitrin borglann ifa edilmesi ile sona

1 5 6 .S u n g u r t e k i n , s . 2 8 1 .
157. Y avuz, s.201;Sungurtekin, s.286.
1 5 8 .T a n d o f r n , s . 4 7 9 .
159.Tandogan, s.480;Yavuz, s.207-202;Sungurtekin, s.287.
160.Tandofatr, s.481;Sungurtekin , s.287.

erer. O halde, avuka,trn ustlencligt iqin sona errnesi ve
avukathk iicretinin tamamrnrn odenmesi ile avukat
ile iq sahibi arasrndaki hukuki iliqki -qon bulur'.
Avukat tarafindan tlstlenilen iqin sona ermesi, sozlti
veya yazilr rntitalaa verilme-si veya dava sonucunda
verilen htikmun kesinleqmesi ve verilen htikmun icr-a
edilmesi ile gergekleqir.
Av'katrn
sozleqmeden dogan borcunu geregi
gibi yerine getirmemesi halinde, ifa borcu tazminat
borcunzr donu$ur.
2) siizleqmeni.n

Taraflarrn,

iradesi

ile sona

Ermesi
Avukatrn istifasr veya iq sahibi tarafindan azle
dilmesi ile davaya vekalet son bulur. Avukat veya ig
-sahibi, bir sebebe dayandrnlmasr gerekmeyen tek taraflr, varmasr gerekli beyanla her zaman avukathk
sozleqmesini ortadan kaldrrabilir.
Terraflartn iradesi ile .scizleqmeninsona ermesi,
istifa ve aztl halleri ile srnrrh degildir. Kanunkoyucu
diger bazr hallerde de, sdzleqmenin kendiliiinclen
sona erecefini kabul etmirstir. Ornegin, Av. I(. m. I72l
III'e gore; ilk avukat, iq sahibinin iei bagka bir avlrkatla takip onerisini kabul etmezse, sozle,lme kendiliginden sone erer. Bu gibi durumlarda, iq sahibi onerisini kabul etmeyen avukata
ucretin tamanlrnl
tjdemek zorundadrr . Zrra, baqlan$Eta doiru bir seEirn
yapmaml$ olan iq sahibi, bu kusurlu davranlqlnrn sonucuna katlanmahdrr.
Avukatrn istifasrnrn vekalet gorevini sona erdirebilmesi igin, kanunda cingorulen qartlann gerqekl"qmesi gerekir. Avukatla iq sahibi arasrndaki iliqki bakrmrndan, Av. K. m. 41'de drizenieme getirilmiqtir. Ru
maddeye gore; beili bir iqi takipten veya savunmadan
istegi ile gekilen avtrkatrn o iqe ait vekalet grirevi, bu
durumun iq sahibine tebliiinden itibaren onbeq gun
stireyle devam eder. istifa eden avukatrn vekalet grirevinin devarn ettigi bu onbeq gunltik siire iEinde, sadece duruqma drqrnda kalan ve iq sahibinin haklannr
korumak igin yaprlmasr gerehli olan iqler yaprlabilir,
Bu onbeq gunltik siire iginde avukatrn istifasrnr ogrenen mahkeffi€, istifa eden avuhatrn katrhmr ile yargrlama yapam azr61". N{ahkemenin iq sahibine tebligat
yapmasr ve onu duruqmaya Eafirmasr gerekir.
HUMK. m. 68, istifa eden avukat ile karqr taraf ve mahkeme arasrndaki iliqkiyi diizenlemiqtir.
Avukatrn istifasrnrn karqr taraf ve mahkeme igin hukrim ifade edebilmesi igin, durumun kargr tarafa ve

161.Kuru, [JsuL/I,s.852vd.

bildir"ilmiq olmasr gerekir. Bu bildirirn iki
n-rahkcrrneyc
qekilde viepriabilir (F{I-r}'{K.m. 68):
- Avtikat. kar'"<rtarafin haz.rr bul"undtriu dunrqrnada istifa ettigini ya scizlii olarak bildirir ya da duruEmadan once vr:rdigi bir dilekqe ile istifa etmiEse,
dilekEe karqr t:rrnfin hazrr hnlunclugu duruqmada
okunur' \re itvllkatrn istifa ettigirtin duruqrna tutanaSrn a y a z r l n t a s ri l e i s t i f n d g r e n i l m i q o l u r .
- Avukatrn istifa ettigi dtrruEmadar kerrqr taraf
ltazrr degilse ve^yrlarvtrkat duruErna drqrncla dilekEeyle
istila etrni;se; inahkeme. avukatrn istifa elttigini karqr
tetrlig suretiyle bildirir.
Lerrafer
Avukat isti{a ettigini iq sahibine teblig etmiE
ve hatta tebiigclen itibaren onbe$ gun geqrniq olsa bile,
istifir, HUh,fK. m. 68'de ongoriilen ,sekilde mahkeme
ve kar'"1itarafa bildirilmc:mirsse,mairl<r:rneve karrsrta*
rarf iqrinhiikiim ifirde etrnez. istifir kcndilerine bildirilmedigi surece rnahkcme ve kar*sr taraf, dava ile ilgili
btitiin usuli igiemleri istifa etmiq olan avukata karo"r
-yirpurayadevarn eder ve bu iqlemler geEerli olur162.
Avukatrn iE sahibi tarafindiin azlinin mahkeme
ve kargr taraf iqin hukiiin itade edel;ilmesi igin de, azIin [{{JA,{K. r}}. 6B'de l)ngOr^riienqe}<ildebildirilmiq olrnitsr gerekir. Avukal,rn aziinin sorrtiglarr.istifanrn sonuqlar"ryla hernen
iremen
aynrdrr'.
Avukatrn
nzledildiginin malikenle ve kar*sr taral'a bildirihnesi
iizerine, azledilen arnukat ile veya ona kars5l hiq bir
tisul iqlerni yaprlamaz.
Avukatin istifasr veya az]n halinde avukathk
ucreti hakkrnda dtizenlemc getiren Av. K. rn. 174
daha cinceincelendie;i iqin burada zrynca aqrklama yaprlrnayacaktrr. Ancak belir"telim ki, kriq bir sebep gost,erilmeden y:rprlan azil, haksrz bir azildir'. Avukatrn
i.iz-lininhakh olup olrnacirgrnda olqti, azledilen avukatrn iyi \/eva kdtii ni.yetli olrnasr degil, azleclilen avukat,in kusur veya ihrnalidir. iq sahibi, azil bildirisinde
'azt|sel-replerinibildirrnelidir'; dnceden bildirmedigi sebeplere da3/anarak azli hakll ktlama 7,16iJ.
3) Avukat
Ozel Nedenlerin
Sona Ermesi

ve iq Sahibi Bakrrnrndan
Bazr
Gerq:eklegmesi ile SiizleEmenin

kemeiere bildirir (Ar,. K. m. 42/In. Ancak baro ba*skanrnrn l-rir avukatr gegici goi'evlendirmesi, iq sarhibinin
baqka bir avukata vekalet vermesine veya iqi kcndisinin takip etmesine engel degildir.
Gorevi sona eren veya olen avul<at vekalet Licgorevlendirilen avuretini peqin almrgsa, geEici olarrerl<
katrn yaptrgr iqlerirr ticretini, gorevi sorla enniq olern
avukat, oltirnu halinde mirasgrlan ocler (Av. K. rn. 421
V). Avukathk ticretinin hentiz odenrnemiq olmasr l-ralinde ise, gegici olartrk gorevlendirilen a.vukatrn insserhibine baqvurmasr gerekir. Ayrrca iE sarhibinin, gorer,den ayrrlan atvukatrn kendisine veya rnirasgrlanna,
aynldrir tarihe kadar geEen donemdeki emege ktu'qilik ohnak izere avukathk ticretinin bir krsmrnr odcmesi gerekir164.
Gorevi sona eren avukat tarafindrrn bakrlan iqlere ait kanuni siireler', dosyalarrrnbaro barrskanrtarrerfrndan geqici olarak gorevlendirilen avukartetdevir veteslimine kadar iqlemez. $t kadar ki. br-rstire tig ayr
g e g e m e z( A v . K . m . 4 2 / I I ) .
ig sahibinin cjliirnii, iflasr veya meder-rihaklan
kullanma etriiyetini kaybetmesi dururnurnda dar,vekalet gdrevi sona erer. iq serhibinin rjltirnii halinde. avrlkat artrk ne dava aEabilir, ne de aErlmrq oltur dalu'a.\'ar
devam edebilir. iq sahibi dtrva acrldrktarnsonra olmtirs*S€,mahkernenin, iE sahibinin btittin rnirasqrlannr dr.rrlrsmaya qagrrmasr gerekir165. Ancak iq sahibinin oirimli iizerine darvalza vekaletin
son lttrhnasr, ig
sahibinin menfaatlerini tehlikeye sokarsa: nvukatrn.
BK. rn. 397/II'e gore, mirasqrlar iElerini kendileri gorerbilecel-..duruma gelinceye kadar vekalet gorevini yaprxaya devarm ebmesi gerekir. Aynca, iq sahibinin oltimiinden
sonra dahi avukartrn gorevine devarm
edebilecegi sozleqmedekarariaqtrrrlmrrs olabilir (IlK
m. 397/I). IJu gibi dururnlarda da, etr.'ukatmirasqrlerr'
adrna davayr takip edebilir'. Ancak rnira-sErlann a\rlrkatr azletrne-si murnktind tir'.

Avukatrn i)himii (BK rn. 35/I; m. 397/I): avukatlrk mesieginden veya iEten qrkanhnasr (Av. K. m.
135). iqt,r:nyi,rsaklilrlnizlsr(Av. K. rn. 153 r'd.) veya gegici olzrrirk i$ yapamaz duruma gelrnesi; iflas etrne-si
veya rnedeni haklan kullanrna ehliyetini kaybetmesi
(BK. m. 397) halinde, avukathk sozle*smesisonzrerer"

162.Kuru. Llsul, s.855 vcl:Kuru/Arslan/Yrlm
i 6 : l K u r u , I j s u U T ,s . 8 6 1 "

Bu gibi durumlarda, baro bagkanr ilgilinin talebr izr:rine veya iq sahibinin yazir rnu"'afakatrnr ahnak
qartryla, iqleri gegici oiarak takip etrnek ve yurutrnek
igin bir avukatr gorevlendirir ve dosyalan kendisine
devir ve teslirn eder (Av. K. lll. 42lI) ve dururnu nrah-

^ 2 . s . 2 4 7.

iq *ahibinin olr-irnriile gorevl sonrl erell avukat.
o gtine kerdar geqen ernefi ile orantrir olarak. arvukarthk ticretinin bir krsrnrnr rnirasqrlarclan isteyebilir.
MirarsErlann clarvayaaynr avukatla devarn etrnek iste-

L64. Kuru, l]sul./I, s.866.
165. Kuru, IIsul/I s.867; Kuru/Arslan/Yrlmaz,
s.Ill4.
166. Kuru. IJsul.{. s.869.

s,248:Adav.
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rneleri halinde, mirasqrlar ile avuhat arasrnda yeni

Istanbul 1969.

bir avukathk sozleqmesinin yaprlnrasr ger"Lir166.

BILGE, N./ONEN, E: Medeni yargrlama
Dersleri, 3. Basr, Ankara 1978.

Iq -sahibinin ifiasr veya medeni haklan kullanma eiriiyetini kaybetnresi durunrunda da, aksinin sazleqrnede kararlaqtrnlmrq

ohnasr veya iq sahibinin

Hukuku

DONAY, S.: Vekilin Talimata Uyma ve Diirustltikle
Hareket Etme Borcu, Batider. 1970, C. V, s. T2B vd.

nrenfaatlerinin gerektirmesi halinde, sdzleqrnenin de-

EREM, F.: Avukathk Srrn, ABD. LgGglS,s. BBBvd.

vam etmesi mtimktindrir.

B undan baqka, bazen iqin
mahiyetinden de, iflas ile avukatrn vekalet gcirevinin

ceza Hukukunda Nleslek Srrn, AUHFM . 7g4\/r, s.35
vd.

son bulmayacafr anlzrqrlabilir'.iE sahibinin iflasr, 2rcak iflas rnasasrna giren mallarla ilgili otranavuhatirk

ERMAN,
227 vd.

sozieqmesinin -qona ermesini gerektirir. iE sahibinin
boqanma davasr iqin bir avukatla yapmlS oldugtr avllkathk

sozlesrnesi. iflastan sonra da devam edebi-

1ir167.

soriitiQ

sozleqmesi" ibaresine yer veriirnemiEtir. "Avukathk
siizlegmesi"ibaresinin kullanlmlnl, doktrin ve uygulamada yaygln hale getirrne gorevi, kanrmca kanunkoylrcuya dtirsmektedir. Kanunkoyucu, avukat ile iq sailiqhileri

arasindaki

diizenl€),en

htiktimlere

muhtelif kanrlnlarda yer verdifi herlde, avukathk sozhiq

bir

kanunda

mesi ve faraflann kar"srhkh hak ve borqlannrn aynntrii bir gekiide belirlenmesi halinde, qegitli konularda
orta5ra qrkan gorug a;tnhklanntn

bertaraf edilmesi

rnrimkun olacaktrr.
\

ADAY, N.: Avukathk Hukukunun Genel Esaslan,
Avukathk Kanunu. Avukathk Asgzrri lJcret Tarifeleri,
i s t a n b r - r l1 9 9 4 .
Avr-rkathk lJcret Soziegrnesinin Geqerlik $artlan Utur i n e , i B D . r g g S / L - z - 3 ,s . 9 o v d .
ARIK, K. F.: Avukatrn Miivekkiline Karqr Mesuliyeti
(Avul<at Yeni igtihatlan Takip Etrnemejkten Mesul
mudrir?), Ad. D. 1944, s. 569 vd.
M.:

Medeni

xorgri,
A.: Hizmet Akdini
istisna ve vekalet
Akitlerinden Ayrncr lftstasl arTJzerine Bir incelerne, ign.
-2-3, s. B0 vd.
198511
KLIRU, B.: Hukuk 1\{uhakemeler"i Llsulti, C. I-IV, 4.
Basr, Ankara 1979-1984"
iflas ve Konkordato Htrkuku, Istanbtrl IggZ^
KIIRU, B./AILSLAN, R./YILMAZ,
E.: Medeni ljsul
Hukuku, f)ers Kitabr, B. basr Ankara 1gg6.
nnUnBRRisoGLU,

F: Avukathkta
Sozleqmesi, Ankar a L974.

vekaret ve Ucret

ONAI,,
[L: Mtivekkilin
ticret Odeme
Avukathk Ucreti, YD, 1983/3, s. 339 vd.

Usui

Hukuku

Esaslan,

1 6 7. K u r u . 8 . , l f i a s v e K o n k o r d a t o H u h u k u , I s t a n b u l 1 9 9 2 ,
s 212-2I'3.

Borcu

ve

PEKCANITEZ,
[r.: Davanrn Sonucuna Katrlma
Yasagr (Hasrh Davaya igtirak Yasagr)- igD. 1g8gl10II-I2, s. 594 vd.
PosrACroGLU,
i. E.: Mecleni
IJersleri,6. Basr, istanbul 1975.

gInTIYOGRAITYA

N.

Hr-rkuku

tanrmlamamrqfrr.

Avukerthk sozleqrnesinin kanunda tanrmrnln yaprlmaSr, sozlegmenin .lekline iliqkin duzenlemelerin getiril-

BERKIN,

cunnocax,
B.: f)avaya vekalette Ozel Mezuniyeti
'remsil
Gerektiren
Haller,
ve Vehalete itiEkin
Sorunlar Sempozyumu 14-16 Hazrran 19TG, istanbul
1 9 7 7 ,s . 1 4 7 v d .
A.: sonrmluluk
ve Tazrninat
Sorunlan, C. II, Ankara 1995,

\/e iicret sozleqmesi olarak adlandrnhnasrna yol aErnl\s;bu konuda yazrian eserlerin Eogunda "avukathk

leqrnesini

[Jcreti, Ad. D. lgTI/5, s.

iyiiuaya,

Avukathk sbzlersmesininvekalet sozletErnesine
yakrn nitelikte sui generis bir sozlegme ohnasr, doktrinde avukat ile iq sahibi arasrndaki iliqkinin vekalet

hibi

E. S.: Avukatiih

l]sul

Hukuktr

SUNGURTEKIN,
M.:
Avukathk
Meslegi,
Avukatlann Hak ve Ytikiimltiltikleri,
rzmtr lggb.
TANDOCaN,
I{:
Borglar
llukuku,
i t i q t < i l e r i ,C . I I , 3 . B a s r , A n k a r a 1 9 8 2 .

6zel

Borq

istisna
Akdi
Kavramr,
l]nsurlern
ve Benzer.i
Akitlerden Ayrrdedilmesi, Imren Oktenr'e Armagan,
Ankara 1970, s. 311 vd. (Ifusatrtrhnrqr:
istisna)^
TUZE'MEN, $: Avukathkta N{eslek srrnnr ifla suqu.
A R D . 1 9 6 2 ,s . B v d . v e 1 1 5 v d .
UrcnNALP,
N: Hukuk Davalann,ca vekalet, Tanju,
F'.,Avukathk ve Vekalet, Adana 195b. s. 368 vd.
usrUNDAG,
s: Medeni Yargrlarna Hukuku, c. I-II,
6 . B a s r , i s t a n b u l 1 9 9 7.

rUxprici

rrur<uxu BAI{IMINDAN riCAni REKLAMLAR VE rAEi OLDUGU

ntixUvrr,pn

Ozgiil OZKAN*

r-REKLAMvE HUKUxi uanrivnri

lrilg1ienchrmei< \ro il<na et.-

oluqtul'rrnlulr

hedef' kitleyi

rnek, sartrErnr\revrr l<iralanrnasllll

A- Reklam, Tanrmr ve Unsurlarr
Gtlniimtizde nerede.vsediinyar ekonomisinin bri-

trnnali

saglanriil< .ya clii iirt-

kirsi l<nrurm ve ktrrLiltrqlut' tat'l-ttinclan

anacrylir

bir bedel oclencrek herirangi

l t i r v a t - s r t t rr l € i 1 r ; 1 y ' , t n l a n a t t
c i t t ' ' , , 1 1 1 ' . , "i.f,i r c l e

viik bir boitimii libernl l<arlritetlistsistc:mi beinirnsetnins
bulunrnaktadrr. LiberLrl ekonominin terneli serbest,

pazarlama

lraberleqrnesi niteligincleki

eder'". Bu

tanrmlamaclar

rekabete dayanmaktadrr'. Rekabet her'hangi bir kclutt-

gel<li on planar grhmaktudrr'. Alclatrcr reklumlarla

da, kiqilerin digerinden daha iyi, derhaorrde ohna iste-

riye

ginclen kaynahlanrr.

Ilkonomik

anlarncla pazarclertr

[-luliul<i.

devletlerin

Ilirbirine

Htiktirnlclini

Toplultri'u

. 1 , ' i t p r l t q: u n a c r

rel<larnlll

ve

Iclari

Yaklaq,ttrthrtrtsr

l(onsc'.\,i bir

ve

ilgili

I)tizenlevici
Hrrkkmclit.

daha fazla pay alarark rakiplerindetr cl:rha onde oltnu
iste$i liberal ekonorninin dinamizmini saglamal<ttrdrr'.

Avrupa

liekabetin iiq boyul.u br-rlunrnaktardrr'.Birincisi fiyzrtta
rekabet. ikirrci-si kalitede rekabet ve iiclinctisii satig

lunrnmkterdrr'. ['-'trn:r girrur "r'cl<lanr bir

rneslek ve snnatla iig'ilr olarak ga)'r'imenl<trller, ht-rklar'

arttrrrnda rekabettir. Satrg errttrrtrrarf aa liyetleri gok

rre borElzrr da dahil olmitli tizere rnrlllarrn veyrl hizrrret-

ceEitli ohnaklrr birlikte bunlann en onemlisi ve etkilisi reirlamlerr''clrr'.Hatta piyasarya yeni qrkernbir rnahn

gekildeki

t,arrltrrnr iq:in l-rir rniktar reklarm gideri ayrthnast zon-rrrltg
r o r i i l m e l < t e di r I .
Reklam pazara stirrilen yeni bir" tnaltu ve.ya
rne\rcntbir malrn rakiplerine gore tistirnltihlerinin kaGtintimtizr-le
muva ernlertrlrnasrnrdaen onemli yolclr-rr'.
ozellil<le kitle iletiqir]1 arurqlannrn Eok geliqrni,solrn:rsr
rekierrnlarrn aynl anda .yiizmilyonlerrc:t l<i-si"r'ehitap
ederLrilmesioianagrru orl.aya gthartntgtrr'. Ilcjvle bil' giic
dairna dtirtist ve dogrulan .yansrtercakgekilcle l<r-rlianrlmahdrr. IJu gtlctin kottiye kulianrlrnasrnr onlernel<
bu .yollerttiketicilere, rahiplere genel olarak katnu dlizenine zayLayverilmesini onlevici hul<uk l<urallartna
ihtiy:rg bulunrnzrl<tadrr.Ttirl<iye'de de bu konuda q:rl<anlmrg Eeqitli dtlzenlemeier vardrr.

Bu yonergenin

vonerge

crlial'llll.sttt'2.

2 . r n a c l c l e s i n c l er e k l : u t r t i r n r r n l t r n r n r q b u Licitri i*s1e \re.\/ir

l e r i n s a t r g r n r a r r t t r r n r a l < a m a c l y i e r y a i p r l z r r - rh e r - l i a n g i i r r r
tanrtrrn

claha Eok relilarnrn

anlarnlna

gelir'". Ilrr Lanrnrlamarclrr

amtrcr lizerinclc clululrttLr*s\/e qelili

0 ncr ns e ll lll orlr irsti r'.
Bir

baqka tanllrlrr

gore ise rel<larn: "tiretici

satrcrlar tarerfindern triketirn
vaprlan rehlamlar'

rnal ve hizmetleri

\re

ile ilgili

-ticari rchlztmlar'- cllaritl< acllitnchrrl-

rnal<Lachrli . Zw'zt br-r tip reklatrrl<larclar. r'ekltunr .\/alriart
mal veva hizrnetin

tiikerticiierer tzrnrtriarak

bu yoldan :irttrrrlmusr
Diger

satriiIarrrnrn

rLna gel.yedir'.

bir ternrrna gore isc reklalll:

"t;tiketicilcri

bir rnerl veya nrzrrkarllrn varhg'r hakl<rncla uvarmerl< \/o
rnala, markaya.
tutrr yaratrnah

h i z r n c f p 1 r i " ,; 1 l i l r r u n r r t . o l u n r l t r b i r L t raurtlctlrill gdze ve/l'e)'at lirritrgti sesleucl

trr e s ai 1an n tlcret I i rr rzi ql iir l ar ^yll"vlml arn nl i-is r ch r-" 4 .
Reklam

l - r e r q e . y c l c ro
nn c e r b e l i r l i

ve qok ceqitli vrr-

geqitli tei<illerde tanrrnl:rnrnahtadrr.
'|KHK" t€i ve 17. uraddelerinde rehlarnlerrla ilgili dli-

srtalitrla yzrprlrr, Iteklarrnclrr rcklatnr

zcnleme getirdigi halcle rc.klarnrn tanrnunl vermemiqtir. Ancak br,rnaLlargholarerk qrketnlan lteklaru Kurr-rlri

trla,lmaz. Itel<lirrrt toplurlar. en iizrnclarr l-lr rnall:i iigile-

iteklarn

.yiiprrnln kim olciu-

g r , ra n l a q r l r n a , k z o r t r n c l a d r r ' . e r k s i h a r l d e r e k l a n r

irecleline

Yonetmeligi'nde bir tanrrn bttluntnaktetdrr'.Iluna gore;
"Ticari ilern \re reklarr): rnal ve hizmetleri tanrtmah,
2. 8 4 / 4 5 0 A I t l ' s i t \ , 1 i l\ , r , rl 0 - l I 1 ' l u l - 1 9 8 4 t i i r i h l i Y r ) r l e r g ' e1. 9 - 9 -

Stalt'er F{airirn
I

O(lAI-. Ahar. "Reklanr \re I-I;rksrz Ilel<abet". IJslii,sehir'
I k t , i s a c l iv e ' f i c a r i I l i n r l e r A k a d e m i s i D c r g i s i . C V t . S 2 ,
s . i ) t i "i 9 7 ! 1 .

'['orrir-rlr-rli
O J No L '250,77
1984 tarihli
Iiesnri
G i'rzetesirtcie
) l,tryttu l :tntrit$t,tt'.
( ; O l , E . ( l e l i i l . " ' f i c i t t ' e t I - lu k r . r l i t r A c r s r r r d r r n A i r l a t r c r
'l'nhcticinin
Itehlamlltrii KalEr
I{orunn}rrsr". Anliarr,ri 9S:J
s . l J Bv d
4 . I ( I l I t T l l l . , L i $ , K . , " R e l < i a t n F r l : r r c a u l i r i r l r ' r "l .s t , l l n b u l I ! ) E ! )
s.25.

en kitleye yoneliktir;

belirli bir kiqi hedef altntnaz.

B- Reklamrn

Doiayrsryla yiz yize satrqlarda mahn tanrtrmr reklam
olarak kabul edilemez. Reklamrn amacr; bir mal veya
hizmetin veya ticari bir dtiqtincenin ilgilenmesi muhtemel kiqilere tanrtrlmasrd,.r5.
"Reklamln unsurlarlnr" ise krsaca qoyle ozetle-

1- Bir vasrtanrn bulunmasl,
mah ya da hizmetin veya bunlarr

2- Tiiketim

piyasaya sunan kiqinin adrnrn belirtilmesi,
3- Reklamrn tiiketicilere seslenmesiG.
1- Reklam

ile ilan Arasrndaki

Yururltikteki
ilan

F ark

bazt duzenlemelerde reklam ile

ilan eE arrlamh olarak kullanrlmakta
kelimesi

ise de, gergekte

reklam

kavramrndan

daha kapsamh olup, bir iist terim durumundadrr ve
reklam terimini

Mahiyeti

Reklam bir mal veya hizmetin satrn ahnmasrnr
saflama amacrna yonelik olarak yaprlrr. Dolayrsr ile
reklamr yapan ile bu malla ilgilenen kiqi arasrnda bir
hukuki iqlemin, bir sdzleqmenin yaprhnasrna yol agmaktadrr. Sozleqme iki tarafin karqrhkh ve birbirine
uygun irade agrklamalanyla tamam olur. Bu iradeler-

-vebiliriz;

boyle degildir.

Hukuki

de kapsamaktadrr.

reklam bir ilan niteliiindedir.

Bu aErdan her

Ancak her ilanrn bir

reklam oldugu soylenemez. Ztra bazt ilanlar kamuya
yonelmiq "duyuru"

niteliginde

olabilirler.

mal ve hizmetler konusundaki bildiricilik

ilanlarda
cizelli$ine

karqrn, reklarnlarda bildiricilik dzelligine ek olarak albeni ve abartma ogelerinin baskrn oldugu goze Earpmaktadrr7.
2- Reklam

Verenler

ve Reklam

Ajanslan

istanbul Ticaret Odasr'nrn Durust Reklamcrhk
Konusunda Uvulmasr Zorunlu Mesleki Karan. rn. 5l
b'ye gdre:
Reklam veren: reklamla ilgili hazrrhklan ve
uvgulamalan yapan, yaptrran ve bu iqlerle ilgili bedeli odeyen kimsedir"

den 6nce agrklanana icap, sonra aqrklanan ise kabui
denmektedir. Bu itibarla reklam yapanrn iradesinin
sozleqmede daha once aqrklandrgr duEiinulerek reklamrn bir icap olabilecegi diiqtintilebilir9. An.ak bir iradenin icap olarak kabul edilebilmesi iEin qeqitli koqullar aranrr. Herqeyden once aErklanan iradenin akdin
esash unsurlarlrlr igermesi ve ciddi olmasr gerekir.
Eger aErklanan irade icabrn unsurlannl tagrmryorsa
buna icaba davet denir. 8K.7. rnaddesi tarife ve cari
fiyat gonderilmsini icap olarak kabul etmemektedir.
Ancak fiyat gostererei< bir mahn teqhir edilmesini ise
kural olarak icap kabul etmiqtir. icap ve icaba davetin anlarnl kargr tarafi bir sozleqme yapmaya davet etmektirlO. Reklam da karqr tarafi teqkil edebilecek kiqileri stizleqme yapmaya davet etmek amacrnr taqrdrgr
igin hukuki
olma ihtimali

netiligi itibariyle

icap veya icaba davet
akla gelmektedir. Eger reklamda bir

sozleqmenin yaprlmasr igin gerekli tiim esash unsurlar varsa ve karrsr tarafin sadece bunu kabulii ile sozieqmenin hukiim ifade etmesi milmkun ise bu reklamrn bir icap olarak kabul edilnresi miimkiindiir.
Ancak genellikle reklamlarda aqrn abartmalara yer
verilmesi, reklaml yapanrn genellikle satrcr degil tiretici veya genel dagrtrcr olmasr. yani sozleqmenin dogrudan dofruya tarafinr teqkil edecek olan kiqi olmamasr, reklamrn icaptan Eok icaba davet olarak kabul
edilmesini gerektirmektedirll.
Bununla ilgili ttim kiqiler sozleqme yapmak iqin goruqmeye davet edilmektedir.

Reklam ajanslan da; reklamtn hazrrlanmasrnda ve fiilen yaprlmasrnda onemli rol oynayan ve bu
iqi meslek haline getiren kuruluqlardrrS"

Reklam icap veya icaba davet olabilecegr grbi
bazen ilan suretiyle vaad , bazen de piyango niteligini
de kazanabilirl2. Her olayrn somut koqullanna gore

5. ASLAN, I. Yrlmaz, "Tuketici Hukuku ve Ilgili Mevzuat",
B u r s a 1 9 9 6, s . 2 4 7.

9. GOLE, Celal, age., s.44; ADAK, Agah, "Tiirk Hukuku
Agrsrndan Haksrz Rekabet Muessesesi ve Reklam Yolu ile
Haksrz Rekabet", Adana iktisadi
ve Ticari ilimler
A k a d e m i s i D e r g i s i , 1 9 7 5 , S . 4 , s .g G 2 .
1 0 . G O L E , C e l a l , a g e ., s . 4 4 .

6. GOLE, Celal, "AIdatrcr Reklamlara
Korunmasl", Ankara 1983, s.35.

7 . GOLtr, Celal, age,
I G O L E , C e l a l , a d e ., s . 4 7 .

Karqr

Tiiketicinin

1 1 . G O L E , C e l a l , a g e . ,s . 4 5 ; A D A K , A g a h , a g r n . ,s . 3 6 2 .
12. GOLE, Celal, age.,s.45; ADAK, Agair, agm., s.362-863.
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MENTT,M
AITGT,

ayr"l ayn incelenmesi ayn vereklamrn hukuki rnahiyetinin ne olduguna ona gore karar verilmesi gerekmektedir.

rUxnriciNix
IIKANUN'DA
HAKKINDAKi
ircir-TDUZENLEMELER

KORUNMASI
REKLAMLARLA

A- Genel Olarak
TKHK'da reklamlarla ilgili iki madde bulunmaktadrr. 16. madde "Ticari Reklam ve ilanlar" baqh-

''TiCARi

VB
ILANLARDA
REKLAM
UYULMASI GtrREKEN IT-,TNIERI BELIRLEMEK,
BU it-,NnlBn QtrRQtrVESiXntr T'iCARi ntrKLAN{
IXCNIEN{trK Vtr INCELEN{tr
Vtr IIAXIARI
SONUCUNA GORtr 16 MADDE HT-IXUMLERiXN
AYKIRI HARtrKtrT EDENLtrRI CT'ZALANDIRIVIAK,
RtrKLAN{I,ARI
VE
ILAN
SOZKONLTSIJ
YOI{TtrI\TLE
AYNI
DIJRDURN,IAK Vtr/VI]YA
ON IiRAKANLIGA
DUZELTMBK HUSUSLARINDA
RiDtr BULI]NNIAKLA GORtrVLi BiR REKLAM
KURIILU KURIILMIJ$TIJR " .

grnr taqrmaktadrr. Bu itibarla 16. maddenin sadece al-

kapsamrndan daha geniqtir. Bu maddenin
TTK. 57. maddesine bir ek getirdigini, bu maddede
eksik olan aldatrcr reklamlart ekledigini ve genel olaTKHK

rak reklamlann

''TiCARi

qu qekilde sayr.lmrqtrr.

VE

trSASTIR.

ALDATICI,

TUXNTiCiVi

jTAXIARIN

I YGUN DURUST

VE GtrNtrL AHLAKA

TECRUBtr

- Ticari ilanlarda uyulmasr gereken ilkeleri bekoqullarlnl ve reklamcrhk

REKLAM

VE DOGRIJ OLMALARI

ONUN

TKHK'nLrn 77. rnaddesi ile bir Reklarn Kut'ultr
kurulmuqtur. Reklairn Kurultt'nlln gorevleri kanttnd:t

lirlemek; Reklam Kurulu bu ilkeleri belirlerken tilke

16. maddeye gore;

YASALARA

1- Genel Olarak

uymasr gereken ilkeleri belirttigini

kabul edebili rrtr3 .

YANILTICI

VtrYA

NOKSANLIKLARINI

Vtr EiLCi

istiSnnAN trDici, TUKtrTiCiNiN CAN VF] MAL
GUvtrNLiciNi TtrHLirnvB DUSURUCU,$IDDET
HARtrKETLBniXiVB SUQ iglnnnEYi OZnXDiRiCi, KAMIJ SAGLIGINI BOZUCIJ, HASTALARI,
YA$LILARI, QOCUKLARI VE OZURLULERI
RtrKLAM vB ileulAR
trDici
isrisuan
YAPILAMAZ''
Burada gortlldiigii gibi once bir genel ilke getirilmiq, ikinci fikrada da bazr reklamlar yasaklanmrqtrr. Yasaklanan reklamlar qtrnlardrr; aldatrcr reklamtehlikeye diiEuren
can ve mal giivenligini
reklamlar, zayf insanlan istismar edici reklamlar.

gormiiq tanrm ve kurallan

reklamlarla

ilg-ili diger bir hiiktim,

lI7. maddede ver almaktadrr.

tr7.maddede;

alantnda evrensel kabul
dikkate alarcaktrr.

- Ticari reklam ve ilarnlan incelernek; Reklam
Kurulu ticari reklam ve ilanlan kendi koyrnuE oldugtr
ilkeler ve 16. maddede belirtilen durtist reklamcthk
kurallan aErsrndan inceler ve kanlrna aykrnhk tesbrt
ederse bu reklam yapanlan cezalandrrmak, reklarnr
durdurmak veya aynl yontemle duzeltmek hususttndzt
gortiqlerini Sanayi ve Ticaret Bakanhgrna bildirecektir.
Bakanhk, Reklarn Ktrrultr Yonetrneligi Erkarzr17. maddesinin son fikrasrnda kendi-

rak TKHK'nun
sine

verilen

gorevi

yerine

getinniqtir.

Boylece

Bakanhk Reklarn Kurulu'nlln Eahqma usul ve asaslarlnl saptamrqtrr.
2- Oluqumu

lar,

TKHK'da

Kurulu

B- Reklam

dtizenledigini ileri surmek zordur.
16. madde tum ticari reklamlar hakkrn genel ilkeler
koymaktadrr. Bu nedenle 16. maddenin uygulanmasr
datrcr reklamlan

Reklam

ve Uyelerinin

Kurulu

17

Nitelikleri

uyeden

oluqrnaktadrr.

flyeleri Eeqitli kamu ve ozel hukuk tiizel kiqileri tarafindan seEilen kiqilerden oluqaReklam Kurulunlrn
caktrr.

ve
Reklam
Kurulu
77/3
TKHK'nLrn
(RKY) 4. maddesine gore Reklam

Yonetmeliii'nin
Kurulu'na

uye

gonderecek kurum

ve

kuruluqlar

qunlardrr.
- BakanhSn gorevlendirecegi bir genel mudur,
aynr zarnarrda baqkanhk gorevini ytirutecektir.
1 3 . A S L A N , I . Y r h n a z , a g e . ,s . 2 5 6 .
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- Ilakanhkqa, yiiksekogrenim gcirmti*sve iktisat, maliye, hukuk ve igletrnecilik dallanndan birinde
veya birkaqrnda en az 10 ;rrlhk tecrtlbesi bulunan kiqiler arasrndan gorevlendirilecek bir tiye"
- Adalet Bakanhfrncz,r,bu bakanhkta idari gol'evde qairgan hakimier arasrndan gorevlendirilecek
bir uve.
- Ttirl<iye Radyo Televizyon l<urumunca gor.evlendirilecek bir tive.
- Ytiksekogretirn Kurulu'nun

reklamcrhk arlar-

nrnda Llzrnan tiniversite ogretim elerlanlar"r ara.srncian seqecegibir r-iye"
- Ttirk Tabipler l3irligi l\{erkez Konse.lri'nin gorevtrendirecegibir iiye.
- Ttirk Standartlan Enstitrlsii'nden bir flye,
- Tr-irhiye Barolar Birligi'nin

gorevlenclirecegi

bir ii.ve.
- Ttirkive odale-rrve Rorsalar I3irlig'i'nin gorevi e n d i r e c e g ib i r i i v e ,
- Arri<arra.Istanbul ve Lznttr gazeteciler cernivetlerinin kendi erralarrnda seQecegibir tiye,
- itekiamcriarr derneklerinin veya tist, i<urulu*s, lerrrnnl seQecegiltir iiye,
- 'I'tiketici Konseyi'nin. konseye kntrlzrn ttiketici
cirgr-rttiternsilcileri arasrndan seqecef'ibir. iiye',
- Turkive ztt'aat oclalan Rirlig'i'nin gorc'vlenclirecegi bir tiye.
Tiirkiye

lJsnaf

ve
Sanatkar.la-rr
Korrfederas.vonn'nlln gcirevlendir.ecegibir tiye,,
- l)i.yarnetLlleri Ber*sl<anhgt'ndan
bir. ti.ye'
- N'IiihendisOclalan Birlifi'nden bir.tiye,
- iqq,il<onibclerasyonlannclarnbir. uye.
gnrev s iiresi tiq yrld rr'. Siiresi biten
seqilebilir'. Ilgili l<ururnlar Genel
l\4tidiiritig'tin talebi tlzerinr: bir ay iqirrde iiye seqirnini
l]velerin

r-iveler tekrar

,

rak bi idrnr rck zo rr-rnci
vi-rflLi
achrlar'.
lt KY'nin 5. maddesincle tiyeler.in nitelililer.i
harkkrnclabir htiktim brrlunmaktardrr'.Runa gore iiyelorin aqag'rdarki
koqullan ta,Srmalan gerekmekteclir;

- Ttirk Vatandaqr olmak.
- 30 yarqrndan kiiEuk 65 ya,grnclanbtiytik olrnarmali,
- RKY'nin 4. maddesinin j, k, l, p, be'tlerinde
belirtilen kuruiug ternsilcileri (tiiketici konseyinin
konseye katrlan ttiketici drgtitieri ternsilcileri araslndan segecegi bir ii.ye, Turkirze Zrt aat Oclalan
Bir'liginin gorevlendirece$i bir. tiye, Ttir.kiye Esnaf ve
Sanatkarlar konfederas.yonllrlun g0revlendirecegi bir
iiye, iqqi Konfede.asyonla'rnrn go'evlenclir.ecegi iki
ti.ye) igin en az li-qe lnezlrnlr olmak. diger kur.uluqlar
iqin en az dort yrlhk faktilte veya ;'iiksekokullarclarr
va der bunlann denkligi Yilhsekogretim Kur.trlu t,ar.afindan kabul edilen yurt iqi veya drqrnclaki ogrenim
kurumlannclan mezun ohnak.
- Kermu haklzr'rnclan mah.r-rrn olm*rnak.
- 657 sayrh Devlet N{lemurlar.r Karnunllnun
4g.
rnaddesinin 'a/5 bendinde ser"yrhsuqlarrd:rn dolayr htiktirnlu bulunrnarnak,
- Gcirevini devarnh yapn?rsrna engel
olacak
hastahgr bulunmarnah,
- Karnu l<uruluqlannca gor.eviendir.iiecek
iiyeler. kontrvla ilgili bilgi birikimine ve clenerrimine siihip personel arasrndan belirlenir..
3- Kurulun

Qahgma lJsul ve Esaslan

Kurul a"ydabir defadarTtrz oluram:rk i.izer.e,ihtiduyttlcluguncla
her zan)an l3agkar]ln qragrlsrtizeri.yaq
tre. Baqkan dahil en L\zdoktrz iiyenin ltttztr bulunma-si
ile toplanrr ve toplantrya kzrtrlanlarln gogunlugu ilc.
karar verir. Oyleu'rn eqitiig'i halincte ba$kanrn ov hullandrgr tarerf'qogunh-rg'usaglar..
Kurul, gerekli gortilen haller.cle stir.el<live geqici olartrh gdre\r yaplnak tizerc' dzel ihtisars kornisyoplarn kurabilir. Kurulun bu l<ornisyonlarr.cler
gor.evyapma_
srnl Lrygun gcirecegi kamu per.soneli. ilgili karntr
l<urultrrslttnnca gorevicnclirilir'. Kurtrl iiveleri ile ozel
ih tis arskoulis.yotttt iiyele rinclain klnitr g or.err,,
i isi tiiln l a rtl verilecel< huzur- hakl<r ile knnrn gcircrrlisrelmlvuq
htrrtrl tiyelerine odenecek hnzur=r-rcretrbukanhl<cziberlirienir'. Kurtrlun sehr.ettel.yrl
hizrnetler.i bakainilk tarii_
findan yerine gertirilir.
Kr-rrul, Kanulllrn 16. rnaclclesiilc Yonetmeligin

8. merddesiLryarlncargahErnave incelemeleri srrasrndet

btiyuk olqlicleyer verer] ilkelerclir'1a.

gerekli gordtigtl herllerde ilgili kiqi, kurutn ve kun-rlr-rglerrclan bilgi veyzr gcirilq isteyebilir'. Yaprlan incelemeler sontictrnctaKur"ul karannet gcire barkzrnhfa ttneride
br.rlunrnadan iince konu hakkrnda; Kanlrnun 16" rnaddesine ve Kurul'ca belirlenen ilhelere aykrn hareket
eclerrlerrnyazrh goruqti ahnrr'. Yazrh goriiqun bildirilrnesi igin tiq giinltik stlre tanrnrr. Ru stire iginde bildirilrnedigi takdirde gortrg beklenurez. Kurul aldrgr harar gerekqesini ve sorunlAnn

yazir

gortiqlerini de

ekleyerek Genel Mtidtirltig'e intikal ettirir.
C- Ticari

Reklamlarda

Uvulmasr

Gereken

16. maddesine gore ticarri reklam ve

ilarnlarrn u.ymasr gereken genel ilke belirtihniqtir'.
Buna gr-rre;
''TiCARi
YASALARA

lerne gorevi venniqtir. Ru ilkeleri salrtarken, Reklitrrr
Kurultr iilke koqullarlnln yanrslra. reklamcrhk alarnrnder evrensel habul gorrnug tanrrn ve hurallan

cla dik-

kate alacarktrr. Reklarn Kurulu iletiqirn ozgtirltigrinti
ele alarak bu il]<eleri tesbit etmirs ve 1€i.maicidede)/er'
zrlan ilkeleri birerz derha sornutltrqtrrrnllyzlc:rlrrsmrptrr'.
T e b l i g i n 4 . m a d d e s i n c l e " t e n r e l i l k e l e r ' " i r a q h g r n rt a q r yan 2" bolumde yer erlan 5. rnaddesinde "ahlakzr Lrygunluk" ve 6. merddesinde "dtirtistltik ve dogn-riuk"
baEhgr altrnda 16. inadde de yer alan ilkeler zrqrklan-

Genel ttne
TKHK.

Ilehlnm kuruluFakat karriun 1712.rnarcldesinder
na, ticari rel<larnlarda uytrhlrasl gereken ilkeleri bclir'-

VI]

NEKI,,AM
Vtr

GI'NItrI-,

ILANI,AITI].]

AHI-,,AKA

reklarn

edilecek olursa. bir reklarnrn

oldufu

belirtilerek

yaprlmasl

zorr-nlulrig'tr

konmuqttrr-.Yani haber ve\irr baql<a bir gdriintii altrnda rehlam yaprlmasr yasaklanrnrgtrr'.

I]YGI]N,

DIJRUST VIJ DOGRIJ OI-,MALARI I'SASTIII,''
Fjurada dikkat

maya ve sorrrutlagtrrrlmayargerhgrhnrgtrr.4. rnadclenin
(d) bendinde onemli bir htiktirn getirilerek reklerrnrr),

Teblig'de T'fK. 56 vd. rnaddelerinegiren hrrsu-slann reklarnlar yolu ile iglenmesini \/elsaklaryrcrhtiktirnler bulunmarktadrr.'l'eblig sadece rrlclat,rcr
rei<ianr-

k:rnuna ve ahlaka Lrygr-lnolmasr zztten bir genel hu-

lan

ktrk ktrrahnrn tel<r'an niteligindeclir'. BK. 19. ve 20.

duzenlemektedir.

maddelerderyer alan kiEisel haklara aykrn olmam:r ii-

degil

tum

ticerri

C- Yasaklanmrg

reklarrl

ve

ilanlzirr

Reklamlar

kesinin aqrkqa yer ahnzrmasr bir ehsiklihtir. Tabii hi
1- Aldatrcr

kiqilik haklan N'IK. hriktirnlerince korundug'u iqin kiqilik haklannr ihlal eden reklarn yapllamarz, ancak
burnu onleyecek olan karnu gtictl deg'ildir. Haklern ih-

Reklamlar

Bu kontrnun onemi ve geniEligi sebebiyle III.
Bolum altrnda zrynntrh olarrak ele arhnrnrqtrr.

lal eclilen kiqr kendisi bu reklamlan clurdurabilir, ya2-

yinlanmamrEsa, yaylnlnr cinleyebilir';boyle bir reklamdan zarar gdrtirse bu zararlartn
isteyebilir. Kiqilik haklanna

Lazrntn edilnesini

aykrn ohnama ilkesinin

buraya ahnrnama sebebi, burada sadece kamu gticu
terrafrndan korunmaya clefer geni,glikte ve genel olarak kamuyu ilgilendiren ilhelere yer verilmig ohnasrdrr'^

Can

ve

Mal

Giivenligini

tehlikeye

Dti g{irtici,i Rekl amlar
Karnunun 16. marddesinin 2. fikrarsrnclzr
ttikc-'ticinin can ve mal gilvenligini tehliheye cltigtirticti, qiddet
hareketlerini ve sLrqiglerneyi ozendirici, kamu sa['hgrbozucu reklam yaprlarnayacafr belirtilrniqtir'.

nr

Teblig'in 4. madclesininc bendinde ve 14. rnaddesinde
Kanuna aykrnhk nisbeten somut bir ilke oldu-

gu iEin kolayca saptanabilir'. Bir reklamrn dogru olup
olrnadrgr da Eogu zaman somut bazt verilerle kanrtlanabilir. Ancak ahlaka arykrnhk ve dtiriistltih ill<eleri
iqin aynl seyi soylem ek zordur; buradar irsin iqine etik
kanqmahtadrr. Bu krsterslan saptayacal< ol:rn hahi-

aynl yonde htihtirnler btrltrnrnarktachr'.Iluruda gidclc.t
hareketleri ve sLrEiqlenrnesi genellikle gtivenlikle ilgili irususlar olduiu iqin ve kzrrnu saghgr da bir qegit
can gtivenligi olarak dti*siintilebileceginden.Kzrnun'dzi
ayn ayn sayrlan bu tiE hr-rsusa.ynt ltaqhk alttnda toplanmrgtrr. Iluradrt can ve rnal grivenli$rnin tehlike.r'e

rnin dtinya goruqil, yaqadrfi yerdeki erhlak anlayrqr ve
deger yargrlan etkili olacaktrr. Gortlldligii gibi 16/I.
rnadde de sayrlan ilkeler Eok genel, sornut olarak uygtrlanmasrnda deger yargrlanna ve hakimin takdirine

14, ASLAN, I. Yrhrraz, "Ttl<etici Hukul<u ve Ilgili N1levzueit"
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dtigurulmesi, qiddet hareketlerinin

ve sug iqlernenin

ozendirilmesi, kamu saghfinrn boztrlmasr sanki reklamrn dofrudan kendi etkisiymiq gibi bir anlam Erkmaktadrr. Burada anlatrhnak istenenin iki ayrl hususLr kapsadrgrnr kabtrl etrnek lazrmdrr. Birincisi
reklamr yaprlan nlahn bu etkileri dogtrruclr mahiyette

A R G T J M E N TM
T

ra iliqkin ilkeler ozel olarak drizenlenmiqtir. Yaqhlar,
gocuklar, hastalar ve ozilrltiler diger insanlara gore
Eeqitli agrlardan eksiklikleri, zayrflrklan olan kiqilerdir. Bu kiqilerin digerlerine gcire daha fazla sevgi,
qefkat ve ihtimama ihtiyaqlan vardrr.. Bu nedenle btr
kiqilerin digerlerinden farkh bir qekilde ozel olarak
yerinde olmuqtur. Bu hiikmtin amacrnl

olmasrdrr. ikincisi de reklamdaki mahn boyle bir etki-

korunmalan

si cllmasa bile, reklamrn veriliqinin bu etkileri dogurrnasrdrr. Ornegin bir gikolata reklamrnda bu Eikolata-yl yiyen qoctrklarin arkadaglannr dovebilecek grigte

da iki

oldugunun reklamda vurgulanmasr boyle bir reklamdrr. Qikolata kendisi qiddet eylernlerini dzendirici olmadrfr halde reklamrn mesajr qiddet eylemini cizendiricidir'" Ote yandan bir tabanca rehlamrnda en etkili
ve oldurticti silah falanca tabancadrr geklindeki bir
reklam. reklamr yaprlan rnahn niteligi geregi tehlike5zedtiqtirtictidtir. Tabii ki bu krstasrn kullanrlmasr her
zaman yukandaki ornekler kadar net olmaz. Ornegin
sigara reklarn ve ilanlarr kamu saghgrnr bozucu oldugt gerekgesiyle .yasaklzrnabilecek midir? Sigaranln

qekilde anlamak gerektigini duqiinii yoruz.
Birincisi burada sayrlan kiqilere yonelik r.eklamlarda.
reklamrn aldatma kabilivetinin araqtrnlmasrnda olEu
olarak normal insanlann degil, burada sayrlan kiqilekullunrlmasrdrr'. Ornegin gocukl ara ydnelik bir

rin

reklamrn yetiqkin bir kiqiyi aldatma kabiliyeti deg-il
vasat bir qocufu aldatma kabiliyeti araqtrnlmahdrr.
Bunun gibi Eeqitli agrlard an zayrf olan hastalann. yaqhlann, oziirliilerin ve gocuklarln reklamlar suretiyle
aldatrlarak
istismar
edilmeleri
engellenmelidir.
Ashnda bu reklamlar

da aldatrcr reklamdrr. Kanun
bu kiqilere yonelik aldatrcr reklamlan ozel olarak dii-

saglrga zarat'It etkileri herkesqe malurndur. Sadece sigara kullananlar iEin degil genel olarak atmosferi kir-

zenleyerek yargrgl ara uygulayacaklan krstaslan aErkqa gostermek istemiqtir. ikincisi yukanda da belirttigimiz grbi, bu kiqilere karqr toplumda genel bir

lettigi iqin kamu safhgrnr bozucudur. Bu durumda
TKHK. 1€j.rnaddesinin 2. fikrasrnda yer alan bu krs-

hassasiyet vardrr. Bu acrma hissi, vicdan hakkaniyet
duygtrsu, adalet ve diger toplurnsarl degerlerden kay-

tasrn nasrl uygulanacagr gok net degildir. Burada sanrnm gtivenligi bozucu tehlikenin ciddiyeti. yakrnhgr

naklanmaktadrr. Belirli zayrflrklarr olan kiqilerin reklamlarda kullanrlmak suretiyle ve onlar.rn bu zayrflrklarr on plana Erkarrlarak, toplumda onlara karql

gibi hususlar incelenecektir. Aynca bir mal bir yandan yararh bir yandan da zararh olabilir'. Ornegin bir
ilaq bir hastahgr i"yileqtirirken, cite yandan saghgr bozllclr yan etkiler dogurabilir. Bu gibi durumlarda da
bu krstasrn nasrl uygulanacagr belli degildir". Ancak
herhalde, tnaltn zaran'lt etkileri ile olumlu etkilerinin
karqrlaEtrnlmasr ve olumlu ycinlerini dah a fazla ve zararlr etklilere ragmen vazgegilemez oldug'u hallerde
bu krstas uygulanarak o rnahn reklamr engellenmeyecektir 15.
3- Zayrf Kigileri

Istismar

Bdici Reklamlar

16. maddenin 2. fikrasrnda bilgi've tecrubesi

oluqan yukanda belirttigimiz hisleri, belirli bir mahn
veya hizmetin satrsrnr arttrrmaya yoneltmek de bu kiqilerin istismar edilmesi anlamrna gelir. Tabii ki bu
kiqilerrn zayrflrklan on plana Erkanlmaclan, toplumda
onlara karqr oluqan duygulan istismar etmek amaElanmadan bir mal veya hizrnetin tanrtrlmasr amacryla
bu kiqilerin reklamlarda rol ahnasrncla herhangi bir
sakrnca yoktur. Burada ince bir aynm varclrr. Her olayrn somut koquluna gcire, bu kigilerin rol aldrgr reklamlarda, zayrflrklannrn vurgulana.rak bu durumdan
yararlanma kasrtrnrn olup olmadrfr veya reklamrn
boyle bir etkisinin olup olmadrfr araqtrnlmahdrr16.

noksan tril<eticileri istisrnar edici reklamlar da yasaklanmrqtrr. T'eblig'in 5. rnaddesinin d bendinde, toplu-

UI- ALDATICI

rnun acrma duygulannl istismar edecek qekilde, hasta, bebek, qocuk, yaqh ye ozurltilerle ilgili ifadeler ya
da

gortinttiler

REKLAMLAR

A- Tantmr

kullantlmaz

Aldatrcr reklamln kapsamh bir. tanrmr hukuktryaprlmamrqtrr.
Bu
konuda
"Aldatrci

denmektedir. Aynca
Teblig'in 15. maddesinde Eocuklara yonelik reklamla-

muzca

1 5 . A S L A N . I . Y r h n a z , a g e . ,s . 2 6 0 - 2 6 L
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iliqkin

Reklamlzrra

Uyumlaqtrnlmasr

Llukuklannrn

ulkelerin

Uy"

Olarak

Hakkrndaki

Avrupa

Rirligi Konseyi'nin 10-9-1984 tarihli Direktifi'nde"17
bir tanrrn yaprldrgrnr goriiyorLrz. Direktifteki tanrma
gcire,

1- Haksrz
de Aldatrcr

Rekabet

[Itikiimleri

Qergevesin-

Reklam

TTK. 56 vd. haksrz rekabeti dtizenlemigtir. 56.
madde genel bir tanirn getirmiqtir. Buna gore haksrz
rekabet; aldatrcr lr.areket veya iyi niyet kurallarlntt

Aldatrcr fleklam,

aykrn sair suretlerle ekonomik rekabetin her ttirlii

''HA}IGI

kotuye kullanrmrdrr. Bu tanrm esasen MK. 2. maddeYOLLA

OLT]RSA

OLSUN,

suNULu$ siqinti Dtr DAHII-, OLNIAK UZnnn
HtrDtrF ALDIGI VtrYA ULA$TIGI IXSAXLARI
ALDATMA
OI-,ASILIGI
DA
YA
ALDATAN
I]IJI-,LTNANVtr ALI]ATICI YAPISI NtrDEI\TiYLtr Dtr
strQivtt_,pnixi
F]KONOMIK
OI{LAITIN
TITKILEMESI

I\IIIHTEMEL

OLAN

ITEKABtrTTJ YOL

I\itrDtrNLE

FIAKSIZ

RAKiBiXiX

ZARAR GORMtrSINE

BU

VtrYA

AQARAK

NEDtrN

OLAN

RIIKLAMI,ARDIR''.
Goruldligti gibi Konsey direktifi, bir reklarn ne-

sinin cjzellikle rekabet alanrndaki goriintirniinden ibarettir. 57. rnadde ise ozellikle ne gibi davranrrslann iyi
niyet kurallarlna

aykrn sayrlacagr liste halinde ve or'-

nek kabilinden olmak r-izeresayrlmrqtrr. Bu ornekler
arasrnda aErkEa aldatrcr reklarn sayrlmrq degildir.
Rununla birlihte geniq aniamda reklarn aqtsrndan l-rarkrldrgrnda 57. maddenin 1-5, B. bentleri reklantlar
yolu ile ihlal edilebilir. Ancak aldat,rcrreklamlann genellikle TTK. 57/3 bendi EerEevesindedegerlendirilmesi gerektiii kabul edilrlektedirlg. tfX. 57/3 bendine gore, bir kiginin kendi qahsi dururnu, erntiasl, iq
mahsulleri, ticari faaliyeti veyar ticari igleri hakkrnda

derriyle fiilen zarar dofrnuq olmasrnl degil dogma ihtimalinin varhfrnr, tiiheticinin yanrlrnasr ihtirnalinin
'u'arhgrnt dahi aldatrcr reklam kabul etmiqtir. Ancak

vanhq ya da yanrltrcr bilgi vennesi harksrzrekabet teqkil eder. 57lson cumleye gore, tiglincu kisiler hatkkrn-

tiiketicinin yanrlmasr ihtimali baqka bir unsurla desteklenmiqtir; reklamrn bu niteliii nedeniyle ttiketici-

da yukandaki gibi hareket etmek sttretiyle rakiplerine rrazararr onlan tistun duruma getirmek de bir

nin

ekonornik davranrgiannr

etkileme

ihtirnali

de

aranmrgtrr. Yani abartrh oldugu agrkq:erbelli olau ve
bu rredenlerttiketicinin pazar davranrglannr etkilemevecek olan bir rel<lam aldatrcr sayrlmayacaktrr.

haksrz rekabet halidrr20. Aync a 5714.maddede 3. berrdin ozel bir gekli dtizenlenmiqtir. Bunar gore paye.
qahadetnarne veya mtikafat

almadrgr halde bunlarrzr

sahip imiEcesine hareket ederek mtistesna kabilivet
oldugu zannrnr uyandrrmaya gahqmak veya buna mu-

Aldatrcr reklamlann ilk rnuhatubr tiihetici olup
ikinci muhatabr ise bu reklarnrn yol aqtrgr haksrz rekabet nedeniyle rakip firrnalardrr. unlii reklarncr
.Iacques Sequela; "r'eklam yalan soylemez, r'eklamcrlrk. yalanrn vasayla cezalandrnldrgr tek meslehtir.
Relrlamcrhk. aynr zar:nanda,Eevreni ilri hez aldatama-

sait olan yanhq tinvan yahut mesleki adlar kullanmak da bir haksrz rekabet hali olarak ongortilmuqttir.
I)emek ki; TTK. aqrsrndan bir reklam yanhE
veya yanrltrcr ise aldatrcr reklarr sayrlrr. Ilir reklamrn
aldatacrfrnrn sarptanmasrnda iki krstit-s aranacaktrr.

yacagrn bir meslek" demek suretiyle aldatrcr reklamtn

trger bir reklam yanhq ise aldatrcrdrr. Eger bir reklarn

yasal olmadrgrnr vurgttladrgr gibi; reklamcrhk meslegine de buytik zarar verdiiini belirtmektedir. GerEefe

yanhq degilse ama yanrltrcr unsurlan tagryorsa yine
aldatrcr reklam olarak kabul edilecektir.

aykrn rekabet sadece reklam yapllau mahn ahcrlannr
zarara sokmakla kalmaz, reklamda diirtistliige uyatl

B- Unsurlarr

rahiplere yalan *soyleyen rekiamctletr ytiztinden satrq

1- Yanhg Reklam

hzrcimlennden kayrplara ugrarlatlS.

Yanhq bir reklam esas itibariyle aldatrcrdtr'21.
Ancak bazt hallerde reklam yanhq oldugu halde alda-

1 7 . 8 4 / 4 5 A A E T s a y r h v e 1 0 . 9 . 1 9 8 4 t a r i h l i y c i n e r g e , 1 9. 4 . 8 4
tarihli O. .I No L 250/77 (Top. Res. Gaz.) yayrnlantntqttt'.
1 8 . K L I I 1 T U L { J \ S ,K . . " R e k l a n r H a t ' c a t n a l i l t ' t " , I s t a n b u l 1 9 8 9 ,
S.D I.
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trcr kabul eclihneyebtlir22. Qunliri bazr hallercle r.eklamrn 3'anirqhgr herkesqe bilinebilecek rsekilde yaprhr..
F{er rel<lerrndairir miktnr" abartmat olm:rkla birlihte
bazr rehl:rrnlarcla o kadar banzcltr ki buna iriq kirnse
inanrna't. Or'treginbu .yag o kaclar:iraliftir l<i bunn kr-rllanrrsanrz uqiru'slnrz.Bti reklarndaki yzrnhqhk aq:rhEa
zrbartr srnrrlan iqinde kaldrgr iqin btr reklarn aldatrcr
sayrlmayerc:rktrc23.Ancak abartr olclugu anlaqrlarnayacak gekilde gerqege ayhrn bilgiler verilmesi aldatrcr
r"el<ierrnr
tersl<ileder'. Omegin i=sletrneninkuruluE tarihrnin gerQege Lryrnarnasr. satrlan rnarhn llrenEeinin
dog'r'r-r
v:rzrlmamasr" bir tacirin gerqe$e zrykrn olerr.ak
pt^velsanlnelt eskisi ve en tecrtibelisi oldugunu icldia
el.rrresi
^ gazeLe veya diger yayrnlann baskr adedinin
| i v . h r g i i s t r : r I' ir n e s i2 4 .
2- Yanrltrcr Reklam

olaralr

Bir rehlamtn lafzen dogru olmarsr,onlln aldatrcr
kabui
edilmeyecegi anlamrna
gehnez2s.

llekl;uridaki Ial'zt. reklamdahi vzrerdve gosterinin desteklenntesi ve reklilmrn ttiketiciyi ilgilendirecek esatsli
bazt nclkta.larr belirtmeyi

ihmai etrnemesi ger.ekir.
fl{'err',rehlerrndaki ifade ile reklamdaki vaard arasrnda
bir ili$hi ._rrok-ser
ve if2rde vaadi kernrtlalnryorsa o reklarnr .vantltrct ol:rrak kabul edebiliriz. Ileklarndaki gcjsterinin reklamdaki lafzt desteklernedigi hallerde yantltrcr reklaurdan bahsedilebilir. Ilir reklamdaki Iaf'z
atq:tsrudanclog'ruolan ifade ttiketici :rgrsrndan onemli
s:tvriacak yeterli bilgileri ve gerekli aqrklarnaiar,r"r
kapsamadrgr h:rllerde de o reklarn yanrltrcr dolayrsryla da
;-rldatrcrolarak kabtrl edilebiiir26.
B'azthallerde reklanlrn lafzrnrn birde n fazla aniatnt olabilir': bu gibi dururnlerrda anlarnlardan birinirr
\/anlltrcr ohnasr halinde reklerm aldi-rtrcrreklam olar.ak
kabul edilebilir. Aynr qekilde rel<lamlarda kullarnrlan
belirsi z rf'adeler de tuketiciyi yanrltzrbilir. Ru neclenle
tiirn reklarnr.kelimeleri. resimleri ve anlamr ile tuketi-

c i i q i n a n l a q r h r o h n a h d r t 2 7.
3- Aldatrna

Kabiliyeti

Bir reklamtn aldatrcr sayrlabilmesi iqin ttiketicinin aldanrnasr veya aldanrna ihtirnalirrin bulunmasr
gerekir. Hiq bir ttiketiciyi aldatamayacak derecede
abartrlt olau reklamlar aldtrtrcr reklerm olarak kabul
edilemez. Bu nedenle triheticiler.in aldanrnasr veya alclanma ihtinralinin varhgr aranmahchr" Bir leklamrl
aldatrcr sayrlabihnesi igin yalnrz bir ttiketicinin alclanmr$ olmasr yeterli midir? Yoksa ttiketicilerin ne kaclannrn aldanmrq olmasr gerekir. Bu konuda kesin klstaslar koyrnak rniirnktln degildir. Her reklam belli
kitleyi heclef almaktadrr; bazt r.eklarnlar sadece
Eocuklarr ,,bazrlan sadece yetigkin kadrnlarl, bazrlar.r ev hanrmlarlnl, bazrratt ise belli meslekten olan insernla'
hedef almaktar.drr. Bu durnma gore hangi kigilerin aldanmasr veyel aldanrna ihtimali gcizonune ahnacaktrr'?
Konsey Di'ektifinde
agrkga, "ycinetcligi veya
ulaqtrfr kirsileri aldatrcr veya aldatrna ihtimali olan,,
ibaresi kullanrlarak bir .ehlermrn aldatrcrirgrnrn saptanmasrnda sadece ydneltitdigi, hedef' kitle.yi degil
ulaqtrgr herhangi kiqileri aldatan veya alclatrcr olan
krstasrnrn uygulanmasl gerektig'ini belirtrnig olnurkt.drr.
Bir reklamrn aldatrcr olup olmachgrnrn sapranmasrnda esas itibariyle ortalama bilgi ve dikkat sevi_
yesindeki ttiketicilerin gozonrine ahnrnasr ve r.eklamln bu kiqiler agrsrndan aldatrcl tiiup olmadrglnln
belirlenrnesi gerekit28" Aksi halde, d'negin bilgisiz sal'
bir tiiketici esas ahntrsa neredeyse ttim reklarplar. aldatrcr sayrlarak yasaklanabilir29.
Konsey Direktifi bir reklerrnrn aldatrcr olup olrnadrgrnrn deferlendirilmesinde
tiim niteliklerinirr
ozellikle belirli konulardaki iqercligi bilgiler.in dikkart*
ahnmasr gerektigini beli'trniqtir.. Buna gor.e bir r.eklzrmdaki qu konulardaki bilgilerin, on'n aldatrcr olup
olmadrfrnrn tesbitinde dikkate ahnmasl gerekir:

22. San:i1,i ve Ticaret Ra.kanhfrnrn Ticari Rel<lam ve
iianlara Iliql<in ill<eler ve lJygulama IJsaslanna l)erir
Teblig ( TRKGIVI-95/l 42-143).
23. ADAK, Agair. "Ttirl< I-Iui<ul<uAgrsrndernHahsrz lleirabet
Nluessesesi ve Reklaur Yolu ile l{:rksrz Rel<abet".
A . i . T . t r . AD
. e r ' . .s 3 6 3 .
'14. OCAL.
Aker, agm.. s.99.
2 5 . G O l , E . L ' e l a i , a g e " ,s . 6 7 .
2 6 . G O L I I . C e l a i , a s e . .s . 7 0 .

2 7 . G O L t r , C e l a l , a g e ., s . 7 2 .
28. Teblig, 4. md. e bendinde "ortalarna reklapr izleyicisi".
1 5 . r n a d . f b e n d i n d e " o t ' t t t l a n r ab i l q o c u k " k r s t a s l a g k u l l a nrlmrEtrr.
2 9 . G O L E , C e l a l , a g e ., s . 7 4 .

Mal ve hizmete trlasma kolayhklan, cinsi, yaprhqr, bileqimi, iiretim yontemi ve tarihi ozellikleri, cograft veya ticari mensei, kullalllm amaclna uygunlufu,
kullanrmrndan beklenebilecek sonuqlar, test ve deneme sonuqlan, fiat veya fiyatrn tesbitine iliEkin bilgiler'
reklam yapanln kimlig'ine mali durumuna' sahip olclugu haklara ve aldrgr odtil ve payelere dair bilgiler3o.
4- Mukayeseli

Reklam

Reklam sanayinde son gtinler"de iilkemi zde de
mukayeseli reklamlar srkqa kullanrlmahtadrr. Bir'
reklam bir kimsenin sadece kendi tirunlerini tanrtrnasr, onun niteliklerinin belirtilmesi qeklinde olabilecegi
gibi, aErkqa veya kapah olarak rakip tirtinlerle karqrlaqtrrmah olarak da yaprlabilir. Bir reklamda birinci,
tek en iyi, en usttin vs. gibi vasrflarrn kullanrlmasr halinde diger tiriinler ile zrmni bir karqrlaqtlrma yaprlmrq olmaktadrr. Bu gibi reklamlann doirtr ve diirtist
olmasr ve yaprlan mukayesenin oltjektif krstaslara dayanmasr halinde aldatrcr sayrlmayacafr genellikle kabul edilmektedir3l. T"blig'in 9. maddesinde de agrkca
karqrlagtrrmah reklamlara lzrrr verilmig, ancak "karqrlaqtrrma iqeren rekiaprlarda, kargrlaqtrrmanrn yanrltrcr olmamasr ve dtirtlst rekabet ilkelerine uyulmasr zoyerprlan
belirtilerek
ismi
Rakibin
runludlrr".
kargrlagtrrrnah reklarnlarda teredclr-it v31dtr. IJu durumda, €il azrndan rakibin Lrzltn stireler Qabalayarak
yarattrgr isimden haksrz yere yararlanrlma sonuclrnlrn dogmamasl istenmektedir32. Teblii'de bu konu
agrkqa vurgulanrnrgtrr. Teblig'in 12. maddesine gore
"reklamlarda: a- Bir baqka firma, Eirket ya da kururnun adr veya amblem, logo ve diger clzgtin kurumsal
kimiik unsurlan, ttiketicinin aldanmasrnzr yol agacak
gekilde kullanrlamaz. b- Bir kiginin adrnrn veya bir
baqka qirket ya da tirtine ait ticari tinvan ve simgenin, sahip oldugu ya da bir reklarn kampanyasl ile
saglanmrE bulunan itibardan, ttiketicivi yanrltabilecek qekilde yararlantlama 2! Ancah piyasadaki rakip
mallann nitelikleri kontrsunda tiiketicinin objektif'

trrma yaprlabilecegi belirtilmektedir. Bir ureticinin
hiEbir yanhq bilgiye yer vermeden, orne$in bir bilirnsel tarafsrz kurulugun yapmlE oldu$u rnr-rkayeselideneyleri, esash noktalan da aErklamak suretiyle rekiamrnda

halinde

kullanmasr

bu

ttiketicinin

ayclnlanrllaslnr sa['lar; bu nedenle ald:rttct ola'rak ktlbul edilnernesi gerekirll3. Ancark bilirnsel araEtlrtlltl
sontrglannrn bir ktstntntn yanhq anlaqrlmalara yol
aqacak Eekilde verilmesi aldatrcr reklarm olarak kabul
edilir3a. Nitekim Teblig''in 6. rnaddesinin r bendine
gore "reklam araqtrnna Solfuqlarlnl \reya teknik ve bilirnsel

yayrnlarda

yaprlap

ahntrletlr

q:arprtan)az.

gerqekte olcluklanudan farkh sonuqlzir'
kullzrnrlamaz. Reklarnlarda. yer
bigimde
d.oiuracak
alan iddialan, gerqekte sahip olnradrkleu'rbir bilimsel
ternele sahipmiq gibi gostenneh tizere bilimsel terrni-

istatistikler

rrolo.jive yersiz bilirnsel ifadeler kullantlarnaz".
" E n i y i " : ' " e n u s t i i n " , " d a h a L t c l l z " ," e n e s k i , " e n
biiytik", "yegane", "tek", "eriqilnlez" gibi iistunliik bildirir bir qekilde yaprlan reklamlar yanhg veva yanrltrstirece aldatrcr reklam sayrlm azlan'.
trger iddia edilen listlinliikler kanrtla.nalnryorsa, .vtlnhgsa veya dogru olmakla birlikte yanrltrci, asalak rekcr olmadrklan

larna yolagrcr mahiyette ise, o zarnarr arldattcr rei<larn
olarak kabtrl edilir. Yargrtay bir karannda iddia edilen birinciligin genel olarrak soylenmesini hangi konuda birinci oldugunLrn belirtilrniq oltnatnast nedeni v-le
aldatrcr reklam olarak kabtrl etrniqtiti]5. Bu karar
doktrin tarafindan reklam yapandan her konuda bikanrtlarnasr istenmesi gerektiAi halde
hangi konuda tisttln olduglrnun bildogruya
dogrudan
dirilmemesi gerekEesiyle reklarnrn alclatrcr kabul edilmesi eleqtirihniqtir. Yargrtay bir baqka karartttdatr,

rinci olduiunu

"karacan reklamda f . ilanrnr ilan metni iqinde taur
sayfa reklarnlann esas ahndrglnln goster-ilmesi ve btt
hususun dogru olmarslgerekqesiyle, btr reklamrn erldatrcr olmadrfrna" karar vennigtir. Yargrtayrn btt kararda reklamdahi iddianrn dogr-ulttfuutt aratqtrnrken, biraz once bah-sedilen kararda reklarndaki idclialllri
doiruluiunu

araqtrrmamrE olmasr isabetslt6lt36.

ktstaslarla er.ydrnlatrlmasrndayaral' vardrr. Ru nedenle Tebligin 9. maddesinin 2. ctimlesinde karqrlaqtrrmah reklamlarda dogrulanabilir husttslarda karqrlag-

30. Teblii 6. madde d bendinde benzer duzenleme.
3 1 . A S L A N , I . . Y r l m a z . a g e . ,s . 2 5 4 .
3 2 " A S L A N , I . Y r l m a z , a g e . ,s . ' 2 5 4 .

3 3 . G O L E . C l e l a l ,: l . g e .s, . 8 3 - E 7 .
3 4 . G O L t r , C e l a l , a g e . ,s . 8 9 .
3 5 , G O L E , C e l a l , a g e . ,s . 8 9 .
3 6 . MOROGLU, Erdofil u, "I(itrqtlagttrrtralr Reklamiar ve
Kzit'.
Yargrtay Kalat'iart", Tic. Huk. \r€-) Ylrgltily
S e r n p o z y u m u ,s . I 2 v d .
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Aldatrcr

CYtiriirliikteki

Reklamlar

Ttiketicinin

1-

Hakkrnda

{.Ilu sal ve {.Iluslararasr

Kanun'dan

D tizenlemeler

Korunmasr

Hakkrndaki

Once

Aldatrcr reklamlann

tanrmrnl yapan ve unsur-

larrnr belirleyen bir yasa yoktur. Yalnrzca TTK. 56 ve
57. maddeleri ile BK. 48. maddesinde haksrz rekabet
hali duzenlemiqtir.
Bunlara ek olarak, TRK. reklam esaslan 8/1.
maddesine gore; reklamlarla

tiiketiciyi

nrltrcr tecriibe ve bilgi noksanhklannr
scjz ve goriintti
Sernraye

Piyasasr

Kanunu,

yer

unsurlanna
Kanunu,

ispenEiyari

verilemez. Yine

[Jmumt

ve

aldatrcr., yaistismar edici

Trbbi

Hfzrssrhha
Mtisteh zarlar

Kanunu'nda "aldatrcr reklam yaprlamayaca$na iliqkin huktimler

bulunmaktadrr.

Televizyonlann

Kuruluq

Kanun'un

19.

Ttiketicinin

Korunmasl

ve

Ttiketicinin

devamr

Hakkrndaki

maddelerinde

Hakkrndaki

Korunmasr

Kanun'a

de;
koqut

Hakkrndaki

Kanun
Bu kanunun 16. maddesi "ticari reklam ve ilanlann tuketiciyi yanrltrcr, kailu

Gelirleri
Ust Kurul
Hakkrnda Yiinetmelik

Paylannrn

Odenmesi

Bu Ycinetmelik'te aldatrcr reklam; "ttiketicinin
gtivenini saflrfinr, bilgi ve tecrube eksikligrni istismar
eden reklamlar

haksrz

ve

aldatrcr

reklamlardrr"

qektinde tanrmlanmrqtrr38.
Haksrz ve aldatrcr reklam sayrlan haller de
aEagrdaki sayrlan qekilde belirlenmiqtir:
a- Ttiketiciyi aldatrcr dtizeye ulaqan abartrh ifade ve gcinintiilerin bulunmasl,
b- satrq fiatrnrn agrklanmasrnda
olan gergek maliyetinin verilmemesi,

ttiketiciye

c- Agrklanan indirimli bedel ile piyasada uygulanan bedel arasrnda bartz farkhhgrn bulunmasl,

3984 sayrh Radyo ve

ve Yayrnlan

olarak radyo ve televizyonlarda ttiketiciyi aldatrcr ve
qocuklan istismar edici reklamlar yasaklanmrqtrr.
2-

ARGUMENTT;
M

d- Reklam mesajrnda tinin
igerik, miktar

kalitelerine

iliqkin

veya hizmetlerin
yanhq ve yanrltrcr

ifade ve gcirtinttilere yer verilmesi,
e- Reklamr yaprlan tirtin ve hizmetlere verilen
6diil, madalya ve sertifika gibi usttinltik ima ed.en unsurlann en az rilke dtizeyinde kabul gcirmuq yanqma
sonuglanna veya universitelerin veya kanunla kurulmu$ bilimsel kurumlann degerlendirmelerine dayandrnlmadan duyurulmasr,

saghgrnr bozucu, hast-

lan yaqhlarl, Eocuklan ve ozurluleri istismar edici olamayaca$nr" htiktim altrna almrqtrr. Yasa'nrn L7.
maddesi de "ticari reklam ve ilanlarda uyulmasr ge-

f- uriin ve hizmetlerle ilgili srnai mulkiyet hakkonusunda yanhq ve yanrltrcr
bilgi verilmesi,

rekli ilkeleri belirlemek, aksine davranrqlan denetle-

g- uriin ve hizmetlerin yerine getirdigi fonksiyonlar hakkrnda gergek durumun yansrtrlmamasl,

mek izere bir "Reklam Kurulu"

oluqturulmasrnr cin-

lan ve ticari tinvanlar

gormektedir.
Boylece ilk kez, aldatrcr reklamlar konusunda
dogrudan drizenleyici huktimler yasada yer almrq ve

h- Reklamr yaprlan uriin ve hizmetlerle birlikte
karqrhksrz olarak verilen tirtin veya hizmetlerin veya
ikramiyelerin gergek durumu yansrtmamasr veya ta-

bu alandaki onemli bir gereksinim giderilmi$ olmak-

ahhrit edilenden farkh olmasr,

tadrr. $iiphesiz bu konuda etkin denetimin saglanabilmesi ve triketicinin
korunmasr iEin Reklam
Kuruluna Eok onemli gcirevler driqmektedir37.
3Reklam

Radyo
Yayrn

ve

Televi zyorl

ilkeleri

ve Usulleri

i- uzun stireden beri pazarlanan bir iirtin veya
hizmetin, yeni bir iirtin veya hizmet oldufu izlenimini
verecek qekilde duyurulmasr,

Kuruluglan
ile

Reklam

j- gocuklann, yaqhlarln ve hastalann
frnrn suistimal edilmesi,

duyarhh-

k- Reklamr yaprlan urun veya hizmetin yerinde

37. YAVUZ, Levent, "Tuketicinin Aldatrcr Reklamlardan
Korunmasr", Ankara Barosu Dergisi, y.1995, s.2.
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ARGTJMENTUM

daha kaliteli bir tirtin veya hizmetin goriinttilenmesi,
l- Qeqitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin aldatrcr nitelikteki anlam ya da anlamlaltnrn

zard.a rekabet sapmalalna yol aEabilecegi, mallapn
ahm satrmr ve hizmet sunumunda tuketicinin yanhg
segim yapmaslna neden olabilecegi belirtilmigtir, Bu

kullanrlmasr,

konuda tiye tilkeler arasrndaki yasal diizenlemelerdeki farkhhklar ise tiiketicilerin degrqik dtizeylerde ko-

m- Bilimsel ve istatistiki bilgilerin tuketici teraksine ydnlendirecek
gerEek durumun
cihlerini

runmasr sonucunu doguracafr gibi rnallann ve hrzmetlerin serbest dolaErmrnr etkileyecektir. Bu nedenle

n- Bir baEka iqletmenin tinvanr, amblemi, Iogo
ve diier ozgiin kurumsal kimlik unsurlarlnln haksrz

tiiketicinin korunmast kadar kamu yararl ve dahasr
ticaret ve zanaat alanrnda rekabet halindeki iqletmecilerin korunmalart igin uye ulkelerdeki aldatrcr reklamlar hakktnda mevzuatrn uyumlu olmast gerek-

bir biEimde kullanrlmasr,

mektedir.

Eekilde verilmesi,

o- Baqka tirtin ve hizmetlere ait reklamlaln
genel diizeninin, metninin, sloganlnln, gorsel sunumunun, miizik ve ses efektlerinin ve benzetr unsurlannrn ttiketiciyi yanrltacak ya da kanqrkhga yol aqacak qekilde taklit edilmesiS9.

Aynca

reklam

veren, reklamtnda

iddia

ettigi hususlarln gergekliglni mahkeme veya idari otoritelerce gerekli goriildugli takdirde kanrtlamahdrr.
m. 1- Direktifin am.acl, tuketicileri, ticaret ve
zanaat alanrnda gahqan iqletmecileri ve kamuyu aldatrcr reklamlardan ve ona bagh olarak dogacak isten-

Bu yonetmelikle belirlenmiq haksrz ve aldatrcr
reklam yapma yasagrna uyulmamasr halinde 3984 save Yayrnlan
yrh Radyo ve Televizyon Kuruluq

meyen sonuElanndan korumaktrr.

Hakkrndaki Kanun'da ongortilen mtieyyideler uygulanacaktlr. Aynca Yonetmeligin 15. maddesinde de cingortildtigu izere haksrz ve aldatrcr reklamlann radyo

a- "Reklam" ticari iE, zanaat veya meslegi ile
bailantrh olarak taqrnmaz mallar ve bunlara bagh

rrr. 2- Bu Direktifte geEen;

ve televizyonda yayrnlanmasrndan yaylncr kuruluq so-

hak ve yiiktimluliikler de dahil olmak uzere sunulan
mal ve hizmetlerde artrqrn saglanmasr iEin herhangi-

rumlu olacaktrr.

bir yolla yaprlan duyurudur.

Yayrncr kuruluElar, reklamlann kendi kuruluqlannrn drqrnda hazrlandr$nr igeriiine veya biEimine
rntidahale imkanlannrn olmadrftnt veya bu ti.ir rekbaqka araglarla da duyuruldufunu
rerek sorumluluktan kurtulama zlar .
lamlann

ileri sti-

b- "Aldatrcr reklam" hangi qekilde olursa olsun,
sunuluq biEimi de dahil olmak izere, hedef aldrgr veya
ulaqtrgr insanlan aldatan ya da aldattna olasrhgr buIunan ve aldatrcl yaplsr nedeniyle de onlann ekonomik seEimlerini etkilemesi olasr veya bu nedenle haksuz rekabete yol

Aygca

bu

yonetmelik

htiktimlerini

Radyo

agarak rakibin

zarar

gormesine

neden olan reklamlardrr.

Televizyon Ust Kurulu ytirtitiir.
c- "Kiqi" herhangi gergek veya ti.rzel kiqidir.
4- Ald atcr Reklamlara
Ulkelerin
Hakkrndaki
1984 Tarihli

Hukuklannrn
Avrupa

Birliii

itiqt<in

Olarak

Uye

Uyumlaqtrnlmasr
Konseyi'nin

10-9-

Direktifi

9 maddede toplanan Direktif, ttim uye tilkelere
yonelen ve B. maddesi gere$nce en geq 1-10-1984 tatthine kadar, uye devletlerin bu kurallara uymak igin
gerekli cinlemleri almalarlnr ongdrmtiqtur. GerekEesi
gu qekilde belirtilmiEtir: Aldatrcr reklamrn ortak pa-

m. 3- Bir reklamrn aldatrcr olup olmadrgrna kaonun tiim nitelikleri degerlendirilecek

rar verilirken
ve ozellikle;

a- mal veya hizmetlerin yaprsl, iE yapma gticil.
oluqumu imalat ve sunuluE yontemi ve tarihi, arnaca
uygunlufu, kullanrmr, niteli fi, ozelliS'i,coirafi veya ticari orijini veya kullanrrnrudart beklenmesi gereken
sonuglar veya mal ve hizmetleri oluqturan maizemelerin test sonuglan ya da kontrolii,
b- fiatr veya fiyatrn hesaplanrna biEimi ve mal
ve hizmetlerin sunuldufu zamandaki koEullar,

39. QEQEN, Anrl, "Duqtince Hukuku", Ankara 1995.

c- reklam verenin kimligi, sertnayesi, nitelikleri ve endtistriyel, fikri ve srnai haklern ya da cjdrilleri
ve tisttiniukleri gibi nitelikleri

ve haklan konulann-

daki bilgiler gozonune ahnacaktrr.

rslipheSrediigulmeyecek

bb- qikayetler hakkrnda karar vermek ve kararln uygulanmaslnr saflamak

rn.4-

ve denetlernek konula-

nnda uygun yetkilere sahip olmah,

z.- tly" rilkeler tuketicileri, tacirleri ve kamuyu

,

aa- taraf'srzhklanndan
qekilde olugturulmah.

aidatrcr reklamlardan koruyacak uygun ve ettr<inkontrolu saglayan onlemleri ahnakla yuktimltidurler.

cc- kararlan gerekqeli olmahdrr^
idari makamlann

kararlan aleyhine yargr yolu

aErk olmahdrr.

Bu cjniemler, kiqiler ve organizasyonlann uymakla rruktimlti olduklarr yasal diizenlemeler halinde
VE:

aa- bu tur reklamlar aleyhine dava agrlmasrnl;

m. 5- Direktif, mahkemelere ve idari makarnlara ek olarak, kiqiler veya organizasyonlarca baqvuru
lralinde gonulltl ttiketici orgtitleri tarafindan da yardrm ve iqlem yapllmasrnr engellemez.

ve/veya
m. 6- Uy" ulkeler mahkemeleri veya idari mabb- yetkili

idari

otoriteler ontine getirilerek

kamlan:

qikayet hakkrnda bir karar verilmesi veya yasal iqleme tabi tutulmasrnr saglayacak htiktimleri

iqermeli-

Crr^
Her tiye tilke mahkemeler veya idari makarnlann ilk derece srfatryla yukanda sayrlan iqlemleri vapmaya yetkili oldugunu belirleyecehtir.
b- yukandaki paragraf ile kendilerine yetki verilen makamlar ilgilinin ve kamunun yararlannl

96zonune alarak, reklam verenin kastr ve/veya kustrru
oldtrgunun ve reklamrn bir zarara ya da gergek bir
kayba yol aqtrfinrn kanrtianmasrna gerek olmakstztn'.
- aldatrcr reklamrn dtrrduruhnasr veya durdurulmasr iqin aleyhine yasal iElemlerin baglatrlmasrna
veya,
- eger aldatrcr reklam hentiz yayrmlanmamrEsa-basrlmamrqsaancak basrlmak uzereyse, bunun onlenmesi veya hakkrnda yasal iElemlerin baqlatrlmasrna karar verilebilecektir"
Bunlara ek olarak, uye tilkelerin yetkili krldrklan makamlar,

aldatrcr reklamrn etkilerini

ortadan

kaldrrmak iqin verecekleri nihai kararda:
- dr-rrdLrrma karannrn

trimiintin veya uygLrn
gordukleri bir bciltimuntin .yayrrnlanmasrna veya,
- duzeltilmiq haliyle yayunlanmasrna karar venebilir^
c- yukandaki
I ar:

paragrafta geEen idari rnakam-

a- gerek reklam veren ve gerekse davanrn karqr
tarafinrn qrkarlarlnr gozontine alarak. rekiam verenden reklamda one stiriilen hususlarln dogrulufunu
kanrtlamasrnl isteyebilir. Bu istek somut iddiaya ait
olan olaylara iliqkindir.
b- trger cine stirulen iddianrn dogrulufuna iliqkin kanrtlann getirilmernesi ya da rnahkemece veya
idari makamlarca yetersiz bulunmasl hallerinde, reklamda cine stirtilen hususlar aldatrcr oiarak derger.iendirilir.
Boylece "reklam" ve "aldatrcl" olarak nitelendirilelrilmesi igin hang"i ozelliklerinin dikkate ahnmasr
gerektiginin savridifr, aldatrcr reklamlara karqr alrnrnasl gereken asgari yasal oniemlerin belirtildigi ylrkanda metni verilen direktif ile, aldatrcr reklamcrhfi
engellemeye yonelik yasal onlemlerle ilgili olarak iiye
ulkelerin hukuk sistemeleri arasrnda ersgari bir birlik
sailanmak istenmiqtir. Avrupa Toplulugtr dtizeyinde
kabr.rl edilen baEka program ve direktiflerie de reklamlarla ilgiltbazt ozel huktimlerin yer aldrgrnr da belirtmek gerekir'. C)rnegin "Ttiketiciyi Korumu ikinci
Programr" kapsamrncla, turistlerin korunmasryla ilgili
onerilerin arasrnda, tatil programlanyla ilgili rehlam
broqririerinin, vatacak yer ve e{'lence iml<anlannrn
kontrat hilktimlerine gore yansrtrnasr gerektifi, aksi
halde "aldatrcr reklarn" hiiktimlerine tabi olacagi belirtilmektedir. Buuun yanrnda tii]<eticilerin bilgilendirilme ve egitilme haklarlna bagh olarak, fir'malar.rn
rehlamlarda bilgi verme ve egitrne rjncelikler-ine aglr-
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(Almanya, BelEika, I-,,uksemburg)tazminat davasr dr-

hk vermeleri istenmektedir40"
Eogunda torne!'in, Almanya
13elgika,Ltiksernburg, Fransa, ingiltere) aldatrcr rekLly.

tilkeierin

larnlar"ln men'i ve bunun hrzh ve pahah olmayan usul
htiktirnleri gerefince yaprlmast gerektigi benimsenirken; duzeltici beyanlara hiikrnedilebilmesi, yalnrzca
hazt tilkelerin mevzlratlanndar (or. Fransa, Belqika,
lngiltere. Alman-va) bir yaptrnm olarak ongdr"iilmekcingcirrilen bu yaptrnmlar
(or.
tilkelerin mevzuatlannda

i;edir'. Direktifde
kirni

uye

iJaninrarka )

cezan

kimisinde

ise

drqrnda

Frahsa,
(Danimarka,

Ingiltere) aldatrcr reklarnlara karEr daha modern bir
silah olarak degerlendirilen idari onlemler yer almaktadrr. Aynca yine direktifte yer ahnaryan aldatrcr rekl:rrnlardan clogan zarartn tazrnini olanagr da tartrqrnah bir: husus olnrakla birlihte, bir krsrm iiye tilkelerde
(Ingilter"e, Airnanya. Belcika. Danirnarka) ttiketici.ye
tanrnan olanaklar arasrnda btrltrnmaktachr.
Bu aracla bir qok iiye r-ilkenin ilgili mevzuatrn-

qrnda kalan hukuk davalannrn aqrlabilmesi iEin kusur aranmamakta; cezar yaptrnmlar ongoren ulkelerde ise (Fransa, Danirnarka, Hollanda), "ihmal" cezal
sorurnluluftrn

koqulu sayrhnaktadrr. ispat ytikuntin

tiiketici lehine yer deg'iqtirmesinin ise, reklamlarr denetlemekle gorevli resrni bir makanun ve objekti{'krivarhir halinde, bazt iiye tilkeler ( Fransa,

terlerin

irlanda) tarafrndan kabul gordugti goz-

Danimarka,

lernlenmektedir"
-

ile

Direktif

Ttiketicinin

Korunmasr

Hakkrndaki Kanunun Karqrlaqtrnhnast:
Hernen belirtilmelidir
iliqkin

4077

sayrh

ki, aldatrcr reklamlaru

Ttiketicinin

Korttnmasr

Hakkrndaki Kantrn htihtirnleri ile yukanda incelenen
direktif' huktimleri tarnermen uyumludur'. Ancak. direktifte, ttiketicinin yanrnda "ticaretle ugraqanlann"
da aldatrcr reklamlardan

korunmasrna kargrn

sayrlr yasada yalmzca ttiketiciler

4077

korunmugtur.

Bu

dzr clirektifde ongoriilen htikiirn ve ijnlernler de aqrlet-

hustrsta da, BK. m. 48 ve TTK. m. 56 ve 57 rle haksrz

rak. farkh. hatta ileri olarak nitelenebilecek huktirnler yerahnakt,adrr. Ornegin bazr ulkelerde (Almanya,
Belqika, Danimarka) haksrz rekabete yol aEabilecek

rekabeti onleyen htiktirnler rnevcuttu t42 .

ya da genel ahlaka aykrn reklamlar yasaklanrrken,
(Hollanda,
ingiltere,
irlarnda,
ulkede
bircok
Danirnarka, Belqika) karqrlaqtrnnah

reklam

5- isvigre'de
Ttiketiciyi

Koruyan

Aldatrcr
lfukuk

Reklamcrhfa

Kargr

Kurallarr

isviEre'de gerek reklamcrhk alanrnda gerekse
aldatrcr reklamcrhga karqr ozel bir kanun bulunma-

vasafr
tuketici yararrna daraltrhnrqtrr. Yine toplultrk tilkelerinin qogunder(italya, Alrnauya, tselqika, f)animarka,

ve

Fransa, Almatry&, Danirnarka, Hollanda) radyo ve televrz5,on reklerrncrhgrna ozel srnrrlamalar getirilmiq-

tilketicilere gerekse ttiketici orgiitlerine sadece zararzr

tir41"

trframa.lan durumunda degil, ekonomik qrkarlarlnrn
Ve diger taraftan topluluga riye iilkelerin hep-

sinde varolern ttiketici

orgtltlerinin tuketici adrna top-

h-r dava aqalrilmeleri hususu, her lilkede farkh bir
qeliilde gcizrimebaglanrrken, l:u ulkelerin birgofunda
bz-denetirn sistemlerinin de hayli geliqmiq oldugu gozlernlenmektedir. Direktifin sorurnluiuk ve ispat hukuhu aqrsrndan ongordugir yeniliklerin ise tiye ulkelerde
krsrnen de olsa kabul gclrdtigu soylenebilir. Sistemleri
esas olarak

ozel hukuka

davanan

uve ulkelerde

maktadrr. Bu konuda ilgili dtizenlerneleri kapsayan
giren Haksrz Rekabet
1-3-19BB'de yiirtirliige
Kanunu (HRK) uygulanmaktadrr. Isvigre HRK gerek

zedelenmesi tehlikesiyle karqr karqrya kalrnalan halinde de karnunda belirtilen davalan aqma yetkisi vererek, haksrz reklamlara kargr tuketicinin korunmasr
yolunu da aqmrq bulunmaktadrr'. isviEre HRK'na gore
hangi reklamlann

"haksrz" kabul edildig:nin tesbiti

iEin kanunda sayrlan ozel haksrz rekabet hallerinden
reklamcrhkla ilgili olanlan kadar. genel haksrz rekabet kurahnrn (isv. HRK. m. 2) da dikkate ahnmasr gerekrnektedir.
Aldatrcr ya da bagka bir .lekilde diirristltik kuralrna ters duqticu davranrqr, arzedenler ve ahcrlar

4 0 . GURZUNIAR, Aydanur,

"Turhiye, isviqre ve Avrupa
Toplulugu
Reklarncrh]<
Alanrnda
lJlkelerinde
Tuketicinin Korunrnasr Arnacryla tIyuhnasr Gerehen
Hukuh Kurallan", Ankara Barosu Dergisi, y.1991,s.3.

-Aa 1r .

GURZIIMAR, Aydanur, agrrr.,s.355.

42. Y/\VIJZ, Levent, agm., s.45.
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arasrndaki iliqkiyi etkiledigi surece "hakstz" olarak inteleyen isv. FIRK. m" 2'yi yorumlamak gerekirse, aqagrcla sayrlan trirde reklamcrhfrn "haksrz" oldugu sonucuna vanlabilir:

ARGT]MENTUM

m. 3 lit. d- Baqkalannrn mal, i$, hizmet veya
iqletmesiyle kanqm aya yolaEacak gekilde davranmak,
rn. 3 lit. e- Kendisini mal, iq ve hizmetlerini
veya bunlan

- N{al veya hizmetin niteligi geregi beklenilmesi dogal olan ozelliklerin reklam konusu yaprhnasr,
- Bir mal veya hizmetin kanunen taqrmasr zaten yasak olan niteliklere sahip olmamaslnrn reklam
konusu yaprlmasr,
- Reklarnda, reklamr yaprlan mal ve hizmetle
ilgisi olmayan unsurlann yer almasr,

fiatlannl,

baqkalannrnkiyle

nrltrcr, gereksiz yere kugtittticti

veya aynr qekilde davranarak tiEtincu kiqileri daha iyi
bir duruma getirmek.
m. 3 lit. f- Seqilmiq bir krsrm mal, iq ve hizmetleri maloluq fiyatlan altrnda satarak ve bunu reklamlannda

ozellikle

veya rakiplerinin

cjne grkartarak

mtiqterileri

baqan ve verimlilikleriyle

kendi

ilgili ola-

rak aldatmak.

- Reklam konusu rnal veya hizmetten yararlanrlmamasr durumunda gerEekleqebilecekolumsuzluklar gosterilerek tuketicinin korkutulmasr.

m. 3 lit. g- Farasrz ilavele' vermek suretiyle
arzedilen qeyin gergek degeri hakkrnda mtiqterileri aldatmak.

isv. HRK. m. 2'nin yorumundan qrkan bu cirnekler gogaltilabili r.
Bazr haksrz reklam halleri ise kanunda

ozel

olarak sayrlmrq, dar ve geniq anlamiyla buttin aldatrcr
reklarnlann "hakstz" oldufu kabul edilmiqtir.
isrr. HRK. m. 3 lit. b ve r'de dar anlamda aldatrozeilikleri genel olarah belirtilmekte-

cr reklamlann

Yukanda bahsedilen butun aldatrcr reklamcrhk
hallerinde tiiketiciler ve ttiketici orgutleri yine HRK.
de ongortilen dava haklanndan yararlanarak kendilerini bu tur reklamcrhktan koruyabileceklerdir. Bu davalar yalnrz reklaml veren miiteqebbise degil, ayrrt zamanda
reklarn
ajanslan
ve basrna kargr da
yoneltilebilecekti14S .
f)- Ttiketicinin

dir:
rn. 3 lit. b- Kendisi, iEletme igareti (ticaret iin-

Bagvurabilecegi
1-

vanr, igletme adr vs.) mal, ig ve hizmetleri, bunlann fiyatr, nicelikleri ve kendi iq iliqkileri hakkrnda yanhns
bilgi vermek veya riqiincu kiqilerle ilgili olarak ayrlr
qeyleri yaparak onlan avantajh duruma getirmek.
m. 3 lit.i- mal, iE ve hizmetlerin nitelik, nicelik, ktrllanrrn amercl, yarar ve tehlikelerini

grzleyerek

muqterileri aldatmak.
rn. 3 lit. c- Gerqegi yansrtrnayan mesleki unvan veya srfatlar kullanarak kullanarak

yanhq, y&-

qekilde kryaslamak

ozel yetenek

veya tisttinitiklere sahip oldufu kanrsrnl Lryandrrrnak
haksrz, dolayrsryla aldatrcr sayrlmrqtrr.
m. 18- Fiatiann ya da fiat indirimlerinin

yanrl-

trcr bir qekilde agrklanmaslnrn ve gerEekte odenrnesi
gereken fiat yanrnda barskafiyatlara da yer verihnesinin caLZolmadrfr vurgulanmrqtrr.

Kanun

Aldatrcr

Ttiketicinin

Qergevesinde
a- Ayrph

Reklamlara

Karsr

Yollar
Korunmasr

Hakkrndaki

Baqvurulabilecek

Yollar

Maldan

Dofan

Segimlilik

Haklar

ve Tazminat
. Reklamlarda bir mahn belirli dzelliklere sahip
olduiu veya olmadrir belirtilmekte ise, bunun bir vasrf vaadi olarak kabul edilerek bunlardaki noksanhklar mahn ayrph sayrlmasr sonucunu dofurur. TKHK.
4. mad. satrcr tarafindan vaad edilen vasrflann malda
olmamasrnr ayrp saymrstrr. Boyle bir durumda tiiketicinin 4. rnaddedeki segimlik haklardan birini seqme
yonrinde hakki dogacaktrr"
Bu haklar;
- ttiketici dilerse mah geri verme ye hazrr oldubildirerek
scizleqmenin feshini,
iunu

Yine Isv. I{RK. da ongorulen diger bir takrm
haksrz rekabet halleri de geniq anlamda "aldatrcr reklarn" kavramrna dahil ohnaktadir"
43. G{IRZIJMAR,Aydanur, agrr., s.Bb7-8b8.
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- dilerse mah ahkoyarak maldaki ayrp oranrnda satrq parasrndan uygun bir rniktann indirilmesini,

'Iicaret

il Mtidiirltikleri'ne
Kurulu

Reklam

de baqvuru yaprlabilir".
inceledigi

reklarnrn

bir

- ya da bu yollara baqvurmadan -mahn misli

Kanuna veya kendi tesbit ettiii ilkelere aykrn oldugu

esya olmasr koquluyla- ayrpslz qeqidiyle degiqtirilme-

kanatine ulaqrrsa Bakanhga Su tedbirlerin ahnmasr
konusunda oneride bulunabilir.

sini.
- Jrada bozuk olan mahn iicretsi z tamtrini,

- ilgililere ikiyuzrnilyon TL: veya duruma gore
on katr fazla para cezasrverilmesi, (m. 25/3),

isteyebiliraa"
Ancak her aldatrcr reklam 4. rnadde anlamrnda
vasrf vaadi oiarak degerlendirilemeyebilir bu nedenle
aldatrcr reklamlarla miicadelede 4. madde ile verilen
haklar yeterli degildi r4S.
b- Reklam

Kuruluna

- reklamrn durdurulmasl, (m. 25/3),
- reklamrn aynl yontemle dtizeltilmesi.
aa- Reklamrn Durdurulmasr
TKHK.

$ikayet

tuketicilere .log..rdu., dogrtrya TKHK.

gerEevesinde mahkemeye

baqvurarak

reklamlann

Ttiketiciler bir reklamrn Reklam Kurulu tara-

durdurulmasrnr isteme yetkisi vermemiqtir. Tiiketici

findan incelenerek TKHK . 25. maddesinin 3. bendin-

bir reklamrn aldatrcr oldugllnu dtiqtinuyorsa, bu rek-

de

yazrh tedbirlerin

uygulanmasrnr

Reklam kurulu ticari reklamlann

isteyebilirler.

uymasr gereken il-

lamdan zarar gormuq olmasa bile, bu rehlamrn durduyazrh olarak baqvlrra-

rulmasr iEin Reklam Kuruluna

keleri belirlemek ve bunlara gore kanuntrn16. madde-

bilir. Bakanhga reklamrn durdurulmasrnr onerebilir,

si EerEevesindebunlan incelemek ve denetlemekle gorevlidir. Reklam Kurulu bu gorevini, bir reklamr

bu durumda Bakanhk reklamrn

re'sen incelemek suretiyle yerine getirebilecegi gibi
bir tuketicinin

yazrh baqvurusu uzerine de yapabilir.

Reklam Kurulu yonetmeliginin 8. maddesinin b bendinde bu husus aErkga yer almrq bulunmaktadrr.
Aynca Teblig'in 18. maddesinde de baqvurulara iliqkin

bir

dtizenleme

bulunmaktadrr.

Buna

gdre;

"Kurula baEvurular yazth yaprhr. Baqvuru sahibi gerEek ve tuzel kiqinin adr veya ticari tinvanr ve adresini
igerrneyen baqvurular
Kurul'ca
kabul
edilmez.
$ikayet edilen reklamrn, yazilt ya da basrh olanlannrn asrllan dilekgesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanlann

fotograflan

baqvuru

sahibi

tarafindan

durdurulmasrnr ilgililerden ister. trier ilgililer reklarnr btr istege ragrnen
durdurrnazlarsa, Bakanhk mahkemelere bagvurarak
reklamrn durdurulmasrnr iste5zebilir.
Burada mahkemeye baqvurrna yetkisinin sadece Bakanhga verilmiq olmasr isabets rzdtr46. Avrtrpa
Topluluklan

Konseyi'nin

yukand a

bahsedilen

Direktifi'nde tiye devletlere bu konuda gorev verihnigttr. 4. maddeye gore;
"U-yudevletler rakiplerinin ve genel olarak kamunun oldufu kadar tuketici menfaatlerinin korunmasr amacryla aldatrcr reklamlann

kontrolti icin Lry-

gun ve etkili araElarr saglayacaklardrr.

saflanrr. Televizyon filmleri ve radyo reklamlan kayrtlan 3984 sayrh Radyo ve Televizyon Kuruluq ve
Yayrnlan Hakkrnda Kanun'un 28. maddesi uyarlnca
Kurul'ca

Radvo-Televizvon Ust Kurulu'ndan

temin

edilir".

Bu araglar, milli huktrka gcire rneErlr menfaati
olan kiqilerin veya orgutlerin aldatrcr reklamlann yasaklanmasr igin;
- bu gibi reklarnlara, qikayet :.izet'inekarar ver-

"Kurul
Kurul'a

intikal

drqrnda

reklamlarla

ettirilmek

ilgili

olarak,

tizere illerde Sanayi ve

me veya dava aEmaya yetkili bir idari merciye $ikarzet
edebilmesini, saflaylcr yasal htikumleri igermelidir".
Bu htiktim iiye devletlerde bulunmasr gereken
"en az" haklan gosterrnektedir. TKHK. tuketicilerin

4 4 . ZEVKLILER,
Aydrn.
Hakkrndaki Kanun"

"Ttiketicinin

4 5 . A S L A N , i . Y r l m a z l a g e . ,s . 2 6 I - 2 6 2 .

Korunrnasr
4 6 . A S L A N , I . Y r h n a z , a g e . ,s . 2 6 4 .
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dogrtrdan mahkemeye baqvlrrmasr hakkrnr tanrmamrqtrr. Bunun yerine karar
vermeye de yetkiti olmayan bir Kurul'a baqvurabileceklerdir. Bu Kurul'un karar vermeye veya dava ag-

cc- $ikayetin reddedilmesi

veya ttiketici orgtitlerinin

maya yetkisi yoktur. Sadece Bakanhga bir oneride buIunabilir. Bu Kurttl'un varhgrnln aldatrcr reklalnrn
durdurulmastnln

daha uzun siirmesine yol aEacagr

agrktrr"

Reklam kuruluna yazrh olarak baqvuran tiiketicinin bu soruqturma aqamasrnda ve karardan sonra
ne gibi usuli haklan oldugu kanunda belirtilmemiqtir.
TKHK . 26. maddesinin 2. fikrasrnda bu soruqturmanrn sonlrcunda para cezasr verilmesi halinde, bu ceza-

bb- Reklamrn Aynr Yontemle Diizeltilmesi
Tuketicinin baqvurusu uzerine veya re'sen yapacagr inceleme sonucunda Reklam Kurulu reklamrn
aynr ycintemle duzeltilmesini de Bakanhga cinerebilir.
Bunun ne anlama geldigi agrk degildir. Gergekten ileride rizerinde en gok tartrqrlacak hususlardan birisi

itibaren yedi gun iqinde

lara karqr teblig tarihinden
yetkili

ttiraz edilebilecegi ve bu

idare mahkemesine

tttraz tizerine verilecek karann

kesin oldugu blirtil-

miqtir. Burad a yargr yoluna baqvurma hakkr aldatrcr
kiqiye aittir.

Ancak aldatrcr bir

reklam qikayet eden tiiketicinin

baqvurusu Reklam

reklamda
Kurulunca

bulunan

yerinde bulunmayarak

men reddedilirse, tuketicinin
yargr mercilerine

aqrkEa veya zrm-

bu red karan aleyhine

baqvurabilecek midir? Bu hususta

budur. Konsey Direktifinde aldatrcr reklamlarr denetleyerek olan mercie bu konuda qoyle bir yetki verilme-

kanunda herhangi bir hiik{im bulunmadrgrna gore ge-

si lstenmiqtir. "uy" devletler nihai bir i<ararla durudurulmast emrediien bir aidatrcr reklamln si.iren

makama baqvurusu reddedilen herhangi bir vatandag

etkilerini ortadan kaldrrmak amacryla mahkemelere
veya idari makamlara aqagrdaki tedbirleri almalan

iptalini isteyebilecektir. Ancak red karan iptal edilse

konusunda yetki verebilirler;

nel hiikiimler

bile para cezasr verme yetkisi munhasrran Bakanhga
mahkemenin idarenin karan yerine ge-

gecek bir karar vermesi de miimktin olmadrgrndan bunun pek pratik

veya tamamen yaunlaumasl,
- buna ek olarak diizeltici bir beyanrn vavr.nlan-

Yani ttiketici idari bir

grbi idare mahkemelerine baEvurarak red karannrn

verildiSnden,

- Lrygun gcirdtikleri bir qekilde kararrn krsmen

uygulanacaktrr.

sonlrcu olmayacaktrr'. Bdylece idari

makamlara gok geniq bir takdir yetkisi verildigi anlaqrlmaktadrr. Bu takdir yetkisinin tuketici aleyhine

masr".

olarak kullanrlmasr halinde, mevcut idari denetim sis-

"Aynt yontemle dtizeltme" ibaresilden, aldattcr
reklamrn yarattrgr olumsuz etkilerin, reklam yaprlma-

temi tuketicinin

Bagvurulabilecek

reklamdaki aldatrct hususlartn yarattrgr olumsuz ve
reklarn durduruldugu halde devatn eden etkileri orta-

a- BK'nun

EerEevesinde hazwlanacak bir reklanlr, aldatrcr reklarnrn yayrnlandrgr siire ile orantrir bir siire ve aynl
araglarla yayrnlanmasrnr isteyebilecektir. Bu istek ilgililerce yerine getirihnedigi takdirde, Bakanhk tuketici mahkemelerine baqvurarak reklamrn aynl yontemle

dtizeltilmesi

konusunda

isteyebthr47 "
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karar

verilmesini

haksrz takdiri

kar"qrsrnda

korunmasrnr sailarnaya yeterli deglldir48.

dan onceki halde oldugu gibi tamamen kaldrnlmasr
anlaqrlmahdrr. Bu durutnda "aynr yontemle dtizeltme"

dan karldrrrnak anlamrna gelmektedir. Bu amaEla
Ilakanhk reklamdaki aldatrcr hususlann dogrularlnl
koydtrrarak, belki de kendi tesbit edecegi bir metin

idarenin

2-

Genel

Hiiktimler

Qergevesinde

Yollar
Hileye

itigkin

Hfiktimleri

BK. 28. maddesine gore: "DiSer tarafin hilesiyle akit icrasrna rnecbur olan tarafin hatasr esash olsa
bile, o akit ile ilzam olunrrraz" "Tuketici satrcrnrn yaptrgr aldatrcr bir reklam

sonucunda, satrcr ile iqlem

yapmrs ise ve satrcr bu reklamr bu sonuca ulaqmak
igin yapmrq ise, akdin feshi mtlmktindrir.

Burada dik-

kat edilecek iki onemli hu-sus vardrr:
- aldatrcr reklamrn satrcr tarafindan yaprlmrq
olmasr (gogu zaman reklam satrcr tarafindan deiil

48. ASLAN, I. Yrlmaz, age., s.266.
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uretici veya dagrtrct firrna tarafindan yaprlrr ve bu durumda 28/l mad. uygul ar,alr'az.

Aldatrcr reklamlar agrsrndan bu bent onem ka-

- hileden bahsedilebilmesi iEin, aldatrct davranrglann kasden yaprlmrq olmasr gerekir, bunu kanrtlamak da zordur.
Ote yandan

gore "tiguncti bir

2\/2'ye

BK.

le rakiplerine nazaran onlan tisttin durttma getinnek;

zaramaktadrr. Qunku aldatrcr reklamlann genellikle
bu bent kapsamrna girdigi kabtrl edilmektedir.
b. 4- Paye, qahadetname veya mtikafat almardrsahip imiqcesine hareket ederek

gt halde, bunlara

zannlnl uyan-

qahsrn hilesine dtlEar olan tarafin yaptrgr akit ltizum

miistesna kabiliyete malik bulundugu

ifade eder. $u kadar ki diger taraf bu hileye vakrf buluntrr veya vakrf olmasr laztm gelirse, o akit lazrm ol-

drrmaya qahqmak veya buna musait olan yatrltrsun-

maz. "Aldatrcr reklamrn 3. bir kiqi tarafindan yaprldrgr hallerde, ki yukanda belirttigimiz gibi durum
genellikle boyledir, tuketicinin

akdi feshedebilmesi

igin satrcrnrn bu durumu bildigini veya bilmesi gerektigini kanrtlamasr gerekmektedir. Hile halinde dahi
triketicinin yaptrgr iqlem gegerli olmakta ama ttiketiciye hileyi ogrendigi tarihten itibaren bir yrl iginde
sozleqmeyi feshetme hakkr verilmektedir. (BK. 31).
Bu durumda ttiketici bu akde dayanarak verdiklerini
sebepsrz zenginleqme veya istihkak davasr htlktimlerine gore geri isteyebilecektir. Aynca varsa uframrq ol-

van yahut mesleki adlar kullanmak;
Bu bent aldatrcr reklamlann ozel bir iralini duzenlemektedir. Bu bent oltnasaydr da bu hareketlerin
3. bent kapsamrnda haksrz rekabet olarak kabul edilmesi miimktindtir.
aa- Haksrz Rekabet Nedenivle Acrlabilecek
Huktrk Davalarr
TTK. 58. maddesine gore haksrz rekabet nedeniyle aErlabilecekhukuk davalan qunlardrr;
- Tespit Davasr: Fiilin haksrz olup olmadrgrnrn

dugu zararlan da BK. 41 vd. maddelere gore isteyebi-

tesbiti gayesiyle bir dava aqrlabilir. Btr davanrn agria-

lir.

bilmesi iEin haksrz rekabet fiilinin devam etrnekte oimasr gerekir. Bu davanrn arkasrndan genellikle dur-

b.
Htikiimleri

TTK.

flaksrz

Rekabete

iliskin

durma ve tazminat davalan gelecektir.

Haksrz rekabet hukumleri qerqevesinde tiiketicinin aldatrcr reklamlar

nedeniyle zarar gormesi du-

rumunda dava aqabilmesi miimktindtir.
,sadecealdatrcr reklamlara

Bu davalar

ozgtr degildir'. 56. ve 57 .

maddede dtizenlerlen haksrz rekabet hallerinin ttimti
iqin tuketicinin dava hakkr bulunmaktadrr. TTK. 58.

- Men Davasr: Devam etmekte olan bir haksrz
rekabetin durdurulmasr, 6nlenmesi igin aqrlrr. Bu
dava ile haksrz rekabeti yapan kiqiye, bu duruma son
vermesi emredileceii iqin bir edim davasrdrr.
- Refi I)avasr: Bu davanrn amacl haksrz rekabet yaprlmadan onceki halin iadesinin saglanrnasrdrr'.

maddesi haksru rekabet davalannr aErna yetkisini rakipler yanrnda, muqteriler ve mesleki ve ekonornik

Ozellikle aldatrcr reklamlar aqrsrndan bu derva
qok cinemlidir. Aldatrcr reklamlarla verilen mesajlar,

birliklere de tanrmrq bulunmaktadrr.

reklamrn durdurulmaslna karar verihniq olsa bile bir
Haksrz rekabet TTK. 56. maddesinde "aldatrcr

siire daha etkisini stirdtirecektir. Bu etkilerin

silin-

hareket veya hrisntiniyet kaidelerine aykrrr sair suret-

rnesi eski halin iadesi iqini qarttrr. 58. rnaddenin c

le iktisadi rekabetin her trirlu suistimalidir".

bendi hakime aErkEa "haksrz rekabetin sonllcu olarn
maddi dururnun ortadan kaldrnlmasr", "haksrz rekar-

TTK. 57. maddesinde ise ozellikle hangi davranrqlann haksrz rekabet sayrlacafr cirnekserne metoduyla on bent halinde sayrlmrqtrr. Btrnlara ornek ola-

bet, yanhq veya yanrltrcr beyanlarla yaprlnuQsa br-rbeyanrn dtizeltilmesi" gorevini vermiqtir. Bu dtizeltmenin ne qekilde yaprlacafrnrn belirtilmemiq olrnasr bir

rak;

boqluk olarak degerlendirile mez. Her ne kadar 61 .
b. 3- kendi qahsi durumu, emtiasr, iq mahsulle-

rnaddede dav ayr kazanan tarafin talebiyle, masraflan

ri, ticari faaliyeti veya ticari iqleri hakkrnda yanhq

haksrz qrkan taraftan ahnrnak tizere htikmtin ke-sin-

veya yanrltrcr

leqrnesinden sonra ilan edilme-sine karar verilebilirse
de bu yeterli degildir.

rnalumat

vermek

veyahut,

tiEtincu

gahrslar hakkrnda aynr qekilde hareket etmek suretiy-

- Maddi Tazminat l)avasr: Hi.rhsrzrehabet sonucunda btr zarar dofmllqsa ve hirksrz rekabette bulunan husur'lu ise rladdi t,azrninat davasr aE:rlabilir'.
T'azminal. olarak fiilen ugranllan :,litrarln kanltlanmasrnda zorluk olan hallerde hakirn. hilksrz rckabet neticesinde, davallnrn clde etrnesi rnumkiin gorunen menfaatin karq;rhgrna dahi htil<medebilir'.
- Nlanevi Tazminat Davasi: IlK. 49. rnactrdesinde gcisterilen qartlar varsa aqrlabilir'.
Bu davalar davaya irakkr olan tarafin bu helkkrn dogumrlnu ogrendigi gilnden itibaren bir: yll ve
herhalde bunlann

dogumundan itibaren tlg yrl geq-

mekle zamana\slrnlna ufrar. $tr kadar ki; ceza kanunlan geregince daha uzun bir zamana\slml s iiresine
t abi oian cazayr rni-i-stelzrm bir fiil iqlerrrnig br-rlr-lnursa,
bu rntiddet hukuk davalan hakkrnda da geqerlidir'.
IVIen davalan rnahiyeti geregi olarak zamana$rmlna
tabi degilcii r49.
Razt hallerde dava agmak .yeterli brr qoztiur olmayabilir. Qunku dava sonuglanrncaya kadar rehlanr
amaclna ularsrr v€5rs1
haksrz rekabet nedeniylc+iier-ide
telafi edilmesi mtimkun olrnayar:ak zararlar dogabilir
Bu nedenle haksrz rekabetin bir an once onlenmesi
gerekebilir. TTK. 63 " maddesincle bu gibi durumla"r

bb- Ilavu.crlar'
58. rnaddeye gtire bu daval:rn;
1- I{aksrz rekabet yi-rztinden rniigteriler.i. kredisi,, mesiekr itiban, ticari iEletmesi veya dig'er iktisadj
inenfaatleri bakrmrncian zarar goren veya boylc' hrir
tehlikeye maruz bulunan kirnseler agabilirler" Bunlarrakipier ve_yarakip olrnayan tacirler oiabilir.
2- Hakstz rehabet yiizr,inden rrienfaatleri haleldar o'ltrn mri*steriler aqnbilir.
3- Aynca bu davalardan teshit, men ve 'ef i davalannr ticaret ve saneryi odalan, esnaf dernekleri,
lror"salar ve nizamnamelerine gcire azalanntn iktisadi
menfaatlerini korunraya yetkisi bulunan diger mesleld ve iktisadi birlikler: dahi kendilerinin veya
qubelerinin azalan bir \re ikinci fikralar Eeregince
dava agmak hakkrnr hniz clduklan takdirde acabilirier.
Tiiketiciler,

miiqteri srfatryla yukandaki

clavalan aqabilirler'. Ttiketicilerin

ttirn

l:u clavalan aEabil-

meleri iEin liaksrz; rekerbetten ya da l<rinumuz aqlsrndan ozelliklc' aldatrcr rekleirndan zarar gonntiq olmaian gerekmehtedir" Tuketicinin dava aqabilmesi iqin
sadece zarar gorme "ihtimalinin"

vzrrh$r yeterli degil-

iqin belirli koqullarla ihtiyati tedbir karan verilebile-

clir'52.Oysa Avrupa I'opluluklan

Konseyinin Aldatrcr

cegi kabul edilmiqtir". Buna gore "dava aErnn hakkrnr

Reklamlar Hakkrndaki

haiz olan kimsenirr dilekgesi uzerine rnahkeme, rn€\r-

gorme ihtirnalinin

cut vaziyetin oldufu gibi muhafaza edihnesine, 53.
mad./l b ve c bentlerinde yazrh oldugu gibi haksrz re-

rnakama

kabetin netlcersi otran maddi durumun ortadan kaldrnlma.slna, haksrz rekabetin men'ine ve vanhq veya
yanrltrcr beyanlarin duzeltihnesine ve luzunrlu diger
tedbirlerin

ahnrnasrna HMUK.'nlrn ihtiyerti tedbir
hakkrndaki hiiktirnlerine gore karar verebili1"50.

direirtitlnde ttiketicinin

zarar
varh{'r dava ag:rbilmesi veva idari
bansvurahilmesi iqin yeterli gonilrnuqttir..

Karrltnull bu dtizenleme tarzt ttiketicinin

korunmasr
agrsrndan yeni geligrnelerin gerisincie kerlmrqtrr.
Ttiketici cirgtitleri de bazt ko,lullanla bu davalarclan bir krsrnrnr agabrilirler. Tukctici orgutlerinin
haksrz irekabet davalannr agabilmeleri bazt koqullara
orgtitlerinin dava aEabileceFl 58.

bagtdrr'. Ttihetici
Men ve refi davzrlarlnrn sonucunda bir kirnse
aieyhine verilmiq olan hukrim haksrz rekabete rnevzu
olan mallan, dofrudan dogruyer veya dolayrsryla oncian elde etrnig olan qahrslar irakkrnda da icra olunur.
Kural olarak bir ilam kimin aleyhinde ahnmrgsa onur)
aleyhine icra olunur. 58. maddenin son fikrasrnda brr
kurala bir istisna getirilniiq bulunnrahtadrr5l.

rnaddede aqrkga belirtilmemi,gtir. Ancak 3. fikranrn 2.
krsmrnda belirtilen "nizamnamelerine gtire azalannrn
iktisadi menfaatlerini kortrmaya vetkili bulunan diger rnesieki ve iktisadi

birlikler dahi kendilerinin
veya rsubelerinin az,alarr bir ve ikinci fikralar ger"gi.rce dava aErnerkhakkrnr haiz bulunduklari takclirde"
ifadesinden hareketle tuketici drgutlerinin de dava
aEabilecegr kabul edilrnektedir. Ttiketici cirgutlerinin
dava aqabilmesi iqin iki koqul gereklidir.

4 9 . G O L t r ,C e m a l ,a g e . ,s . 2 0 0 .
50. GOLE, Celal,ag.e,
, s.172;ASLAI{, i. Yrlmaz, age.,s"272.
51. POROY,Reha,age.,s.205;ARKAN, Sabih,age.,s.287.

5 2 . G O L E , C e l a l ,a g e . .s . 1 8 ? .

- Nizamnamelerine gore iiyelerinin
menfaatlerini korumaya yetkili oi merk'

iktisadi

- Kendi veya gubelerinin tiyelerinderr en az birinin haksrz rekabet davalannt aqma hakkinrn dogmuq
olmasr gerekir. Ttiketici orgtitleri sadece tesbit, men
ve ref i davaiarlnl

aqabilirier. Tazminat

davalarlnl

agama zlar.

Alclatrcr reklatmr yapan reklam ajansldrr. Ancak olla
reklam yapmasrnr entreden, rek'larn vel'en ve reklaml
yaprlan ki$idir. Reklam a.jansr arldatrct reklaln -\,'ulplrlttst nedeniyle fail dttrumtrndadrr". Reklam verell ise
riqtincti kiqi dururnundarchr. Btrradar istihdarn eden
iliqkisi varsa TTK. rnad. 59ll'e gore reklarn veren
aleyhine de haksrz rekabet davalan agrlabilecektir'.
Eger koqullan varsa taztnintrt davarst da aErlabilir.
TTK. mad. 57/5'e gore iltibasa yol aqun rnallati'tdLtrumu bilerek ya da biirneyerek satrqa arzetmek \/eya

cc- Davahlar
Haksrz rekabet; dervalan, haksr z rekabetin oluq
.lekline gore qe;;itli kirsilere yoneltilebilir.

gatrsi ihtiVaqtan baqka ne seheple olursa olstttl elinde
bir haksrz rekabet halidir. Haksrz re-

bulundurmak

- Herqeyden dnce dogrudan dogruya haksrz re-

kabet davasr burada iltibasa yol agan mallan elinde
bulunduran tigLinciikiqi aleyhine aEtlacaktrr53.

kabeti yapan "fail" hakkrnda agrlabilir.
- Bundan baqka efer haksrz rekabet fiili bir
mristahdem veya iqEi tarafindan vazifesinin yerine ge-

dd- ispat Ytikii

tirilmesi strasrnda iglenmiqse, miistahdr:m veya iqqivi
yanrnda istihdam edcrle karqr tesbit, men ve ref i da-

Ttiketicilerin aldatrcr reklamlar"a karqr aEactlklan hakstz rekabet davalannda ispat ytikliniin dagrhmr nesrl olacaktrr? NIK. rnd. 6'ya gore herkes iddiastnl

valan aqrlabilir, Bu davalarda istihdam eden BK. 55.
rnaddede belirtilen kurtuluq bevyinesinden yar"arlana-

ispat etmek zorundadrr. IJu durutndar bir reklarntn aldatrcr olduiunu iddia eden tuketicinin bu reklarnrn al-

maz. Buna karqrhk tazminat davalannda
rnadde hiikiimlerine gore hzrreket edilir.

BK. 58.

- Hakstz rekabet fiilinin basrn yoluyla iElenmesi halinde tesbit men ve refi davalan yazl sahibi veya
ilan verell aleyhine aErhr. Ancak yazr veya ilan, ilgiiinin haberi olmaksrzrfr ya da nzalanna aykrn olarak
yayrnlanmrEsa, yazL sahibi veya ilan verenin kim ol-

clatrcr oldtrfunu ispat etrnesi gerekecektir. Ancak ttioldrtgunr-r
aldatrcr
reklarrnin
bir
keticinin
kanrtlavabilmesi igin elinde ne reklarnla ilgili herhangi bir belge ne de bu reklamrn ozelliklerini gosterebilecek teknik bilgi vardrr. Bir reklamrn gerEegi yanslttrfrnr ve yanrltrcr olmadrgrnt ispat edecek deliller \'e
teknik bilgi reklam yapan ki,:inin elindedir" Reklarn

dugunun aErklanmasrndan ya da diger nedenlerden
oturti yan sahibi veya ilan verenin ortaya grkanhnasr,

yapan iqin bu hususlarln kanrtlanmttsr Eok daha kolaydrr54. Bu durumda ispat yukuntin ttiketici iizerin-

aleyhierinde bir Turk mahkemesinde dava aErlmasr
mrirrrktin oJmazsa; bu davalar, yazv iqleri miidiirii,

de brrakrlmasl daha baqlangrqta tiiketicinin
ka5rbetmesi anlamlna gel ecektir.

ilan soz konusu ise ilan servisi qefi, yayrtncr ve matbaaclnrn kusurian yohsa bunlar aleyhine teshit, men ve

Reklamlaria

refi davalart, ancak kanundaki slra gozetileek Erlabilir. Ancak yan iqleri muduru, ilan qefi veya matbaacr-

"tiye devletler 4. maddede drizenlenen hukuk davalernnda veya idari incelemelerde mahkemeleri ve iclari

nln kusuru varsa dava, slraya bakrlmaksrzrn kusurlu
olan aleyhine aqrlrr. Bunlar aleyhine agrlacak tazminat davalan I3K. huhtimlerine tabidir (TTK. 60).

m.akamlan aqairdaki husttslarda yetkilendirirler;

- itd durumda

uEtincti kiqiler

aleyhine dava

aqrlmasr kabul edilmiqtir. Birincisi md. 5713 son krsmrnda yer alan dummdtrr. Buna gore; uqiincu kiqiler
trakkrnda, onlann durumlan hakkrnda yanhg veya
yanrltrcr beyanlarda bulunarak

rakiplerine

Avrupa

Topluluklan
itgrtl Direktifi'nin

davayi

Aldartrcr
6. rnaddesine gore

Konse;rinin

a- reklarn yapanln \re davadaki diier tarafin
mesru menfaatleri dikkate ahndrgrnda gerekli goriiltiyorsa veya boyle bir gereklilik olayrn gartlanna gore
ortaya Erkrnrqsareklam yapandan reklamclaki iddialann dofuulufunu kanltlamirstntrl istenmesi,

nazaran

onian tisttin duruma getirrnek haksrz rekabettir. Bu
durumda bu beyanlarda bulunanlar yanurda tigiincri
kiqiler hakkrnda da haksrz rekabet davasr aErlabilir.
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b- a'ya gore gerekli delillerin verilmemesi veya
verilen delillerin mahkemece veya idari makamca uyglln kabul edilmemesi halinde iddialann yanhq kabul
edilmesi".
'

Gciruldug'Llg:ibi Topluluk Hukukunda

aErkga is-

Pat vukti reklam yapanr n Ltzerinde brrakrlabilecektir.
Yargrca bu konuda geniq bir takdir yetkisi tanrnmrrs
bulunmaktadrr" Aynr qekilde Ttirk hukuku agrsrndan
bakrldrfrnda, reklamrn aldatrcr oldufunun

kanrtlanmasrnrn tuketici iEin imkansrz oldugu hallerde, reklarrun aldatrcr olmadrfrnrn reklam veren tarafindan kanrtlanmasrnrn istenebilmesi gerekir. Adil gozrim tarzt
budur. Aksi halde kanun da yazrlmrq olan haklarrn fii-

ARCTITENTTJM

Gciruldugu grbi G4. rnaddenin 1. fikrasrnda diizenlenen cezal yaptrnmlar qikayete bagh suq niteligindedir. Aldatrcr reklamlann kendi teklif ve icaplapnln kabtrlii gayesi ile yaprldrgr hallerde, tuketicilerin
ve ti.iketici cirgritlerinin aldatrcr reklam yapan hakkrnda qikayette bulunmalan miimkundtr.
Haksrz rekabetin me''i

hakkrndaki kesinleqhal<srz rekabet fiiline aynen veya
tali degiqikliklerle devam eden kimse altr aydan aqair
olmamak tizere hapis ve beqbin liradan onbin lira.ya
miq ilama rafmen

kadar afrr para cezasrna mahkum edilir ve sug re'sen
takip olunur. 64. rnaddeni' son fikrasrnda yer alan bu
haksrz rekabet sugunun takibi qikayete bagh degildir.

len kullanrlamamasr gibi bir durum ortaya grkacak-

rv- REKLAMLARA ir,igxiN ir,xnrERir.{

trr55.

YERALDIGI

MBVZTJATLAR

ee- Ceza Davalan
TTK.

64. maddesinde haksrz rekabet fiiline
bazt cezar yaptrnmlar uygulanacair dtizenlenmiqtir.
Buna gore;
- mad. 57/I, 2, 4, 5, 6, 9.'da yazrh haksrz rekabet fiilierinden birini kasden iqleyenler;
- kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine
tercih edilmesi iqin Eahsi durumu, emtiasr, iq mahsulleri, ticari faliyeti ve iqleri hakkrnda kasden yanhq
veya yanrltrcr malumat verenler,
- mtisdahdemleri, vekilleri veya diger yardrmcr
kimseleri, istihdam edenin veya muvekkilerinin irnalat veya ticaret ifqa etrnelerini veya ele gegirmelerini
temin iEin igfal edenler,
- istihdarn edenler veya muvekkillerinden, iqEilerinin veya rntistahdemlerinin veyahut vekillerinin,
iqlerini gdrdtikleri srrada cezayr mtistel zrm olan bir
haksrz rekabet fiilini iglediklerini cigrenip de bu fiili
men etmeyen veya gerEege aykrn beyanlan drizeltmeyenler,
58. madde geregince hukr_rk davasr aqmaya
hakkr olanlardan birinin qikayett ij.zerlrle ceza mahkemesince bir aydan bir yrla kadar hapis ve beqyiiz liradan on bin liraya kadar afrr para cezasr ile veya her
ikisiyle birlikt e cezalandrrrlrrlar.
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A- Ticari
Reklam
ve ilanlara
ilkeler
ve uygulama
Esaslarrna
l)air
(TRKGM-e5/1 42-L43)

iligt<i'
Teblig

Reklam Kurulu Yonetmeliginin m" gls'de qoyle
bir ifade yer almaktadrr; Kurulca Kanunun 16. maddesine gore belirienen ilkeler, BakanhkEa qrkanlacak
tebliglerle
duyurulur.
Buna
istinaden,
Reklam
Kurulunun

bu konuda belirledigi ilkeler 21-r2-1ggb
ve 2250a sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan
TRKGM-95/142-143 sayrh "Ticari Reklam ve ilanlara
ihqkin ilkeler ve lJygulama Esaslanna Dair TebliA,'
ile duyurulmuqtur.
giin

Reklam verenler. reklamcrlar ve mecra kr_iruveya araqla. Kanun'un 16. rnaddesi ile bu
Teblig'de belirtilen ilkelere uymakla ytiktimltldtir
(m.17).
luqla'

Reklamcrlar ya da reklam ajanslarr, ilkelere
uygun reklarn haztrla.yarak reklam verenin yukumluluklerini yerine getirmesini saglayacak biqirnde gahqmak ve bu konuda onn uyarm ak zorundadrr" Reklam
veren, tiriin/hizmetleri konusunda reklamcrya dogr.u
ve gerqeklere uygun bilgi ve belge vermek zorundadrr
(m. 17/2)"
1- Temel ilkeler
Md. 4'de sayrlan ve reklamlarda esas ahnacak
temel ilkeler qtrnlardrr;
a- Rehlamlar; yasala.a, genel ahlaka Lrygun,
doiru, diirtist ve gerEekEi olmak zorundadrr.
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b- Her reklam ekonomik ve toplurnsal .sorurnluluk bilinci iqinde iq hayatrna ve karnuoyunda kabul
goren duriist rekabet ilkelerine uygun olmak zorundadrr.
c- Reklamlar gur,,enlik kurallarlnln

gozetilme-

digi ve insan gtivenligi aqrsrndan tehlike oluqturabilecek uygulamal ve durumlarla ilgiti higbir sunum ya da
l,anlmlama iqerernez"
d- Biqimi ve yayrnlandrgr mecra ne olursa olsun, bir reklamrn "reklam" oldugu aErkEaanlaErlmah-

trS reklamlan, m. 9'da karqrlaqtrrmah reklamlara ve
karqrlaqtrrmanln yanrltrcr ohnamasr, dtirust rekabet
ilkelerine uygun ve dofrulanabilir

gerqeklere dayanmasl gerektigi hususlanna, m. 10'da tanrkh reklarnlara ve bu konudaki ilkelere yer verihniqtir.
5- Kottileme (rn. 11)
Bu maddeyle reklamlann higbir finnayr, hiqbir
endustriyel ya da ticari faaliyetilmeslegi, higbir urunii, aqag:layarak ya da alay konusu ederek kottileyemeyecegi belirtilmiqtir.

drr'. Bir reklam haber ve yorum ogeleri iEeren bir mec"reklam" oldufu kolayhkla
rada yayrnlandr$nda,
biEimde belirtilir.

Orttilti reklam vaprla-

6- Ticari itibardan Haksr zYararlanma (m. 12)

*fj""acak

Reklamlarda; bir baqka firma, qirkete ya da
kurumun adr amblemi vs. ozgiin kurumsal kimlik un-

e- Rekiamlar ortalama reklam tzleyicisinin algrlama dizeyr ile reklamrn ttiketici tizerindeki olasr

surlannrn tuketicinin aldanmasrna yol aEacak qekilde
kullanrlamayacagr; bir kiqinin adrnrn veya bir baqka
qirket ya da iirune ait ticari unvan, simgenin ya da

etkisi gozciniinde bulundurular ak hazrrlanrr.
f- Bu ilkeler, tuketicinin korunma-sl gerqevesinvasal ve ahlaki davranrq esaslan olarak uygula-

bir reklam kampanyasl ile saglanmrE bulunan itibardan, tuketiciyi yanritrcr bigimde yararlanamayacagr
belirtilmiqtir.

::rUt
7- m. 13'de reklarnlann, bagka reklamlan tak2- Ahlaka Uygunluk (m.5)

lit edemeyeceS,

Burada reklamlann, genel ahlak kurallanna
aykrn ifade ya da gorunttiler igeremeyecefi, cinselligin istisman ile pornografi iEeren ifade ve goriinttileri
taqrmayacafr,

korku

duygulannl

istismar

B- m. 14'de reklamlann kamu saghgrnr bozuctr
nitelikte olamayaca$ kural altrna ahnmrqtrr.
9- Qocuklara Yonelik Reklamlar (m. 1b)

edecek

gekilde, hasta bebek, gocuk. yaqh ve ozurliilerle ilgili
ifadeler ya da gorunttller kullanrlmayacafi, belirtilmektedir.
3- Dogruluk ve l)tirstliik (m. 6)
Reklamlann, tuketicinin gtivenini kotilye kullanacah yr da onun tecrtibe ve eksikliklerini istismar
edici biEimde olamayaca*r; din, dil, rrk, rnezhep ve
cin-siyete dayah aynmcrhk tlzerine kurulamayacafr,

Bu maddede gocukl ara yonelik reklamlar.da; Eocuklann, saflrklannrn bilgi eksikligi ve tecrubesizliginin istisrnar edilemeyeceS; bir tirune sahip olmanrn
ya da bir rirtinri kullanmanrn

gocuga yaErtr diger qocuklara gore fiziksel, sosyal ve psikolojik avantaj saglayacafrnr, iiriine sahip olmamasrnrn ise aksi yonde
bir etki yaratacafrnr ileri surerek toplumsal degerlerini sarsamayacaflnr; gocuklarln taklit edebilecegi
qiddet unsurlarlnl

,siddet hareketlerine yol aqrcr,destekleyici ve ozendirici unsurlarr igererneyecegi; kira yoluyla satrq, taksitle

taqrmayacaSrnr; reklamr yaprlan
fiatrnrn her aile butgesine uygun olduguna
dair ifade igeremeyeceff; urunun kullanrmrnrn gerek-

veya diger triketici satrq koqullarlnr igeren reklamlar,
malrn peqin fiyatr, teminat, odeme takvimi , farz oranl

tirdigi beceriyi olmasr gerekenden az gosteremeyecegi
belirtilen onemli ilkelerden sadece birkagrdrr.

vs. konusunda yanhE anlamaya yer verecek qekilde
biEimde sunulamayaca*r, bu korruda belirlenmiq esaslardan birkaqrdrr.
4- Reklarn Qeqitleri
M. 7'de, satrq ozendirici reklamlara ve bu konudaki uyulmasr gereken ilkelere, md. B'de dogrudan sa-

uriinun

10- Qevreye itiqldn Reklamlar (m. 16)
Reklamlann

triketicilerin Eevre konusundaki
ya da bu alandaki olasr bilgr eksikliglni
istismar edici biqimde yaprlarnayaca$ esas olarak belirlenmiqtir.
duyarhhsnr
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B- Radyo

ve Televizyon

lam Yayrn ilkeleri

Hakkrnda

Kuruluslarr

rek-

Yonetmelik

rim yaprldrgr belirtiliyor

ise, indirirnli

satrq fiyatr ile

bunun uygulanrna suresinin belirtilmesi, gereklidjr.

IJurada belirlerlen ilkelerjn 5zr-rkandabahsettiginiiz ilkelerle bir par"alellih arzettigini rjncelikle be-

4- ffr. 8'de "satrqlan ozendirici reklamlar" ve
I'da "dofrudan satrq reklamlan" 'leblid'le aynl para-

lirtmeliyiz. Iliz Lrur':rciamurnktin oldug"tinca Telrlig'de

leLde dtizenlenmig bulunmaktadrr.

hahsedilmeyen ve fal<at btr ydnetmelikte yer alau ilkeicrc yer vc'rect:giz.
L- Genel Ilkeler

(m. 5)

- Itekiamlarcla dogrtr, iernt4, guzel ve anlaqlia-

5- Qocuklara

biiir bir" Ttirkgenin kuliatnrhlrasr esastrr'. Argo kelirne-

reklamlar
A)'nca;

- Ilir iiriin veya hizmetin ttiketirnine ytinelik
Ttirk ve 5rabancrde.rlet btivukleri, dini kigilerr ve dini
konular rcklam malzemesi yaprlamr:lz.
- i)nceden LzLn ahnrnadarr hig kirnsenin cizel
veya sosyal hayatr ya da czel miilkti reklarn honusu
)'nprl antaz,
2- Kargrlagtrrmah

Reklarnlar

(m. 6)

Karqllaqtrnlacak urtin veya hizmetjn adr zitr<re-

oldufuna

dair

yaprimrqtrr.

- Ait5razr, EerEeveve dofrudurr satrq reklamlan
teknip kr-rllanrl.arnaz.
- Otoriteyi ve sorlrmluluh duyguslrnu ortadan
kalchncr ana-batranrn yargrl:rrlnr ve zevklerini kiiquk
diiqtiriicii imajlar yaratrlan\az. gibi onemli ilkelere yer
verilmiqtir.

- kar,lrlaqt;rnian tirun veya hizmetlerin arynr ni-

(m. 11)
gtzlt

Yityrnlarda

Progranrlarda a6:rkca reklam

tek ve iht,iyaca ce\rap ver"tnesl,,

tanrm

kesilebilir.

6- Gizli Reklam

- karqrlagtintran iinin veya hizrnet,lerrinaynr is-

bir

- Programlar, reklarn scizcufu hem gorsel hem
de gerekli halierde i*sitsel olarak aqrkga ifade edilerek

dilmeden;

telikte olnrasr.

(m, 10)

Reklarnlar

Bu nraddede "15 \'a$ ve daha ktiqtik yaEtaki kiqilere ycinelih ve bu kiqilcrin tiiketebilecegi tiriin ve
hizrnetleri kapsayan rehlamlar"rrr gocuklara yonelik

lerle veya "yabancibir dilde reklam mesajr verilermez.
reklamlardzr, -siyasi propugandar amacl gtidtllerrrez.

Yrinelih

reklarn
oidufrl

yaprla r7iaz.
belirtiirnedikqe

urun veya hizmetler reklam amacr ta$ryan ,sekildesunulamaz.
7 - Prograrn

- kargriarstrrrnanln r.iriin veya hizrnetin onemli
ve teniei unsurlannda yaprlmasl, hanrtlanabilir ger-

desteklenmesi

(m. t2)

Tanrm; yayrna konrr olan prograrnlarln veya bu
gorsel ve iqitsel eserlerin

programlarda kulianrlan

celcieredayanrnasr,
- har"Erlagt,rrrnanlnhaksrz rekabet yaratillanla-

tiretimi drqrnda faaliyette bulunan gergek veya tuzel

si, gelilinde ilkeler helirlenmiq oltrp bu yukanda zikre'l'ebiig'le
dilen
tarnarnen p:rralel bir dtizenleme iqer'-

I<iqilerin, kendi isirnlerini ve rnarkalannr tanrtrnak ve
intibalannr geliqtirmek amacryla dogrudan veya do-

nrektedir".

layli olarak bir progranrn finansmanrna ayni, nakdi
veya sair suretlerle katrlmalannl ifacle eder.

:jAgrklanmasr

trleklamlarda
(m. 7)

Satrs

Fivatrnln

R,eklarnlarda s:rtrs favatrnrr: acrklanabilmesi

Yayrnlanan programa termamen veya krsmen
mali destek saflandrir
ramln

iqiri;
- tirtin veya hizrnetin satrq fiyatrnln, tuketiciye
olan gerqek mtrliyetinin gcister"ilmesi,
- r'eklam yaprldrgr tarihteki sa1.rqfirratr ile eqdegerde clmasr.
- yardrmcr parqalar gerekli ise hunun belirtilerc+l<
satrg fiyatrnrn aqrklanrnasr"
- ururr veya hizrnetierin satrq tiyzrtlannda indi-

takdirde, bu husus ilgili progbagrnda ve/veya sonunda, destek verenlerin

kirnligi gcrsel ve/veya igitsel unsurlarla uyglrn biEimcle belirtilir. Desteklenen progranrlarda, bu progr"amlann tanrtrrn duyurulannda

destek veren veya tiqtincu kirsilere ait tirtin ve hizmetlerer yer verilem ez, atrfLa
bulunulantaz. Bunlann
maz.

reklamlanndan

ahntr yaprla-

Haber progr"aml:irt.' kilrnr.loyunLnr g'iinclerninCe
["rr-rl
unart kon ularr iqleven vc haber vi)r^iire. ilgililerin
goruqlelrini alnrri, far-Lr*snlaya
aqrua gil;i -siyasi,el<onomik. sosyai \r€rmilli konularla ilgili elgrk otururn, haber" magazin ve bellzeri *rktuaiitesi olrrn grirrcel pl.ogrurni:rr"ve dini yayinlar mali desi;egckonu olarnrizlzrr"
Arrcak har,'adu.n:m, sp{)r gibi ilctriiuilcr^bclll't,ilen pr'ogr"amta.rdan i:r.vrloiarah

vt+rilmclerr

progran.r
"sart,ryiit

d esteki em esrncien ya ;'i,rr"l
ari alli ii l-lel'.

sivasi partilcr ve seqinrle igbasrna geienlt,r
programl an destekieyernezler.
yasaklanan iirtin \re hizmetleri i-ircIl,r:l<lerrnr
tenler'lc, bunlarr n satrEr ilc i qt.igni c,rienler irrogrzrrrl

- Rehlilnrlar giiniiil< yayrn stiresini n c/r1ir'ini geEemez.Ancark, lirtinlerin dogrudan arhrnr,sittrmr, kir.alanmasr veya hizmet; arlracryla yaprlan rekianr ttirle(tele'-pazar"lerrner),
bu oran spot reklamlann
?bl1'ini aqnramak sarir rle c/r.20'yo
grkabiiir.

rinde

- ilil saatiik ya\'rn iqerisinde spot rekianlar"a
irynlan stire q('20'fi trgarrnrf
z.
- L i n i n l e r i n d o g r u c l a l re l r m r . s a t r m r , k i r a l a n m a sr v€Ya hizmet arzL &mactvl& 1'apilan relilarrl trirlerinin yaylnl griilde bir s:tiit,i geqefirez.
3- Bigim ve SunuE (m. 18)
- Rcklirmlar gdr"iintti ve ses oiarak, progr-tim
dr.g'er un.strrianndarn rryrl ve kolayhkla

destckien mesinclc brrl r-rnamer
ziar'.

hrzmetinin

Kr,rr'1t-r;lal'in.' pr"ogramc{a hi.i:rriei,inclellya rJa
iir:unrinden karqrhllsrz olarnk yflr':1ylai;drgr gerEek

bloklar liaiind e va-\,in 1anrr.

veyrl ttizcl kiqilerin ildlar"rna.,pr'ograill sonunCa teler,'izyondavazryla, radyoda sozle en frr:rla 5 sn. \rcr.\,erereir,lnian onur'landrr"rnasrreklar]l siivrlnlLlz.

- F{aber ve traber programlannr ciuzenii olar.ak
suna.n kirsilerin goriinLti ve scslerinc r.ekiamlarda yer
vcrilmez.

8- Reklanrr

Yasaklanan

Lirtin ve Hizrnetler"

{nr. I3}
Aii<ci ve arlkollr-i ickilcr"

ltit.iin rir"rinleri; saglik

r'€,t:et(,.ilc,' siltr,!lna izlri rreyi}-lp ilagltrl ve

ISak8nlrglncn

l,cdii viier" t.c'davi ve rulirairi]itasvon

k r-rr^uiu,;iarrnrlr ver--

{tigi hizrnetier: fnlcr i:rild:/Lini vs.'nin vet'digi hizmetier';
\ r e b e t r z e t - r ) , r l t ' l e r i i g i e ; 1 r - : n l c r i r rv e r d i g i i r i z m e l -

kuruar

ler; crr buirnil hizinetleri:

lt;urunia r"ckl:rinr )itrsaki:rnan

rrrtilr ve hizrnetler-"
Avr"upa

C-

Siizlegmesi'nde
Tiirk

Srnn:

Reklarnlarla

Otesi
ilgill

irr-ricrrkunciii reklarnlarla

Televizyon
trlk*rler

iiflili

duzenlelnc-

ierde drgirijlrnettrig onenrli birqok irlisusa br-lsaziesrllcde

v()r verilriigini

gcirrne:irter.viz. IJ unlan

$ Ll qel<iicle

tjzrttleyebi Iu't't-:

- (rrocukiara
vijnelik ve icinrlc qocuiilar-ln
hullanrldigt reklarririarda onlrlra zar-rii' r'crecek unstirlar

iru-

\ , ' r - .t : o c t r l < l t r r i r r .o z e l c J n y p , ; u l a n g o z d n i i n d e

f,ut,rr,l:rcakt,u'
-

Fi,ehl;rmcl,

pr"ograrnlarui

qe ki lde uiudaharkrde: buiunarrleiz.

4- Reklamlann

Yerlegtir.ilrnesi

(m. 1.1)

- Reklarnlar llrogr-irnilar.rnar.eislnaver.legtirilecektir. Bu nraddernin 2. ve 5. paragretflarnrlaLrygtrnolnlasr qartr ile prograinln btitiinltigti, degeri ve hak salri pler:inin lialiiart
ztt,Jelenmeyeceli bigirncle bi r
program iqine de reklr,m rTL.r"leqririlebilir
- \tatltrtzcabirbirlnden bagrmsrz boltirnleri olan
pl'ogramlara veyn spor programlernrfll \/e bcnzer..yaptda aralar iqercn olary vc gosterilen clevrc veya boliirn
a"r'alannirru:klaru ye rleqtiriie bi lir.
- Konulu flinrlerrn veya televj zvon filnrlerinin
s t i r e l e r i 4 5 d k . d a n f a z l a o l r n a s rh a i i n d e . h e r 4 5 d k . h h
boliim igin, bir irez olrnali tizere. bir reklam kesinti-si
verprlabiiir. Ilii ve.yadahzr fazi.r -15'erclarkikahk boluml e r c i e n e n a z 2 0 C k . d a n u z L r n s t i r e l i b c i l t i r nr q i n b i r e k
reklam ke-sintisine daharizin verilebilir..

t- Genel ilke.ter'(m" t1)

iunnrayacak

ayrrd r:dil-^bilecekbiqimde dtizenlenir ve ilke olarerk,

iqer rgine

hiqbir.

- 2. pragrafta srjzti edilen programlar drqrndaki
prograrnlara verleqtirilmi.l r'eklarn ar.Ahklarr arasrndir
en az 20 clk stire buir-innrahdrr.
- Hir;bir dirii torerr ya),'rnlna reklarn trlrps rraz.
:J0 dk.clan krsa stirelr halre. pr-ograrnlerr.r.
belgeseller,
gocrrk prilgrarnliri'r ve dini progrilnrlerrciirreklam yavinlanmaz.
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5- Belirli

Reklamlar

Bir Utt eye Yiineltilen

(5. 16)
- ileten taraf tilke drqrnda baqka bir taraf tilkedeki seyircilere ozellikle ve belli bir frekansla yoneltilmiq reklamlar, soz konusu taraf ulkede yiirurliikte
olan televi zyon reklam kuralianna
D- Reklamda

Uluslararasr

aykrn olamaz56.
Ahlak

Yasasr

Milletlerarasr Ticaret Odasrnca 1973 yrhnda
haz;:rlanan uluslararasr ahlak yasasr gergek anlamda
bir yasa degildir. Her ttirlti

mal ve hizmet reklamr

iEin geEerli oldugu belirtilen bu yasa, esas itibariyle
reklamcrhk alantnda kendi kendine denetim mekanizmasrnrn iqlerlik kazanabilmesini

saflamayr

amagla-

maktadrr. Bunun igin de reklamlarla ilgili biitun kiqilerin (reklam verenler, reklam ajanslan, reklam
yayrnlayanlar)

uymalan

gereken ticari ahlak ve dti-

rust davranrq kurallanna bu yasada yer verilmiqtir.
"Reklamda Uluslararasr Ahlak Yasasr" iki ana
boliimden oluqmaktadrr. Birinci boliimde reklamlarla
iilgtli temel ilkeler dngdrtilmuqttir. ikinci boltim ise,
garanti belgeleri, taksitle satrq; trbbi tedaviler; posta
usuhi ile satrq; alkollti igkiler ve tehlikeli mamtiller
gibi belirli bir krsrm ticari faaliyetlerin ve mal hizrnetlerin reklamrna iliqkin ozel htiktimleri

kapsamakta-

drr.
Dogru diiriist ve yanrltrcr olmayan reklamlar-

ARCTJMENTTIM

keler baqhgr altrnda drizenlenmigtir. Buna gore reklamlarda reklamr yaprlan mahn niteligt (yaprsr, bileqiffii, iiretim yontemi ve tarihi, amaca uygunlufu,
lanrm alanlan

ve olanaklan,

miktan,

ticari

kulya da

coirafi mensei gtbi) fiatr, onanmr bakrml ve garanti
koqullan konusunda eksik bilgi verilmemeli; muglak
ya da abartrcr iddialar ileri siirulmemeli; ttiketicileri
yanrltmasr muhtemel soz ve beyanlar, resim ya da gorunttiler bulunmamahdrr (m. 4/r). Aynca yasanrn 4/IL
fikrasr uyannca reklamlarda

bilimsel terimler, ista-

tistikler ve araqtrrma sonuElart, yanhq ve yersiz olarak kullanrlmamahdrr.

6. madde ise mal ve hizmetler

ile ilgili olarak tanrklann ve uzmanlann beyanlan ile
ilgilidir. Bu maddeye gore, tanrkhfrna baqvurulan kiqilerin ya da uzmanlann scizleri ve tecrubeleriyle itiqkisiz gergek drqr beyanl ara reklamlarda yer verilmemesi ve bunlara

atrfta bulunulmarnasr

gerekir. Bu

hususlar yanrnda Ahlak Yasasr, reklamlann

dofru ve
duriist olmasr konusunda, mukayeseli reklamlara da
deginmekte ve bunlarda yer alan mukayesenin dogrugergeklere dayanmasr ve diiriistliikle
mesi gerektigrni kabul etmektedir (m. 6).

lanabilir

seEil-

Yasa, reklamlann

dofuu, diirust ve adaba uygun blmalartnrn saf'lanabilmesi igin, yukanda belirtilen kurallar yanrnda diger bazr kurallara da yer vermiqtir.

Bunlar daha ziyade reklamlar yoluyla bir
kiqinin ticari itibannrn veya iq mahsullerinin kiittilenmesini engellemeye Eahqan kurallardrr (m. 7, 8, 9)57.

dan ne anlaqrldrgr esas itibariyle I. bolumde, temel il-

56. QEQEN, Anrl, "DuqunceHukuku", s. 558, 559, 560.

57. GOLE, Celal, "Ttirk Hukukunda
Reklamlarrn
On
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